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INTRODUGCIAO

dever e o verdadeiro dogma da disciplina universal a

que homem e sujeito em todas as posi^oes sociaes que

occupa. Com o fim de satisfazer a alguns dos preceitos

que me cabem, consequencias desse principio geral, apre-

sento seguinte Relatorio , o qual nenhuma pretengao tern

alem daquella de procurar justiflcar que esforcei-me , no

limite de minhas possibilidades ,
por corresponder a subida

honra que aprouve ao illustrado Governo de Sua Magestade

conceder-me ,
quando dignou-se nomear-me membro da

Commi&sao encarregada de estudar a Exposigao Universal

de Paris, tendo em vista a industria brazileira.

Se tivesse reconhecido algum merito neste trabalho ,

meu primeiro pensamento houvera sido dedical-o respei-

tosamente aquelle que do alto do throno brazileiro protege

com generosidade e justiga os fortes e os fracos , a virtude

R. B. 11. «



n REVISTA BRAZILEIRA.

e talento, as sciencias e as artes. Entretanto, mesmo

em presenca da realidade dos meus esforgos, encontro

coragem sufficiente para submettel-os a apreciagao do Go-

verno Imperial, porque sempre todos os sentimentos sin-

ceros de bom cidadao e de subdito dedicado me animaram

a cada palavra que escrevi.

Desejoso de attenuar em parte a impressao desfavoravel

que produzira a leitura deste trabalho, appello para as

razoes que ja citei em uma breve introducgao que acom-

panha as partes 2=^ e 3.^ Outrosim , fundo-me no conteudo

das mesmas e nos motives allegados por aquelles que des-

creveram a Exposigao, e maxime (o que sinto nao poder

transcrever) na declaragao assignada pelos membros da

commissao incumbida pelo ministerio da marinha da Franga

de estudar as classes da respectiva repartigao. Essa com-

missao declarou positivamente que sobre muitos objectos

nao Ihe foi possivel conseguir os necessaries esclarecimentos;

ora por falta de pessoas que Ih'os dessem , e ora porque

negavam-se a dal-os ,
pelo que faziam apenas urn rapido

bosquejo do que tinham visto.

Devo declarar qu3 da exposigao da commissao franceza

em questao , s6 ultimamente foram distribuidos alguns

exemplares e sem as estampas referidas no texto , entre as

autoridades superiores da marinha.

Tendo conseguido lel-a, observei com prazer que em

algans pontes communs cheguei as mesmas consequencias,

posto que sob vistas diversas eu estudasse a Exposigao.

Aponto este resultado , apoiando-me na autoridade da com-

missao de marinha da Franga , mas ao mesmo tempo de-

sejando distinguir que o presente Relatorio e completamente

independente do que foi por ella apresentado.

Trato agora de succintamente justificar a distribuigao que

segui , e allege algumas razoes essenciaes que induziram-me

a desenvolvel-a conforme fiz.
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Quando a commissao brazileira repartiu entre si os grupos

de classes a estudar, eu, em presenga das que me cou-

beram, achei-me em grande embaraQO, quer sobre a or-

ganisaQao que adoptaria nas descripQoes que fizesse, quer

quanto a escolha das classes a preferir.

A difficuldade de minha posi^ao e facil de imaginar

,

considerando-se simplesmente duas cousas:

O A industria do seculo 19, em 1855

e

a industria do Brazil.

A industria em qualquer ramo gradualmente se aperfeiQ6a

pela educagao preparatoria dada com certa especialidade aos

obreiros que delta se occupam. Conseguidas as grandes

applicagoes e resultados que denominarei— processes indus-

triaes— ,
para que um paiz as aproveite, nao so deve-se ver

OS meios empregados para os obter ; mas , essencialmente ,

cumpre ter o pessoal sufficientemente educado para os p6r

em pratica. Tambem o progresso, resultado da expansao

continua do desenvolvimento das faculdades humanas ,

amolda as ideas individuaes de modo a sempre generali-

sarem-se e estabelecerem correlagoes multiplicadas com

outros conhecimentos adquiridos; com o tempo, a pro-

porgao dos ultimos cresce, novos processes surgem e ori-

ginam outros. Os erros e as Utopias transformam-se ,
ani-

quilam-se ou reduzem-se a formas de iitilidades , formando-

se em conclusao um novo elemento de industria.

Applique-se o que precede a todos os utensilios primi-

tivos, seja a delgada agulha movida pelos frageis dedos da

menina nos miudos pontos do bordado de matiz, ouseja

{*) Como abreviacao, subentendo pela palavra— industria — , todos os

ramos industriaes oao agrlcolas; emquanlo que os outros, se tiverde relenr-

me a elles, designarei por— agricdtura.

—
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no pesado martello que exhaure as forcas do robusto fer-

reiro sobre a bigorna da forja, e ve-se metamorphosearem-

se esses instrumentos ,
ja compostos em si , mas que aos

nossos olhos habituados nos parecem de primeira intuigao,

em oiitros modificados , compostos, aperfeigoados e de

accoes infinitamente maiores, taes como os teares mecanicos

que executam osbordadosmais complicados, ouas machiiias

que cortam , aplainam e pulem o ferro com rara perfeigao.

Appliqueni-se ideas analogas a todas as cousas que

constituam industria, e imagine-se o estado a que attingiu,

depots de longos seculos de tentativas , de esforgos e de

perseveranga, a Industria em 1855.

Em que ponto da estrada percorrida pelos povos indus-

triaes acha-se o Brazil?

Nao me atrevo a responder com precisao , mas a ver-

dade exige que se reconheca que elle pouco se afastou da

phase primitiva por onde comegou.

E' certo que no imperio encontram-se amostras de muitos

progresses modernos, conceda-se mesmo a existencia dos

de execugao mais difficil ; mas ignore que exista uma po-

pulagao de obreiros que definam a nacionalidade e que

garantam a independencia
,
prosperidade e futuro de qual-

quer ramo de industria. Existem talvez muitos amadores,

porera raros sao os verdadeiros artistas ou obreiros na-

cionaes.

Ve-se que o parallelo e demasiadamente arduo para que

aiguem, e muito menos eu, o possa seguir com methodo

e precisao.

A vista de distancias tao incommensuraveis , qualquer

observador procura indagar, porque em um paiz como o

nosso que se desenvolveu rapidamente em certos pontos,

no que me occupa, reconhecido o vital e mais util para

todos OS paizes , se tem conservado pouco mais de esta-

cionario ?

!
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Sou incompetente para discutir todas as causas do mal, e

ainda mais para , ao lado de cada uma , apontar o remedio.

Todavia, cm referenda aos pontos que tratei , creio ser-me

permittido designar al;umas razoes que me parecem claras

e que a vista da Exposigao e do que leriho visto me pa-

recem bem cabidas.

estado pouco satisfactorio da industria brazileira e pro-

veniente em boa parte de causas que trato de apontar ,
e da

falta de medidas que procuro deflnir

:

1.° E' motivado pelo povo que nos colonisou e que ainda

hoje nos fornece , talvez em maior numero , os obreiros

ou artistas. E' evidente que a industria portugueza nao

pode emprestar mais do que aquillo que possue em seu

paiz.

2.° E' uma consequencia da escravidao. D'entre os es-

cravos se colhe outra porgao muito sensivelde nossos

obreiros. antagonismo das condigoes exigidas do artista

e as inherentes ao escravo, tornam impossivel o perfeito

desenvolvimento de qualquer industria que dependa de

elemento tao heterogeneo. Creio , ainda ,
que seria facil

provar que a reuniao entre obreiros livres e escravos , longe

de desenvolver sentimentos de estimulo e enthusiasmo,

pelo contrario origina tendencias para indolencia e para

aviltar o trabalho.

3.° Resulta da falta de instituigoes proprias a educar

convenientemente o povo para os trabalhos industriaes.

Fallo da educagao positiva e pratica
,
que deveria ser dada

de maneira muito especial no Brazil , attendendo-se as con-

diQoes proprias ,
que sao completamente diversas das dos

grandes Estados da Europa; pelo que as instituicoes ahi

empregadas teriam pouco alcance se fossem rigorosamente

copiadas e transplantadas no imperio. Persuado-me que em

grande parte a industria futura do Brazil depende do acerto

com qual se procurara attender a esta neccssidade. Meu
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pensar a respeito e que o remedio e possivel de obter sem

sacrificios exorbitantes.

4.° Tambem parece-me indispensavel garantir a liberdade

completa das industrias , recompensar unicamente os in-

troductores de novos ramos. Conceder privilegios apenas aos

descobridores ou inventores de cousas uteis ao Brazil , e

ainda nao recompensadas em oulros paizes. A posigao prospera

da industria belga , ou da aniericana , nao e seguramente

devida a concessao de privilegios nem as ultimas restric-

Qoes que agora se estabelecem , depois que taes Eslados

alcanoaram o nivel dos paizes mais adiantados.

5." Penso que uma das causas principaes e mais contrarlas

ao desenvolvimento da industria do Brazil , resulta da con-

vicgao e theorias que sustentam que o imperio e e deve ser

um paiz exclusivamente agricola.

Por muito valiosas que sejam as autoridades que jul-

guem dever sustcntar semelhante pensar , como a questao

nao e de natureza tal que a contradicgao leve ao absurdo

,

ouso expor os motivos que me alentam a divergir.

Persuado-me que as razoes que podem imp6r a qualquer

povo de limitar-se a tal ou qual serie de industrias ou cul-

turas, se reduzem a tres grupos, que resumirei como

segue

:

\ .° CondiQoes locaes , abrangendo nellas todos os meios

concedidos pela natureza na qualidade das materias primas,

fertilidade do solo, etc.

2."^ Quesloes de prego : isto e , o equilibrio entre as im-

portagoes e exportagoes para occorrer a todas as necessi-

dades dos habitantes do solo.

3.° A inclinagao natural ou herdada das gcragoes pas-

sadas para continuar exclusivamente em certa direcgao.

Quanto ao 1° grupo, basla ver a carta do Brazil sob as

vistas geologicas, topographicas , e dos climas, para logo

concluir-se que as industrias excluidas fazem cxccpgao, em-
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quanto que as mais importantes e uteis a humanidade

ahi teriam todos os elementos para facilmeiite prospe-

rarem.

Sobre o 2° grupo, aceitos os dados actuaes , toda con-

testacao ou observagao em opposicao ao estado presente ani-

qiiila-se em presenga da seguinte verdade

:

Brazil prospera com os unicos ramos de agricultura

que tern ; elle satisfaz ao que precisa e tern um excedente

que tende a enriquecel-o. Admitta-se isto , ate em bases mais

amplas que as verdadeiras; mas, permitta-se-me ponderar

rapidamente outra cousa.

Ate agora o Brazil nos artigos similares aos seus nao teve

de lutar com os concurrentes que o ameagam em poucos

annos ; sao :

A Inglaterra
,
progredindo no augmento dos seus dominios

da Asia.-

A FraiiQa, quefaz o mesmo na Africa, e os Estados-

Unidos da America que espalham-se lentamente em varias

regioes; isto e, as invasoes de tres povos activos, intelli-

gentes , agricolas e industriaes que crescem e ame^gam es-

tabelecerem-se em climas analogos ao do imperio. Dahi o

que resulta?
'

Aquillo que em pequena escala ja se ve e que em rigor

indirectamente ja nos devemos sentir.

A Argelia , de anno em anno prodigiosamente augmen-

tando OS seus productos coloniaesj e cujas estatisticas e

relatorios especiaes evidentemente demonstram.

A Inglaterra organisando e desenvolvendo medidas pro-

tectoras em suas possessoes sobre o algodao e outros ar-

tigos.

Finalmente, outros Estados menos importantes, mastendo

influencia sobre a exportagao do imperio
,
que tambem se

desenvolvem e prosperam. Citarei as colonias hollandezas,

e , se e verdade o que me informam , tambem alguns do-
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minios portuguezes em Africa que principiam a exportar com

accrescimo aguardente, tabaco e oiitros generos.

Ora, supponham-se vinte e cinco annos decorridos , as

populagoes anglo-francezas em as colonias respectivas du-

plicadas, uma administracao regular, previdente eperspicaz

que sempre procura e descobre meios indirectos para pro-

tegeros productos nacionaes, e em virtude de taes medidas

excluindo dos seus mercados a parte principal dos generos

brazileiros. Accrescente-se ao que precede a conclusao da

nova communicacao do projectado canal de Suez, enote-se

se nas condiQoes passadas ou presentes do Brazil ha bypo-

these alguma que se approxime da que parece eminente-

mente provavel : bastando imaginar nas portas do Medi-

terraneo e a curta distancia da Asia concurrentes pode-

rosos desviando os principaes consumidores dos generos do

Brazil.

Em consequencia quern, medindo as illagoes naturaes que

se encerram em taes previsoes
,
que me parecem claras e

que a propria ExposiQao de 1855 serviria de argumento ,

desconhecera que uma quadra de adversidade poderia sem

difficuldade siirgir para a exportagao do imperio e para

paiz, se este continuar a caminbar no espago restricto de

simples cultura de alguns ramos , e quasi tendo borror ao

que e industria fabril.

Impossibilitado de amiudadamente sustentar ponto por

ponto cada proposigao que aventuro , cinjo-me a formular

com a brevidade possivcl minbas fracas opinioes.

Creio em conclusao que os resultados deduzidos da im-

portagao e exportagao presentes , nunca poderao justificar

que se deve supp6r em 25 annos quanto a posigao com-

mercial do Brazil
,
partindo das bypotbeses provaveis e de-

duzidas da actualidade. Pois , reilero que apenas uma das

condigoes figuradas pudc Irazer-lhe graves contrariedades

,

a qual e o canal de Suez. Se o dobrar o Cabo de Boa Es-
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peran^a trouxe o germen de decadencia de estados floridos,

a nova passagem projectada, sem quesejalouca supposicao,

podera ter desfavoravel influencia ao imperio.

Resta considerar o 3.° Persuado-me que em verdade nao

existe no Brazil ramo algum de agricultura ou industria que

represente a firme inclinacao ou gosto exclusive do povo.

A' massa da populagao escrava Ihe e imposta esta ou aquella

cultura. A prodigalidade dos terrenos tern induzido a com-

merciar com um ou outro ramo; mas, logo que nasce o

menor obstaculo grave , tudo se transforma immediatamente

em outra cousa mais facil. trigo do Rio Grande do Sul

e estado decadente da presente cultura do algodao no

Maranhao
,
poderiam servir de exemplos. Os meios grosseiros

que em geral se empregam nas grandes cuUuras ; o aban-

dono facil de terrenos que poderiam ser aproveitados ; a

extincQao lenta de propriedades agricolas, que desapparecem

com a diminuigao dos bragos escravos ; as grandes quei-

madas de mattas feitas su para obter colheitas de artigos

depouca importancia, e outras muitas razoes analogas pro-

vam que, em rigor, nao ha inclinagao natural nem habitos

adquiridos para exclusivamente seguir-se certa ordem de

trabalhos.

Entao :

Se a Natureza diz que o Brazil pode ser nagao agricola

e industrial;

Se as circumstancias presentes do Globo , mostram hori-

zonte toldado quanto a importancia futura dos artigos actuaes

de exportagao

;

Se espirito do povo nao tem preponderancia exclusiva

ou habitos adquiridos para este ou aquelle ramo

:

porque, e como sustentar que o Brazil deye ser exclusi-

vamente agricola?

F6ra penoso insistir e progredir alem neste objecto
,
por-

que restaria ver se em verdade o paiz tem-se aperfeigoado
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na agricultura em relagao aos conhecimentos actuaes, e,

se e possivel proteger energicamente a ultima, querendo-a

nacionalisar, sem dar a certas industrias grande desenvol-

vimento.

Continuando com as causas geraes a combater , digo :

6.° Supponho tambem que uma das causas preponderantes

em nosso estado industrial
,
provem de certa parte da

populagao completamente desprezada pelos industriaes. Fallo

do emprego das mulheres e dos meninos.

Talvez nao fosse exageragao elevar a meio milhao de entes

numero dos que vivem no imperio , em posigao necessitosa

e sem utilidade para si ou para a sociedade , vegetando no

ocio , primeiro preliminar de todos os vicios, e isto em re-

sultado da educa^ao que as classes pobres recebem.

Na Europa, apenas o menino esta apto para o tra-

balho, elle principia a fortificar o corpo e a intelligencia a

custa do exercicio de qualquer profissao que Ihe da o sus-

tento. Ate certo ponto e a miseria que impoe semelhante

proceder, mas geralmente e o preceito de obter habilitacoes,

que induz os pais a acostumarem os filhos desde a infancia

ao trabalho. Outras vezes e o attractivo da acquisi^ao de uma

educaQao superior as proprias posses que anima os parentes

a induzirem os filhos a seguir certas carreiras desde tenra

idade.

Quanto a mulher, acontece cousa analoga. Educada a ter

em principio que os deveres domesticos sao as menores de

suas obrigaQoes , ella acostuma-se a ter outras aspira^oes

sociaes, ella segue muitas carreiras diversas; e, por sua

parte, concorre a auxiliar a familia e enriquecel-a , longe

de ser um elemento de peso. Isto e, a posiQ'io moral da

mulher desvia-se dos habitos orientaes
,
ganha em direitos o

garantias sociaes e presta a communidade servigos impor-

tantes. Seriam innumeras as artes e industrias a citar em

as quaes as mulheres e meninos dos dous sex.os estao empre-
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gados em proporgoes muito sensiveis. As cordoarias, as fa-

bricas de tecidos , os teares em geral , muitos instrumentos,

utensilios e numerosos empregos secundarios sao dirigidos

e postos em andamento por esses entes fracos da sociedade.

Tern isto logar aonde os bragos adultos e a populagao mas-

culina abundam em condiQoes favoraveis. contrario se

observa entre nos ; e ,
quando se investiga a razao , em

geral se responde que provem da indolencia natural, do

cllma e razoes analogas.

Quanto a mim, guardo a convicgao que o mal resulta muito

e muito da educagao popular e da falta de certas leis que

directa ou indirectamente combatam o ocio e persigam-no

ate OS seus ultimos escondrijos.

Os proprios paizes as vezes citados como exemplos analogos

ao nosso, servem de prova ao meu argumento, se compara-se o

estado decadente em que ora existem com as brilhantes paginas

que ja outr'ora occuparam na bistoria do mundo. Todavia

subsiste a differenga que taes paizes sao corpos corrompidos

pela embriaguez do passado e do luxo , e devastados pela

fouce irresistivel do vicio ou das superstigoes, emquanto que

Brazil , nagao joven, nagao de um dia, deve esperartoda

sua grandeza tanto da geragao presente como das vindouras.

Entretanto e claro que a simples intervengao do Governo

e msufficiente para fazer tantas transform ago es. Ellas residem

essencialmente na propria massa da populagao, nos esforgos

da parte intelligente e na dedicagao daquelles que mais bem
aquinhoados pela fortuna

,
podem por sua vez augmental-a

beneficiando a patria , dando exemplos de actividade , e to-

mando a iniciativa em instituigoes e emprezas que eduquem
as outras classes.

Julgo pois que e de urgente conveniencia , estabelecer

medidas que organisem em geral o trabalho em todos os

logares, e para todos. Esta foi a conclusao final que me
suscitou a Exposigao de Paris.
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Foi segaindo as dedacQoes de ideas analogas que deliberei-

me escrever cada uma das paries que seguem.

Na parte 2^ considero as madeiras, como urn dos melhores

artigos a conservar, utilisar, e facil para formar o nucleo

de varias industrias que poderiam servir de riqueza e pros-

peridade para os obreiros nacionaes.

Na parte 3* tratei das machinas , lembrando portanto as

vezes que fora para desejar que entre nos se estabelecesse.

Cingi-me ao abecedario dos mecanicos
, que iiossos obreiros

ignoram ; tambem designei os systemas mais importantes e

modernos de uma classe.

Finalmente , na parte 4^ , occupei-me de exp6r um com-

plexo de ideas que se me suscitaram sobre— Marinha.

Sempre procure! ter presente as vantagens commerciaes

e as que teriam applicagoes importantes em estabelecimentos

do Estado. A analyse de pregos foi impossivel obtel-a ,
—

apezar de todas as ordens impostas pela Commissao Imperial

da Exposigao , o certo e que a maior parte dos objectos iiao

tinham os pregos marcados, e, em outros, os caracteres

escriptos de maneira e em logares que fora necessario ade-

vinhal-os.

Em resultado do que precede, procurei definir o modo

pelo qual traduzi o encargo de commissario da Exposigao.

Se tivesse interpretado como simples narrador , teria sido

tarefa tao facil quanto inutil , e se houvesse procurado es

perar pelo ultimo voto que deu a Commissao Imperial,

apoiado nos pareceres , e relatorios dos Jurys especiaes

,

nos documentos e informaQoes que so aquella podia disp6r,

talvez que muitos mezes dccorressem ainda, porquanto nesta

data (*) ainda se enviam os diplomas para os que foram

recompensados.

Fazendo as observagoes que procuram desculpar rainhas

(•) Maio de 1856.
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faltas, ratifico a existencia dellas; e, confessando-as , re-

conheQo tambem que darao logar a que os outros futures

commissarios do Brazil em occasioes identicas as eviteiu
,

se tivessem tendencias a commettel-as , e como e facil de

prever, visarao as causas atravez de um prisma talhado para

beaeficio do Brazil e para gloria e honra delles ; cousas

que, apezar de todos os meus desejos, confesso nao ter

attingido.

GiACOMO Raja Gabaglia.









EXPOSICiO UNIVERSAL
it

DE 1855.

TRABALHOS DA COMMISSAO BRAZILEIM.

RELATOmO
DE

G. R. GABAGLIA.

presente relatorio sobre alguns pontos da ExposiQao

Universal de Paris de 1855 que tenho a honra de remetter

ao governo de Sua Magestade o Imperador, tern por fim

satisfazer ao ultiiiio dever inherente a natureza da com-

missao de que fui encarregado , na qualidade de um dos

tres commissarios enviados pelo Brazil.

Para attenuar ate certo ponto as imperfeigoes do raeu

trabalho , bastar-me-liia lembrar o limitado tempo empregado

e a extensao das condiQoes a satisfazer, querendo-se con-

siderar a nascente industria brazileira e os recursos que

Brazil offerece para seu devido desenvolvimento. Mas
,
para

apoiar com mais forga a justificag-ao que allego , refiro o

seguinte.

A commissao nomeada pela Franga para a Exposigao de

Londres, constando de 36 membros, quasi todos coUocados

no apice de carreiras importantes ,
presididos pelo muito

R. B. 11. 1
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illustre Sr. Carlos Dupin , apresentoii seu relatoiio ao Im-

perador dos Francezes, sumenteem 13 de Junho de 1853,

istoe, vinte mezes depois do encerramento da Exposicao.

Entre os trinta e seis membros achavam-se nomes taes

conio OS de Poncelet,,Dupin , Peligot, Didot, Le-Play, etc.

Coube portanto a cada commissario analysar uma unica

classe. Verdade e que cada especialidade foi estudada sob

ponto de vista historico da arte e dos progressos feitos

:

trabalho que, se muitas vezes nao e difficil, em todos os

casos e longo e fastidioso.

Aos conhecimentos especiaes e avultados que respectiva.

mente possuiam os membros em questao , deve-se-lhes ac-

cresceutar os meios de que dispunham para colherem toda

sorte de dados necessarios; a longa expcrieiicia adquirida

no desenvolvimento das tentativas da muito adiantada in-

dustria franceza; as ligoes e resultados colhidos em onze

Exposigoes nacionaes, comprehendendo todas as industrias

uteis, e finalmenle oito mezes de observagao. Tudo isto

qualro annos antes da Exposicao de Paris.

Deve-se tambem observar que pelas posigoes respectivas

que occupavam os membros da commissao franceza , elles

tinham tido occasiao de ajuizarem e executarem passo a

passo quasi todas as innovacoes que modernamente se li-

nham succedido ; de maneira que a respeito de muitas o

juizo estava formado com anticipagfio. Entretanto , apezar

de tantas e tantas vantagens foi necessario o tempo acima

mencionado, e o trabalho foi julgado vasto.

Ora, quanto ao quemediz respeito, que relacao podcria

estabeiecer se procurasse especificar as dilTiculdades e des-

vantagens que surgiram na Exposigao de 1855, tendo sim-

plesmente altengao aos tres elementos — tempo , industria

nacional , e esclarecimentos indispensaveis f

Umunico dado deixara deprehender os oulros : em 1851,
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em Londres, houveram 14,837 expositores , emquanto que

em Paris, em 1855, se apresentaram 20,709.

A necessidade que lenho de dedicar-me com atteuQao

exclusiva a estudos completamente diversos e por si so arduos

e longos , fazem-me esperar que flea assaz justificada a pressa

que dou em apresentar o presente trabalho. Por elle , so

busco expressar o desejo perseverante que tive de interpretar

convenientemente as obrigagoes que ligavam-me a honrosa

incumbencia que aprouve ao illustrado governo de Sua Ma-

gestade o Imperador encarregar-me.

As fonles donde colhi elementos e informacoes foram

diversas ; temo calar muitas, referiudo algamas.

A benevolencia de Sua Magestade o Imperador e o escudo

que sempre protege a todos os servidores do Estado, mas

ella foi para mim nesta occasiao, como sempre , o principal

estimulo que me aleiitou nas difTiculdades que encontrava

frequentemente, e que me obrigavam a medir a exiguidade

de minhas for^^as para corresponder a missao que tinha de

cumprir.

GiACOMO Raja G.\baglia.





MADEIRAS.

Preliminares.

Cada paiz, pelo complexo de certas circnmstancias e com-

binagao de determinados elementos, possue naturalmente .

germens de riquezas industriaes que , pela facilidade que

tern em seu desenvolvimento , bem como por estarem ao

alcance de todas as intelligencias e fortunas, devem de

preferencia occupar os espiritos daquelles que conscien-

ciosamente meditam na prosperidade e riqueza publicas.

Referindo-me ao Brazil
,
que a Providencia generosamente

dotou de tudo quauto pode concorrer para saciar a bem

entendida e nobre ambiQao de qualquer povo intelligente e

activo que aspirasse passar do estado primitivo social para

numero das nagoes que se presumem de civilisadoras

,

no Brazil, digo, entre as numerosas fontes de producQao

que naturalmente se apresentam ao pensamento de quem

desejar activar e desenvolvera industriabrazileira, nota-se

com evidente particularidade a exploracclo das madeiras,

para todos os fins a que ellas sao applicaveis e em todas

as condigoes de admissivel utilidade. Entretanto , se e agra-

davel reconhecer que ja os nossos primeiros colonisadores

souberam largamente utilisar semelhante ramo de expor-

tagao, o qual continuou depois a produzir em vantagem

dos particulares e do Estado, tanto que ainda na epoca

presente e um meio auxiliar de pagar a divida externa
;

se , basta percorrer as costas fluviaes e maritimas do im-

perio , desde os limites do sul ate os do norte , ou atra-

vessal-o em qualquer sentido
,
para admirar os incalculaveis

thesouros que as mattas existentes ainda representam ; com

pezar, cumpre confessar que, nao so nos temos limitado

a empregar as madeiras , em geral
,
pelo lado mais material



b REYISTA BRAZILEIRA.

e grosseiro , como desapiedadamenle todos os dias se des-

troem capitaes enormes dellas , sem proveito algum para o

paiz. A' vista do que , occorre ao pensamento nienos pre-

vidente concluirotristefutiiro de sen.elbante raniode expor

tacao para os nossos vindouros , a continuar livremente a

barbara dcstrui^ao das maltas.

Ja bem alto nos falla a epoca actual ! Evito descer a

exemplos particularos e importantps que abundam , basta

nolar os faclos geraes. Observe-se que aceitamos e consu-

miinos abundantemente o pinho remettldo dos paizes mais

longinquos em muitos casos onde so a questao de prego pode

fazel-o adoptar.

Numerosos artigos cuja base principal e a madeira, com

mao de obra minima, sao introduzidos no imperio e abun-

dantemente consumidos.

Finalmente, tern grande gasto no paiz outros objectos

fabricados com as nossas proprias madeiras, que entrani

no nosso mercado dcbaixo do peso de dnplo frcte e qua-

druple direilo de alfandegas ! Entao , o que resta espcrar

em meio seculo , se o fogo e o machado sem regra nem lei

incumbirem-se de destruir n'um dia aquillo que foi neces-

sario a Natureza , essa nbreira incansavel e de forga infinita

,

annos, ate seculos para prodnzir?!

Significando a profunda magoa (pie tenho em mencinnar

a inditlerenca dos proprielarios brazileiros para o melhor

aproveitamento das maltas, e sobrotudo a daquellcs que,

dominados por principios falsos, constituem-se os primeiros

destriiidores da fortnna propria, claramente expresso a clc-

vada importaneia que rcconbego no assumpto que ouso tratar,

porque o devcr m'o impoe.

Talvez fosse methodico , antes do tratar das madeiras em
a Exposigao Universal de 1855, o demorar-me um pouco

sobre as ideas expostas e sanccionadas pelos botanicos a

rcspcilo dellas, e principalmentc sobre alguinasconsideraQoes
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de SylvicuUura. Comquanto ale certo ponto prevejo a

conveniencia , e, quando menos, a regularidade que se-

melhante introducQao daria a esta parte de meu muito aca-

nhado trabalho
;
por outro lado , a ignorancia completa em

que estou sobre as investigaQoes desta orJem feitas no Brazil,

e, suppondo que existam , a impossibilidade de as ter em
tempo , me collocaria na obrigagao de simplesmente com pilar

entre os numerosos trabalhos estrangeiros sem que pudesse

deduzir consequencia alguma ou estabelecer qualquer pa-

rallel util para o Brazil; dahi resultaria em realidade apenas

ter tornado mais extenso este artigo. Ora , sem ter a pre-

sumpcao que minha linguagem seja sufficiente para illudir

a paciencia do leitor, apenas ouso esperar delle o querer

acompanhar-me na enumeragao daquillo que pareceu-me

mais indispensavel referir. Portanto , em vez de partir da

definigao que: — madeira e a parte dura dos vegetaes lig-

nosos, gozando de propriedades e caracteres dilferentes

,

conforme a familia vegetal a que pertencem — , partirei da

consideragao que:

Suppondo a madeira formada , ella e para o Brazil um
dos productos mais importanles que elle produz; que por

todos OS meios cumpre procurar conservar, desenvolver e

utilisar.

Em verdade de quantas maneiras e possivel reconhecer

lados vantajosos e interessantes nas madeiras para o im-

perio

!

Quer-se consideral-as pela quantidade? Quem ousaria

orgar approxitnadamcnte a que ja existe capilalisada pelo

tempo, e a que se produziria em vinte e cinco annos no

nosso solo, situado nas condicoes de clima mais proprias

para favorecerem uma rigorosa e prompta vegetacao , re-

gularisando estapelos conhecimentos adquiridos pela sciencia

6 pela expericncia em todos os outros logares da terra? Pro-

digiosa e a quanlidade de madeiras que o Brazil possue

;



8 REVISTA BRAZILEIRA.

porem, ainda mais colossal e o capital real que representam,

tanto pelas applicagoes que teriam , dando-lhes rapido e

prompto consunio, como pelo valor ideal estabelecido para

muitas dellas pelo capricho e goslo dos povos nas obras de

luxo de cerlo genero.

A escassez de urn producto e a causa mais directa que

tende a augmentar seu valor ; neste sentido tambem busco

chamar a attencao dos commerciantes brazileiros para as

madeiras. Suppondo , conforme parcce
, que os Irabalhos

estatisticos de consumo geral sao pouco eloquentes, e pouco

signiQcativos os pregos correntes dos ; randes mercados eu-

ropeus, recorro as palavras de linmens que ultimamente

trataram da Exposigao com espirito de notavel benevolencia

para a Franga , e de severidade para nos ; disseram elles

:

« Les arbrcs s'en vont de TEurope; I'AUemagne seule est

encore forestiere; la France, la Belgique , I'Angleterre onl

deja vu ou voient chaque jour leurs bois diminuer, etc, »

Citagoes analogasfacilmenle se poderiam muUiplicar; pelas

quaes se concluisse cuidado, que desde agora preoccupa

aos Europeus, da diminuigao progressiva das madeiras no

velho mundo ; ao mesmo tempo que todos unanimemente

se tranquillisam , contando com os soccorros que esperam

receber do novo mundo , ou do mais velho dos continentes,

segundo pensa de Candolle em sua — Geographia Bolanica.

A" vista do que precede ,
parece-me diflicil encontrar ou

imaginar um producto que rcuna mais bella perspectiva pa-a

caplar a attengao dos Brazileiros que se dedicam as questoes

commerciaes. Producto naturalmente abundante no paiz

,

facil de o conservar, colher, muUiplicar e manufacturar;

tendo em todos os logares abundante extracgao ; escasso nos

grandes mercados da Europa , e com todas as probabilidades

que sua utilisagao e applicagao sempre crescente fagam subir

na mesma raz' o o valor ,
que mesmo agora c bastanle ele-

vado.
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Consideradas as madeiras pelo ponto de vista de industria

geral, tern ellas immensas applicafoes ; e, para o imperio,

ellas estao destinadas a serem ainda por muito tempo o ele.

raento preferivel a outro qualquer em niimerosos casos.

Certamente nao posso , nem tento , designar todas as in-

diistrias que mais ou menos emprcgam as madeiras , ora

como elemento indispensavel, ora como elemento accessorio.

A's vezes , satisfazendo apenas a ornamentagao , a arte ou

gosto
;
porem outras vezes sendo o meio unico de tornar

accessivel as fortunas limitadas de certas classes a completa

saciedade de muitos desejos e necessidades.

Percorra-se o palacio do rico ou a choupana do pobre,

a vasta officina do grande arsenal ou o acanhado arsenal

do simples obreiro , e se encontrara a cada passo a madeira

transformada
,

preencliendo urn fim util e frequentemente

indispensavel. Para lembrar os empregos mais salientes das

madeiras , e grupar de alguma maneira a direcgao das ideas

que desordenadas affliiiram-me , impressionando-me difTe-

rentemente, quando observava a Exposicao Universal de

Paris, cito uma das classificag.oes geraes que se pode dar

as madeiras, em relagao de sens empregos mais avultados:

Madeiras para obras (bois d'oeuvre dos Francezes) , entre

as quaes acham-se as que sao proprias para todas as cons-

trucgoes em terra, no ar ou n'ajoa; aquellas empregadas

na tanoaria ou fabricagao de vasilhames de pan ; as adop-

tadas na marcenaria, arte dos entalhos, tauscia , etc., etc. ;

finalmente aquellas que participam da arte do torneiro , fa-

bricagao de instrumentos e outras.

Madeiras de cortir e madeiras de iinturaria, abrangendo

as que se defmem a vista do nome , e tambem outras proprias

para exlractos, essencias, etc., que me parece podel-as in-

cluir aqui , a menos de Ihes dar uma classe especial.

Da classificacao geral, immediatamente se enxerga o vasto

desenvolvimento que me fora precise dar a este capitulo'
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para corresponder ao desejo de discutir amplamente o que

depende do titulo que aclia-se a frente desta parte do re-

latorio ; ve-sc tambcm que teria de estender-me em todos os

ramos das construccoes
,
principalmente das navaes e liy-

draulicas, alem de muitos ranios de industria completamente

diversos. E-me impossive! , no rigor da palavra , dar cum*

primento as exigencias que dalii dimanam : porque, ainda

mesmo que a falta de intelligencia e inslruccao necessarias

deixassem de ser as primeiras causas no caso presente , a

falta material de tempo e outros motivos que se deprehen-

derao com a leitura do rclalorio, impossibilitavam-me de

observar, comparar e aprcciar os ohjectos expostos con-

forme descjava, o que creio indispensavel para se dar uma
descrip^ao completa, conveniente e verdadeira sobre qualquer

assumpto.

Buscarei
,
porem , no que tiver a dizer , seguir algum me-

thodo , demorando-me em pontes que quasi exclusivamente

referem-se ao primciro grupo da classificagao feila
, poises

outros dependem de ramos que nao tenho a considerar.

A Austria, Baden, Belgica , Canada , Ceylao , Hespanha,

Estados Pontificios, Franca, Grecia, Inglatorra , Mexico,

Paraguay, Poriugal, Bussia, Porto-Bico, Saxonia . Suissa

,

Singapor, etc. , etc., concorreram a Exposicao com collecooes

mais ou menos completas de madeiras, Varias insliluicoes

e personagens eievadas as julgaram dignasde fignrarom de-

baixo dos auspicios de seus nomes: assim , via-se uma col-

Iccgao expostaem nome de S. M. a Bainha de Hespanha.

e oulras apres ntadas pelas escolas florestaes hcspanholas,

Instituto Bcal Technico de Florenija, governo hellenico , so-

ciedadc de agricultura d? Bologna, Dominio Imperial de

Brandeis, Minislerio de Agricultura c Commercio da Franca,
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sociedade d' Economia Rural da Galicia, e outros. A rnul-

tiplicidadc de colleccoes prova a importaneia geralmente

reconhecida nas madeiras. Fura desejavel que a Exposigao

significasse mais alguina cousa do que a belleza e abundancia

das anioslras ; infelizmente nesse ponto a idea dos expositores

pareceu em geral circumscrever-se a esses restrictos limites-

Se a Exposicao Universal teve por fim principalmente faci-

litar as transaccoes comnierclaes entre todos os povos do

mundo , exhibindo os productos naturaes e industriaes, e

tornal-os completamente conhecidos; confesso que, quanto

as madeiras, poucos dados S8 podiam colher, alem de

admirar e contemplar as amostras. .Abstrahindo da difficul-

dade que surgia a respeito deilas, como sobre os outros

objectos, logo que se desejasse estabelecer qualquer com-

paracao
,
proveniente da deliberagao toniada na maneira de

collocar os productos , ora por paizes e ora por especies

;

no caso presente subsistia mais a falta de certa uniforinidade

na maneira de exp61-os , e bem assim a omissao de certas

prescrip^oes ou dados indispensaveis para se ter exacto co-

nhecimento de sens verdadeiros pregos medios nos diversos

mercado^ exportadores ou importadores ; e faltavam muitos

esclarecimentos indispensaveis para bem deflnirem todas as

propriedades ou vantagens ligadas aos mesmos productos

:

estes motivos, a meu ver, limitaram o numero de novos

consumidores, e pouca animacao scguramenle deviam ler

dado as opera^oes de compra e venda.

Ta! e minha opiniao intima a despeito de todas as enlbu-

siasticas e douradas descripcoes que se tem feito da acti-

vidade commercial que a Exposicao produzio e das perfeitas

disposiQoes eslabelecidas em todos os sentidos.

As coUecQocs de madeira foram , em geral , enviadas

,

feilas de pcdacos de troncos, uns apresentando a secgao feita

por um curte perpendicular as fibras ou ao eixo do tronco,

outros, em maior numero e em furma de prismas ou pranclias.
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As dimensoes das amostras muito variavam segundo os fins

e qualidades das madeiras ; mas , se entre tantas dimensoes

diversas se procurasse estabelecer um typo medio
, persuado-

me que elle ficaria entre os limites de 80 centimetros a 1,50

de metro para a maior dimensao, Algiimas pegas de madeira

foram apresentadas tendo por fim mais mostrar a singulari-

dade ou rareza de alguma propriedadc, que exhibir um ramo

de producQao : em oatros casos tambem , certas amostras
,

simultaneamente represenlavam alem da especie de madeira

a applicacao de algum systema industrial; cito por exemplo

um tronco, exposto pela Belgica, cerrado em duzentas e

vinte pranchas," de maneira que ficavam dispostas sem que

se tivesse inutilisado parte sensivel do tronco , alem da que

se convertera em serradura.

As amostras das especies, variedades e tons (?) proprias

para a marcenaria , marcheleria, etc. , etc. , eram em grande

numero envernizadas ; e algumas, o que me pareceu mais

acertado , sobre a mesma face
, parte brunida e envernizada

e parte simplesmente lixada.

Os paizes que mais se distinguiram pela maneira de clas-

sificar e esclarecer com dados e esclarecimcntos proveitosos

as suas colleccoes, foram Nova-Galles, Guyana Ingleza, Ja-

maica, Argcl e Canada.

Este ultimo paiz principalmente singularisou-se pela ma-

neira de expor suas amostras , o que fez por meio de um
elevado tropheo

, que era um dos pontos inais dominantes

do grande anncxo. A originalidade da elegante disposicao

adoptada pelo Canada, entretanto, dcixou-me em duvida

se ella precncliia o objecto cssencial
,
que era de destacar

lodas as amostras umas das outras
,
permittindo que a von-

tade pudessem scr estudadas pelos observadores. A colleccao

do Canada, constando de selenta e tantas amostras diversas,

representavam quasi oxclusivamcnte especies de madeiras

da Europa , excepluando o — carya — c algumas mais. A
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coUecgao dos bordos— erable (?) essa madeira tao celebre

para certos empregos, era variada e magnifica. Tinha tam-

bem amostras preciosas do — querens alba — cujas appli-

cagoes nas construcgoes navaes sao importantissimas.

A Nova-Galles, que expoz duzentas amostras , foi tambem
a que enriqueceu as amostras de disticos e deu dimensoes

maiores, representando , emfim, de cada especie tanto a

secgao longitudinal como a secgao transversal.

A variedade era completa para as applicagoes ; adureza,
densidade e dimensoes dos troncos de algumas mostravam'

a conveniencia nas construcgoes , e era a parte aonde exis-

tiam
:
— Sincarpia , eucalyptus , angophora , lophostemon

,

melaleuca, callistemon, etc.

Entre as variedades mais importantes e raras se notavam

:

Urtica gigas e Ficus macropylla , que tomam proporgoes

colossaes.

Stenocarpus salignus , ate agora empregada nas construc-

goes das casas, mas possuindo todas as qualidades para
moveis.

Podocarpiis spirmlosus , propria para marcenaria e instru-

mentos de musica.

Ceratopetalum , preciosa para trabalhos de carros , etc.

Trisiania neriifolia , propria para construcgao de embar-
cagoes miudas

,
pela elasticidade que tern.

Syncarpia e melaleuca imcinata , para estacadas e fun-

danientos.

Vitex
, excellente para assoalhos

, principalmente cobertas

de navios, pela particularidade que possue de tornar-se quasi

insensivel as alternativas atmosphericas.

Eleacarpus, muito leve e elastico, magniflco para remos.

E varias outras proprias para torneiros, cabos de ferra-

menta, marcenaria, gravura, construcgoes.
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A coUecgao da Guyana Ingleza tinlia varias amostras de

:

Mova excelsa e sipiri (hibiru-green-heart).— Tanto uina

como a oiitra proprias para a coristrucgao naval. Querendo

algiins constriiclores que a mova seja frequentes vezes su-

perior ao carvallio.

Copaifcra publiflora , h'jmena'u cowbaril , etc., para a

marccnaria.

Idenlicamente se poderiani citar amostras mais ou menos

interessantes , sob algum sentido, de cada colleccao exbi-

bida.

Advirta-se que faltava a muitas amostras o noma botanico;

e poucas, talvez fosse mais justo dizcr nenhuma, con-

tinham dados sobre os pregos para grandes ou pequenas

porgoes, alcm de outros esclarecimentos nao menos con-

venientes.

A comparagao cntre tantas centenas de amostras, estu-

dadas sob varios pontes de vista , deveria ter inleresse ; mas,

ropito-o, pareceu-me trabalho impossivel, e, talvez, so ao

alcance da coinmissao imperial da Exposieao, porque ella

podia exclusivamentc exigir e colher a vontadc os esclare-

cimentos necessarios. Mas, em falla de qnalquer apreciagao

completa e util, devo perder-uie em exclamagoes sobre o

thuya de Argel, o ebano, o jacaranda e demais especies?

Ou, ainda, remontar ao que Cicero e Plinio pagaram nos

tempos da giandiosa Roma por uma taboa de tal especie e

grandeza? Que resultaria para esclarecimento da Exposigao

de 1855, e o que concluir do valor e aprero dados as es-

pecies hoje preferidas?

Se houvesse existido na Exposigao alguma collecgao das

nossas madeiras, entao o trabalho evidcnlcmcnte necessario c

util, teria sido comparal-as as do Canada, Nova-Galles, Jamaica,

etc. ; ver quaes cram as qualidades ou especies nossas que

podcriam entrar ein concurrencia com as madeiras cstran-

geiras procuradas e escolhidas de profcrencia ; notar quaes
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as especies nacionaes que teriam vantagens sensiveis sobre

as estrangeiras ; comparar as applicacoes, etc. Traballio que

naturalmente sera aprcciado e executado conforme pede sua

importancia
, pelos commissarios futuros de algunia vindoura

Esposigao Universal, aoude o Brazil devera figurar, conforme

e de esperar, diversamente do que figurou na de Londres e

na presente.

Suppondo que devesse resumidamente expor por que modo
as nossas madeiras teriam de figurar em qualquer exposiglio,

responderia como segue

:

Ciassificar todas as amostras em duas seccoes , abrangendo

uma as que representam madeiras de construccao naval

,

andaimes , tanoaria, etc. , elc, etc., isto e, cujas applicacoes

exigem essencialmente fortes resistencias, grandes dimensoes,

pouca mao de obra , e pregos iusignificantes em geral para

casos secundarios, v. g., aquecimento, etc.

A outra secgao comprehenderia aquellas que se referem k

tau\ia , esculptura , marcenaria, e todas as artes caracteri-

sadas pelos fins de salisfazer ao luxo e a moda.

As amostras daprlmeira secgao, represental-as em grandes

troncos com a casca, e que moslrassem cortes longitadinaes

e transversaes. Declarando nos disticos ou papeletas os dados

e esclarecimentos seguintes

:

Nome botanico, indlgena,.e os correspondentes recebidos

nos principaes paizes da Europa.

As propriedades resistentes.

Propriedades caracteristicas ou singulares.

Designar as dimensoes ordinarias com que ellas (madeiras)

encontram-se nos nossos mercados c como manufacturadas.

Refcrir os precos medios , deduzidos das vendas feitas

nos dous ou tres annos anteriores, mcncionando as duas

epocas do anno nas quaes as differencas sao mais pronun-

ciadas.

Declarar os direitos de exporta^ao.
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Citar osportos maritimos do imperio aonde as acqui-

siQoes teriam logar mais facilmenle , e quaes os artigos de

maior consumo que fariam prever probabilidades de troca.

Apontar sobretudo as provincias de segunda ordem , menos

conhecidas do que as de primeira ordem, que indirecta-

mente exercem algum monopolio sobre as outras.

As amostras da segunda secQao tendo a satisfazer fre-

uentemente , como condicno essencial , o capricho das

exigencias da nioda c da imaginacao dos artistas e obreiros,

cumpre procurar fazel-as sobresahir por todos os meios i ma
ginaveis. Dm dos que me parece proficuo e expor grandes

superficies envernizadas , e ter juntamente prismas, que se

pudessem combinar dc todas as maneiras uns ao lado dos

outros em forma de xadrez , e segundo a vontade dos com-

pradores
, para comparar e evidenciar o realce e gradagao

ou torn (?) de certas especies sobre as oulras. Todas as ob-

servagoes necessarias para a primeira secgao subsistem para

a segunda, accrescendo a esta a conveniencia de declarar

se as variagoes de temperatura influcm muilo
, pouco , ou

insensivelmente sobre o tecido ou contexlura da madeira

;

se sao sonoras
,

quebradigas , flexiveis , e eiiifim , se os

Ironcos e ramos sao em geral rectilineos ou curvos.

Julgo lacitamente subentendido que todos os precos
,
pesos

e medidas , e quacsquer dimensocs em geral serao reduzidas

as unidades mais communnnenle adoptadas, incluindo por-

tanto sempre as do systema metrico.

Persuado-me que uma colleccao exposta por este modo

produziiia inconteslaveis beneficios ao imperio , facilitando

transacQoes commerciaes directas com todas as provincias , e

turnando conhecidos, como merecem, os thesouros que pos-

suimos no ramo — madeira.

Talvez esteja em erro , e procedesse mal em demorar-me

anto sobre um ponto cuja epigraphc parece nada exprimir

;

comludo antes de deixal-o e corroborar a allengao que Ihe
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preslei , seja-me permittido extrahir o seguinte de uma obra

contemporanea

:

« Em 1720 um medico celebre de Londres, chamado

Gibsons , reoebeu de sen irmao muilos toros de acajou
(?j

ou mogno trazidos das Indias Orientaes. Gibsons quiz apro-

veital-os nas obras de uma casa que estava construindo

em King-Slreet, Covent-Garden
;
porem os carpinteiros

queixaram-se que a madeira era demasiadamente dura,

pelo que foi posta de parte. Mais tarde Gibsons incumbio

ao seu marceneiro Wollaston, que aproveitasse aquelles

materiaes que jaziam desprezados. A resposta foi ainda

a mesma ; a materia era nimiamente dura para empregal-a.

Entretanto o Dr. nao se confessou vencido e respondeu

que podiam-se empregar instrumentos mais poderosos.

Depois de alguns ensaios, Wollaston fabricou uma pape-

leira que maravilhou tanlo ao Dr. pela cor
,

polido e as-

pecto geral, que convidou a todos os sens amigos para que

viessem admiral-a. Pouco tempo -depois o mogno era ob-

jecto de luxo e mais tarde seu uso generalisou-se por todas

as partes. »

Isto e, a madeira abandonada ate pelos carpinteiros de

machado, julgando-a impropria mesmo para os trabalbos

toscos, e hoje uma das mais preciosas, applicada em mil

usos , essencialmente para mobilia ; e activa a circulagao de

muitos milhoes

!

A' vista disto nada mais natural do que esperar, n'uma

epoca em que a industria nem de leve e retida pelos obstaculos

provenientes da possibilidade de manufacturar as madeiras

ou quaesquer materias primas, e quando o desejo da no-

vidade scmpre augmenta , ver algumas de nossas preciosas

e bellas madeiras , desconhecidas aos proprios nacionaes

,

dominarem por sua vez ao lado do jacaranda, ebano , thuya

e outras. ResuUado que augmentara as Iransacgoes com os

R. B. II. 2
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mcrcados consumidores , e influira em proveito das rendas

do imperio.

Couserva^ao ilas laiadeiras*

Depois de referir succintamente os motivos que fazem-me

ligar tanto interesse ao producio— madeiras — e a maneira

de tornar as nossas mais conhecidas na Europa , minhas

observagoes feitas na Exposigao Universal tendem natural-

mente a occupar-se da solugao do problema iniportante da

conservapo das madeiras, que julgava resolvido de maneira

ao menos satisfactoria.

Realmente, produzir e o symbolo da tendencia conlinua

dos esforcos induslriaes; mas, conservar e a chave do se-

gredo de toda a sciencia economica , e por consequencia de

toda riqueza. A' proporgao que o capital cresce, isto e , que

a somma das produccoes conseroadas augnienta, maiores

producgoes sempre apparecem, e o genero humano progride

em prosperidade e augmenta o numero das necessidades

satisfeilas, ou dos scus gozos. Por exemplo, duplicar ou

triplicar o tempo da duracao das madeiras manufacturadas,

signiQca capilalisar muilos millioes. Significa, habilitar os

governos a desenvolvercm suas forgas navaes sem augmentar

as verbas do forcamento , e que o commcrcio parlindo de

um mesmo capital primitivo frua maiores vantagens da na-

TBgagao
;
que em muitos logarcs , cstando neste caso todo

imperio, as pontes e as construcgoes civis sejam multi-

plicadas ; e , significa finalmcnle uma infinidade de conse-

quencias que ninguem tcria coragem de cnumerar. valor

de vantagens taobeneficas para a humanidade foi sem duvida

argumento que levou o jury de recompensas da Exposigao

de 1855 a concedcr ao Dr. J. A. Boucherie , Francez, esta-

belecido em sua patria , uma grande mcdalha de honra
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pelos resultados a que chegou na — conservagao das ma-

deiras.

Ja ha muito tempo que debalile os conslructores , enge-

nheiros e pessoas interessadas, tomaram a peito resolver a

mesma questao. Poreiii , infelizmente, os resultados tinham

sempre sido pouco lisongeiros ou de custosa e difficil ap-

plicagao. Todavia o nome do Dr. Boucherie figura desde

annos passados com notoriedade nesta iavestigagao , e , fi-

nalmente hoje
,
generosamente recompensado das tentativas

e experiencias infructiferas , elle tern a consolagao de ver

seu systema tomar a prioridade sobre os outros pela evi-

dente superioridade que contem , e pelos beneficios que esta

destinado a fazer em varias industrlas.

Para avaliar a questao que occupa-me , a tenacidade, es-

forgos e merito do expositor premiado , e necessario retro-

gradar mais de qulnze annos , observar o estado do pro-

blema , a maneira pela qual o consideravam , e como desde

entao o Sr. Boucherie o analysou.

Anteriormente a 1840|, epocaem que elle apresentou uma
extensa memoria ao Institulo de Franga, expondo suas ideas,

OS estudos feitos sobre a conservacao das madeiras , sepa-

ravam-se em duas series muito distinctas:

Uma deltas
,
ja atlingia a estado tal de aperfeicoamento

que se poderia julgal-a satisfactoriamente resolvida, era a

que dependia do estudo da epoca mais propria para os

cortes, meios mais promptos de seccar e das medidas de

ventilagao, etc.

A outra serie
,
que comprehende processes preservadores

por meio de pinturas , unturas, ou a introducgao de agentes

chimicos
,
quer simplesmente pela superficie , ou tambem

pelas fibras interiores das madeiras , deixava tudo a desejar.

Os experimentadores pelos processos lembrados, trataram

da questao so cm casos parliculares , e nenhum procurava

estabelccer priacipios geraes. Na generalidade dos casos a
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applicagao dos agentes chimicos dependia simplesrnente de

banhos dados aos madeiros , e
,
para mostrar a lentidao €

inefficacia deste meio , citarei que Duhamel , uma das me-

Ihores autoridades, verificou que prismas de madeira, tendo

arestas de uma a duas poUegadas , tiveram de permanecer

immersos n'agoa seis mezes antes que deixassem de absorver

maior quantidade de liquido , ou que a saturapo fosse com-

pleta; dahi se imagina facilmente o tempo necessario para

troncos de grandes dimensoes.

Comtudo entre os predecessores do Sr. Boucherie, ex-

cep.tuam-se os Srs. Beant e Moll
, que afastaram-se da rotina

e estabeleceram meios engenhosos e racionaes de injectar

na madeira os liquidos preservadores. Os factos, porem,

provaram que se aquelles conseguiram uma solu^ao scien-

tlfica, ella ficava sem efficacia para a industria, que a ex-

cluia por motivos economicos ou por difficuldades de appli-

cacao. Existindo o problema em semelhantes condigoes , o

Sr. Boucherie occupou-se de o resolver, e e com satisfagao

que agora, quinze annos maistarde, ainda se le amemoria

entregue ao Instiluto em 1840, aonde penso que foi elle o

primeiro que estabeleceu um pvincipio fundamental que

cumpria discutir-se; porque, disse elle: « Todas as altera-

goes que apresentam as madeiras resultam das materias in-

soluveis que ellas contem. » E para juslificar a maneira

possivel e racional de interprelal-o na pratica, tratou de

analysar as acQoes dos agentes chimicos empregados ante-

riormente; pelo que excluiu muitos, por prejudiciaes ou

inuteis, taes julgou o acido sulphurico, carbonates de soda

e potassa e outros : assim , limitou o campo das experiencias.

Depois, passando a observar o crescimento e desenvolvi'

mento das arvores, deduziu, ajudado pelos dons de uma

intelligencia nao vulgar , o processo simples c de facil ap-

plicagao de rapidamcnte injectar em as madeiras de todas

as dimensDes os liquidos que se desejar.
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Finalmente o Sr. Boucherie , estudou a questao procu-

rarido satisfazer as exigencias das seis condiQoes seguintes,

sobre as madeiras

:

1.^ Protegel-as da acgao destruidora dos carunchos de

toda especie.

2.* Augmentar-lhes a dureza.

3.^ Conservar-lhes e desenvolver-lhes a flexibilidade e elas-

ticidade.

4.' Evitar as variagoes muito pronunciadas de dilatacao

e contracgao das fibras,

5." Diminuir as tendencias para a combustao e para a

inflammagao.

6.» Dar-lhes cores e cheiros permanentes.

Eis modo pelo qual desde 1840 foi estudada a questao

da conservagao das madeiras.

Em J 855 a Exposigao Universal responde que as seis

coridigoes tiveram soluQao completa ?

Nao
;
porque a maior parte dellas ficaram resolvidas entre

limites restrictos. Mas a parte principal, e que era mais

exigida pelos industriaes , a conservagao em geral contra a

acgao destruidora do tempo , o foi de maneira que excedeu

a todas as esperangas , e ella simplesmente valeu a mais

elevada recompensa.

Prescrevendo-me evitar cahir de desenvolvimento em des-

envolvimento
,
passo a mencionar o que o Sr. Boucherie

expoz:

Foi simplesmente um grupo ou montao de toscas amostras

de madeiras , expostas a todas as intemperies do tempo em

um dos pequenos annexes ao lado de um modelo de ma-

deira mais tosco ainda.

As amostras representavam pedagos de vigas, Ironcos e

barrotes preparados ha sete e oilo annos , e agora extrahidos

das obras de construcgao em que tinham sido empregadas.
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As amostras serradas em diversas direcQoes , achavam-se

em urn estado admiravel de conservaQao. amago dos

troncos bem como a superficie estava perfeita , tendo con-

servado completa compaclicidade e uniformidade por toda

parte. Attrahia principalmente a attengao um barrote-tra-

vessa (?) de caminho de ferro , conservando ainda pregada

a chumaceira do trilho , nelle via-se que o ferro estava inu-

tilisado, emquanto, pelo contrario, a madeira parecia nunca

ter tido uso algiim.

Os rotulos mencionavam emprego, tempo e olugar, por

onde se via que as experiencias abrangiam construcQoes

civis , caminhos de ferro e fundamentos : o estado era iden-

tico para todas as amostras. Os caminiios de ferro sao as

applicacoes feitas em maior escala. governo francez tern

favorecido muito as experiencias do Sr. Boucherie.

modelo exposto que denomino— estaleiro ivjectaclor

,

tinha por fim representar a maiieira eminentemenle pratica.

facil e economica a que definitivamente chegou o habil ex-

perimentador. Tratarei de dar a descripcao do odelo e do

modo de empregar o mesmo.

Dr. Boucherie , convencido pela experiencia que o mcio

mais proficuo das injecQoes nas madeiras devia ser toriial-as

continuas, e que para salisfazer a todas as oulras condigoes

cumpria que o processo seguido fosse tal que o liquido pre-

servador percorresse com scnsivel velocidade , isto e , debaixo

de determinada pressao , todos os tubes capilares das fibras

do lenho : eis o que deliberou executar.

Quando os madeiros a prcservar dcvem ser conscrvados

intoiros, a injecgao procede-se por um dostopos; porem,

se OS madeiros devem depois ter de ser serrados em duas ou

tres paries , eutao a injccgao procede-sc por alguns dos

logarcs por onde devem ser serrados
;
porquanto , advirto

que considcro sempre seccoes do curtes feitos perpendicular-

mentc a direcgao das fibras e nunca ao longo deltas. Isto
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posto , descrevo a opera^ao para cada um dos casos.

estaleiro-injectador consta de um reservatorio , bastante

elevado do assoalho
,
proprio para receber o liquido preser-

vador. reservatorio ,
por meio de um tubo vertical com-

munica-se a oulro tubo horizontal collocado no assoalho ou

chao do estaleiro. Parallelamente ao tubo horizontal , existem

duas calhas ou canaes, situadas uma de cada lado, e e

conveniente que tenham sulTiciente declive para diriglrem

OS liquidos nellas langados para dentro de um poQo , valla

ou tonel disposto justamente debaixo do reservatorio cilado.

Ahi, existe um systema qualquer de bombas proprio a elevar

OS liquidos do poQO para o reservatorio. Fiualmente ima-

gine-se no graniie tubo horizontal differentes pequenos tubos

ou torneiras destinadas a dirigir o liquido preservador para

as direcQoes julgadas convcnientes ; tal 6 o eslaleiro. (Ver

a estampa 1^ , figuras 1 e 2).

Supponha-se agora, que se quer preparar um madeiro,

qual tern de ser cortado perpendicularmente ao seu com-

primento em um ponto qualquer, supponha-se o meio. Neste

ponto se dara um golpe de serra que desca o mais profunda-

mente possivel, porem sem que complelamente separe as

duas partes do madeiro. Proximo ao corte feito pela serra

e obliquamenle, faca-se um furo de pequeno diametro
, pelo

qual se introduz um tubo que tendo uma das extremidades

fora do madeiro, a outra desemboque justamente entre as

duas faces ou topos formados pela passagem da folha da

serra. A extremidade exterior do tubo introduzido no ma-

deiro faz-se communicar com uma das torneiras do grande

tubo horizontal. E' claro que estabelecidas as cousas assim,

OS liquidos conduzidos pelo pequeno tubo quasi totalmente

se perdoriam derramando-se pela fenda ou entalho da serra.

Cumpria evitar o derramamento , e era necessario manter

as superficies separadas pela|]serra , na distancia deixada por

esta: para conciliar tudo, por meio de mialhar ou cordel
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se tapa exteriormente o entalho, de sorle a vedar qualqner

derramamenlo.

Este meio ,
por muito simples e natural que parega , e

a meu ver notoriamente engenhoso. Disposto o madeiro de

modo que os topos corrcspondam as calhas mencionadas

,

se langa no resenatorio superior e abuntmtemente o liquido

preservadoF; o qual desce pelo tobo verlical, percorre o

horizontal, sahe pela torneira e depois de atravessar ao

k>ngo dos tubos capilares do madeiro , a parte superabun-

daate fillra pelos topos dentro das calhas que o lancam

dentro do pogo ou valla donde o trabalho das bombas trans-

porta-o novamcnte para o reservatorio superior , progre-

dindo assim a operagao pelo tempo que se julgar neces-

sario.

Quando o madeiro a preparar deve ser conservado inteiro,

a injecij'io effectua-se por urn dos topos, e, paratornal-a

possivel , recorre-se ao aiixilio de uma chapa , facil de ima-

ginar, a qual comprime o mialhar e deixa o espago vazio

necessario para a iDtroducgao do liquido.

estabeleciinento do estaleiro admitte modificacoes con-

forme fim que se tiver em vista ou que as circnmstancias

particulares suscitarao. Todavia dous pontos devem semprc

estar presentes no complex© das operagoes:

!.• A necessidade de molhar completa, rapida e conti-

nuamenle, durante cerlo tempo cstabelecido , as madeiras

a preparar.

2." Conseguir urn dado resullado pela raaneira mais eco-

Domica possivel. Gondigao que impoe o limite daalturado

reservatorio , diamelro dos tubos e calhas , e as oulras dis-

posigoes de construcgao.

Para completar este objecto mencionarei o liquido empre-

gado pelo Dr. Boucherie; conforme elle declara e muito

abundante em suUato de cobre.

A applicaQ'io do syslema Boucherie , e eminentemente
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aproveitavel ,
quer aa governo cle Sua Magestade

,
quer aos

particulares Brazileiros ; e, digo-o sem exageragao, tem in-

fluencia evidentemente sensivel para introduzir economia real

em todas as construc^es feitas em madeira, e, ate certo

ponto, influira na salubridade c asseio de nossas casas. Uma
das causas primordiaes da curta diiragao dos edifieios par-

ticulares nolmperio, conforme minhafracaopiniao, resuUa

da rapida decomposiQao das madeiras nelles empregadas.

Causa que, alem do dcsapparecimento das melhores condi-

0es de seguran^a ou capacidade resistente , da logar a for-

marem-se grandes receptaculos de liumidade e emanagoes

deletereas. Dahi muitas vezes originam-se viveiros de insectos

laonojentos, quanto prejudiciaes ; dahi, com fundamento,

OS estrangeiros fallando de nossas habitacoes, alem dos muitos

defeitos e incommodes provenientes da ma constrnccao

,

apontam contrariedades de outro gcnero que em boa fe e

impossivel contestar-lhes. Cousas talvez muito secundarias

de se lembrarem aqui , se nao servissem de pretexto para

desfigurar a verdade , e darem triste oplniao do Brazil em
certos pontos.

Em referenda as obras publicas, o objecto em questao e

de primeira ordem. Para a construccao naval e estradas de

ferro, sua imporlancia tem incalculavel alcance. Pelo que

respeitosamente chamo a attengao do illustrado Governo Im-

perial , para as vantagens e economias inherentes ao systema

Boucherie, sendo appiicado as madeiras que entrarem era

quaesquer obras publicas , e essencialmente as das con-

strucgoes navaes, tanto nas que devem entrar immediala-

mente em obra , como nas que devem ficar depositadas nos

eslaleiros. Evito recorrer a exemplos que ja tenho tido oe-

casiao de ver no Imperio, e que abundam nos frequentes

concertos feilos aos navios da armada , e a curta duragao

em bom estado dos mesmos, para corroborar minha opiniao,

mas, cito em substituigao um dado colhido pelo almirantado
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inglez, que tendo elevada autoridade , sera juntamente mais

convincente. Segundo a apreciagao deduzida de estatisticas

competentes , a duracao media de um navio de guerra em

tempo de paz e de quatorze annos, e so de oito annos em

epocas extraordinarias. Aceito estes dados. Isto poslo , ad-

mittindo que o processo da preparacao das madeiras du-

plique primeiro tempo de duragao, hypotliese restricta a

vista das amostras expostas , e tendo-se presente os prepares

por que passam conlinuamente as madeiras de constracQao

naval (taes como pinturas, bem disposta ventilagao, etc.),

deprehenda-se as centenas de contos de reis poupados ao

Estado, e o auxilio indirecto prestado ao accrescimo do ma-

terial da armada.

Apreco ideiitico deve merecer dos constructores de navios

mercantes, constructores de obras civis, engenheiros, e,

muito principalmente das companhias de estradas de ferro.

Porque taes companhias tern subido interesse em manter as

vias de communicagao em bom estado , evitando concertos

e interrupgoes das linhas para acharem-se habilitadas a fa-

cilitar os meios de transporte por pregos minimos. Parece-

me portanto natural que no Brazil , bem como em a Europa,

processo Boucherie ganbara desenvolvimento ; e praza

Deos que a experiencia continue a evidenciar suas van-

tagens , segundo ja fez nestes ultimos oito annos. Entao

,

OS paizes que devem tributar maior gratidao ao inventor

serao os do Novo Mundo.

Da melhor maneira de conservar as madeiras
,
passo a

tratar de algumas applicaQoes das mesmas, ou machinas que

a ellas se referem.

A Exposicao dc 1855 encerra neslaclasse, como cm quasi

todas as oulras, productos notavcis. Ora sao trabalhos que

atlingiram um grao de rara perfeigao; ora processes apre-

sentados , tendo por fim alcangar um dcterminado fim com

economia de tempo e de mao de obra, cousa que adianta
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na questao de prego; ora , finalmente, sao engenhosas e

novas applicaQoes que as crescentes necessidades do homem
exigem , ou que o talento dos obreiros sab^ imaginar, apro-

veitar e tornar salientes.

Vou organisar da melhor maiieira que puder algumas

ideas sobre as madeiras em obra, citando os meios ex-

postos que me pareceram merecer distincgao sobre outros

omittidos.

Uma das primeiras operacoes em geral por que passam as

madeiras quando sahem dos armazens, estaleiros ou depo-

sits, ou quando directamenle passam das matlas para en-

trarem em obras dequalquer natureza, e a modificacao feita

pela serra. grosso tronco que se transforma em taboas

,

ou a espessa taboa que e convertida em delgados sarrafos,

se recorre a serra, que se torna a ferramenta mais apropriada,

mas que depende da forga animal , da accao da agua ou do

vapor, para ter a forga e movimeiilo necessaries. Mas, se

qualquer destes motores combinado a uma serra de qualquer

systema leva a certo fim , vai muito crrado aquelle que

se persuade que o resuUado final deve ser avaliado pela

mesma quantidade de tempo e de trabalho.

A maior ou menor perfeicao do instrumento empregado

altera largamente o traballio util, portanto a forga inutil-

menle despendirla ou perdida, e o volume ou a quantidade

dc madeira manufacturada. Tambem a mancira pela qual o

instrumento trabaiha, sensivelmente altera o resuUado dos

trabalhos que se conseguem mais ou menos satisfactorios ou

aperfeigoados que dependem ainda variadamente de opera-

goes ulteriores, para prestarem-se as aefinitivas applicagoes.

Ultimamente, o custo da unidade de forga empregada, tor-

nando variavel os prcgos dos productos oblidos , estes clara-

menle resentem-se do valor daquella. De tudo isto , resulta

sufficiente eslimulo para animar os conslructores mecanicos

a tentar com actividade mclhorar os meios de serrar, como
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progressivamente se aperfeigoam , diininuindo a forga em-

pregacla, aperfeigoando o traballio e diminuindo o tempo

necessario.

A relagao directa que as serrarias tern com um dos maiores -

trabalhos por que passa um producto tao importante e abun-

dante no Brazil , faz-me crer que nenhum esforco sera de-

masiado para imbuir no espirito dos que se occupam do

objecto em questao
, para que prevalegam-se das ideas novas

que apparecem e se executam na Europa.

A respeito das serrarias, analogamente ao que succede

em muitas outras cousas , os nossos trabalhadores parecem

recuar na presenga das machinas , receiosos de recorrer

demasiadamente ao auxilio dellas. Verdade e que se fosse

discutida a causa fundamental de semelhante atraso,penso

que ella resultaria principalmente do systema rotineiro de

imitaoao ,
que existe singularmente arraigado em a nossa

populagao. Ainda na epoca presente as serrarias no Brazil,

salvas restrictas excepcoes, sao movidas a bragos ! Basta no

Rio de Janeiro, foco principal da industria brazileira, per-

correr os grandcs estaleiros para se ver numerosas serras

lentamente movidas por bragos escravos , definirem com toda

clareza o verdadeiro estado das serrarias. Mas, porque
,

apezar da existencia de serrarias movidas a vapor na ca-

pital e provincias , e do elevado custo do traballio ou forga

dos bragos , o systema de serrarias movidas por csles , e

quasi o unico adoptado?

Estou certo que se inquirisse de cada um dos interessados,

elles promptamente me responderiam , dizcndo que, segundo

elles , adoptavam o meio mais cconomico , devendo pensar

diversamentc , unicamente aquelles que ignoram as diffi-

culdades e despezas inherentes as macbinas, machinistas,

etc., etc.

Em consciencia reconhego em parte quanlo ha de Jus-

tificavel , apparcntemente , cm semelhante opiniao ,
posto
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que erronea ;
porque considero que em geral as machinas

introduzidas entre nos saoasmais dispendiosas ,
as menos

aperfeigoadas, quasi sempre as mais complicadas
,

e fre^

quentemente o refugo das officinas inglezas ;
portanto muito

razoavel deve pareeer aos espiritos ignoranles ou rotineiros

terror das machinas.

TodaYia,lembrando-me por outro lado que o motor da

agua pode ser aproveitado com a forga equivalenle a mi-

Ihares de cavallos-vapor ,
por prego insignificanle

;
que a

ac?ao do vento poderiaser transmittida utilmente para muitos

casos, essencialmente no litoral do Imperio ;
finalmente.

sabendo que as machinas de vapor para transmissao de forca

hoje ja reunem simplicidade , e sufficienle economia na

despeza do combustivel , e que podem ser conduzidas por

pessoas que possuam simplesmente alguns conhecimentos

praticos ; e com grande admiracao e pezar que ao escrever

as presentes linhas me figure o estado real das serrarias no

Brazil.

Desgragadamente no mesmo memento que escrevo o pre-

senterelatorio, terrivel molestia demonstra axiomaticamente

quae pouco economico e o brago escravo ;
porem

.
inde-

pendente desta prova ,
que acha-se fura das condigoes or-

dinarias e perlence as grandes calamidades pubbcas, passo

a enumerar algumas vantagens que me parecem constante-

menle ligadas as machinas, e, sufficientes por si so, para

tornarem patente a superioridade dellas sobre a forga

animal.

i." A forga mecanica pode crescet indefinidamente
;
o

mesmo nao acontece a forga animal, t menos que se queira

figurar esta fura dos limites do natural.

Aqui, da mesma maneira que em muitos outros logares,

limilo-me a formular as ideas laconicamente e pelo lado das

hypotheses reaes e provaveis , abslrahindo muitissimas con-

sideragoes secundarias , supponho-as subentendidas ;
en-
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tretanto, mesmo assim, vejo-me obrigado a ser mais longo

do que devera. Figaro um exemplo para esclarecer meu

pensamento

:

E' facil imaginar ao longo do Amazonas uma centena de

serrarias, estabelecidas no curto espa^o de dous ou tres

annos, produzindo muitos milhoes, enriquecendo e po-

voando regioes incuUas, sendo ellas movidas pela enorme

correnteza das aguas do magestoso rio que poderia fornecer

forga equivalente para muitos milhares de cavalios- vapor.

Mas, paramim, e quasi materialmente impossivel imaginar

que mesmo resultado tenha logar pelo emprego das for^as

animaes.

Para as primeiras condicoes basta admittir uma cenlena

de homens intelligentes, activos e desejosos de se enrique-

cerem , sem ser pelo caminho invariavel da rotina, dispondo

de capital de mil contos de reis. Para tornar possivel o

outro caso, cumpriria esperar enorme accrescimo de popu-

lagao, e que esta tendesse a um mesmo pensamento, ca-

minhando invariavelmente para um mesmo fim.

2.° As serrarias movidas por meios mecanicos necessitam

pessoal muito limiiado, e conseguem os productos manu-

facturados para grande variedade de opera^oes, as quaes

as serras a bragos seriam incapazes de obter.

3." As serrarias mecanicas produzem a unidade de tra-

balho por prego minimo.

Parece-me a proposito citar u n facto por mim obscrvado,

ja ha alguns mezes passados , no norte da Franca. Tive

occasiao de visitar em Calais o estabelecimcnlo de scrrar ma-

deiras do Sr. Valdclievre, abi vi que a serradiira prodiizida

pela madeira (era pinho) bastava para alimentar a forga

de vapor neccssaria para transmittir o movimento as serras,

que trabalhavam nessa occasiao cm numero de seisi

Ve-se que a despeza de combuslivelnao era muito clevada.

Neste exemplo recorro a um eslabclecimento particular, e.
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talvez, muito secundario daFranga, com o fim de evidenciar

que nada do que avango e declamatorio, mas que minhas

convicQoes estribam-se de alguma sorte sobre o que tenho

visto, e que por consequencia ja e muito e muito praticado

em varies logares.

Restaria ainda outro meio de tornar patente o erro crasso

daquelles que ainda hoje empregam com exclusao os braces

nas serrarias , seria estabelecer orgamentos pelos dous sys-

temas e avaliar os resultados que se conseguem ; mas re-

nuncio proseguir nesta direcgao, temendo afastar-me de-

masiadamente da que dcvo seguir
;
pelo que passo a apontar

as serras proprias a trabalhar sobre pegas de maiores di-

mensoes que foram expostas na galeria de machinas , e dou

a prioridade as do Sr. G. B. Normand , Francez estabelecido

no Havre.

Serras de C. B. IVorBnand.

Duas serras foram apresentadas pelo Sr. Normand; uma,

para serrar as pegas de madeira segundo pianos, e a outra

para serrar segundo superficies curvas , ainda mesmo al-

gumas reversas (gaudies ?)

A primeira serra ou apparelho
,
pareceu-me de notoria

simplicidade, solido estabelecimento , occupando pouco es-

pago e facil de ser manobrada. estabelecimento para a

conter dispensa grande altura , exige pouca largura, e sendo

a base peqaena as despezas de fundamentos para o appa-

relho tornam-se de pouca monta. systema pelo qua! 6

posta em movimento a serra ou serra:
,
porque podem-se

reunir muitas folhas parallelas, e simples de perceber, por-

tanto facil de concertar nos cases de desarranjos ou acci-

dcntes. Os elementos da machina sao geralmente fortes, o

movimento depende apenas da transmissao de duas rodas.

A maneira por que sao cortados os denies das folhas, com-
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binada ao moclo pelo qual o movimento se transrailte , dd

em resultado continuidade nas superficies serradas e pouca

serradura, sendo esta bastante grossa, o que demonslra

economia no trabalho , e em resultado maior conserva^ao

das folhas das serras.

Repetidas vezes a vi trabalhar , e sempre as pecas sahiam

perfeitamente cortadas em pianos continuos, e tambera nor-

maes, quando se estabelecia esta condicao.

Esta serra me parece muitissimo ulil e importante , tor-

nando-se digna de ser empregada pelos governos nos ar-

senaes e nos grandes cortes de madeira do Estado ; ou por

aquelles particulares que tenham a executar trabalhos de

serraria em grande escala , sobretudo para os grandes

troncos.

A outra serra, miiito raais engenhosa, e destinada a veneer

difficuldades de genero diverse ; tem por flm serrar, segundo

desenvolvimento do superficies curvas, grossas pegas de

madeira , o que interessa quasi esclusivamente a coustracgao

naval , e Ihe presta grande auxilio.

A natureza do serviQo desta segunda serra obrigou a que

Sr. Normand se desviasse de certas condigDes preciosas

em qualquer macbina, mas sobretudo nas deste genero.

A serra de pecas curvas, nao s6 e muitissimo mais compli-

cada que a primeira , como me parece reunir menores ga-

rantias de duracao e niaiores despezas para sua conservacao.

Estas desvantagcns
,
porem, ficam compcnsadas pela mao

de obra que economisa na difiicil tarefa de cortar grandes

pegas curvas para eonstrucQuo naval , alem da grande eco-

nomia que provavelmentc resultara para as madeiras cor-

tadas.

govcrno francez reconheceu-lhe utilidadc, porque man-

dou construir dousapparelhds de grandes dimensijes para o

arsenal de Cherburgo.

Um engenbeiro da marinba de Franga, consullado para
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declarar ao seu govcrno o merecimento dcsta serra, ex-

primiu-sc cm termos que a julgam superior as melhores

existentes, mesmo a de Hamilton; e, apontando algumas

vantagens resuUantes de certas applicaQoes geraes, designa

sobretudo a qualidade daprecisao no cortc das pcQas, que,

conforme elle assevera, teve occasiao de verificar vendo

cortar pegas de construcgao naval, as quaes depois de sim-

plesmente serradas se ajustavam perfcitamente. Entre outras

palavras, o mesmo engenheiro exprime-se dizendo: « Re-

« conlieco para a marinlia uma grande vantagem em possuir

« taes serras nos arsenaes de construccao. »

Conforme o proprio Sr. Normand me asseverou, cada uma
das duas serras expostas represenla apenas um modelo do

systeraa
;
portanto elle espera na execugao de outras que

tiver a construir, fazer-llies modificagoes vantajosas, quanto

acs effeitos a obter, e quanto aos pregos dos apparellios.

Tenho pois a convicQao que a segunda serra prestaria

importantes services nos arsenaes do Rio de Janeiro , Baliia

e Para , e nos grandes estabelecimentos particulares de con-

struccrio naval.

Sr. Normand declarou-me tambem que elle tinha ideado

meios de serrar as madeiras nas proprias mattas, por meio

de serras portateis de grande forca , faceis de serem montadas

em qualquer logar e com pequenas despezas. Destas serras,

porem, o Sr. Normand nao apresentou modelo algum, se

bcm seja para elle questao rcsolvida ; a ser verdade quanto

Sr. Normand assevera , sera objecto de eminente utilidade

para o Imperio , e que respeitosamente submetto ao elevado

juizo do governo de Sua Magestade, Incontestaveimcnte a

inlroducgao no paiz e propagagao de semelliantes serras,

prestara serviQOS as nossas provincias, sobretudo as do centro,

porque os cortes sendo mais faceis, mcthodicos e menos

dispendiosos , desapparecerao as principacs dilTiculdades

existentes para o aproveilamcnto das mattas.

n. r,. II. S
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Outrasserras foram exposlas, proprias lambem para corlar

grandes pegas de madeiras cm dirccQoes planas; taes,por

excmplo , a do Americano Truman Cook , de New-Yorli , a

de A. Damey, a doPrussiano Schwartzkopff, etc.

A serra americana, que reanc alguma simplicidade na

sua disposigao , me parece que nao attinge ao mesmo tra-

ballio ulil que a analoga de Normand ; todavia contem cerfa

disposigao assaz engenhosa, porquanto o movimento da

madeira podendo ser govcrnado pelo obreiro ao mcsmo tempo

que as follias dascrra, descendo, penetram maisna madeira,

emquanto que, subindo, recuam em rekigao ao trajecto an-

terior, rcsulta desapparecimento de alguns inconvenientes

que existiam nas serras anligas, provenientes da accumu-

hqlxo da serradura entre os denies do instrumenlo e aug-

mento de atlrilo prejudicial

A serra Damey, reune talvez a vantagcm relativa de

pouco custo para o fim ,
porquanto e designada por 4,800

jrancos , ou (1 fr.— 350 rs.) 1 :680$000.

Em continuacao a estas serras passo a tratar da macbina

americana de Tbomaz Blanchard, de Boston , deslinada a

conseguir em muilos casos, mas com extrema superioridade,

OS mesmos resultados que ate agora eram feitos pela serra

e combinacao de outras ferramenlas.

Infelizmcnte a macbina Blancbard a que me refiro , foi

exposta apenas por um pequeno modelo, que dando uma
idea do systcma , nao permittc que se aprccie competente-

mente os defcilos que por ventura sejam-lbe inberentes na

exccuQao em grandc cscala. Enlretanto, parece certo que as

vantagens que se presumem do modelo sao verdadeiras

,

a vista das garantias que o inventor da, e, o que vale mais,

das amostras exposlas.

A macbina do curvar madeiras do Sr. Blancbard, tern por

fim resolvcr cm toda a gencralidadc o seguinte probloma

industrial : Dado um madoiro de qualquer forma c cspecie.
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curval-0 dc sorle que adquira de maneira estavel qualquer

curvatiira dcsejada, seai quo, pcla opera^ao cmpregada, o

madeiro perca de suas propriedades resistentcs.

Para provar ate que ponto fica resolvida a quest"io , tra-

tada pela macbina exposta, eai suLstiluigilo a publicidade

e demonstraQao que ella teria dado se ella estivcsse em

condiQoes de trabalhar, o Sr. Blancbard recorreu a dous

meios : expoz varies objectos de dimensues diversas , cur-

vados pelo seu systcma ; e rcferiu-se a autoridade official

do Americano James Jarvis, inspector de construccoes navaes

dos Estados-Unidos , pelo parecer que apresentou ao governo

americano a respeito da macbina em questao,

A colleccao Blancbard constava de duas curoas (genoux)

de conslruccao naval , tendo umftlellasO,l52 met. e a ontra

0,203 met. nas dimensues de uma secgao transversal, e diffe-

rentes pegas proprias para moveis com curvaluras capri'

cbosas e muito diversas.

Os objectos expostos, os quaes observei com bastante

cuidado , nao mostravam signal algum de fendas ou ruptura,

nem cousa alguma que induzisse a concluir que as fibras

ligneas hoiivessem sentido esforgos ,
pelo contrario os poros

da madeira pareciam ter uniformemente diminuido nas di-

mensoes apparentes.

Quanto a referencia do parecer do Sr. James Jarvis , eis

a parte publicada

:

« Por ordem do governo fui ver funccionar a macbina

de curvar madeiras , inventada pelo Sr. Blancbard , e seus

resultados sorprebenderam -me tanto quanto me encantaram.

Todos aquelles que assistiram a experiencia ficaram con-

vencidos que os madeiros destinados a construcgao dos navios

podem ^er curvados tomando todas as furmas e angulos.

proveito a colber-se de semelbanle invencao 6 superior

.'is nossas previsues : 6 uma nova era para a construcQao

naval. constructor fica dispunsado da escolba dc pecas



3G REVISTA BRAZILEIRA.

curvas , ao mesmo tempo que a raptura das curvas deixara

de ter logar. Os elementos ou braces das cavernas, ate o

numero de Ires, pelo mcnos, serao feitos de uma so pega.

Todos OS constructorcs nacionaes ou estrangeiros vcr-se-hao

obrigados, em vantagem do interesse propria e do genero

humano, de habilitarem-se no systema Tenho sido

inspector e medidor dos estaleiros do governo ha niais de

quarenta annos
,
porem ate agora nao tern chegado ao men

conhecimento
,
quanto ao que conccrne a construcgao dos

navios , outra iuvengao lao importante como aquella de que

trato. »

A imprensa americana e mesmo a europea ja mencionou

de maneira geral a import|ncia da invengao Blanchard ; e,

parece que alguns govern^ , entre os quaes o da Franca,

a tem tornado em grande consideragao , pois Irata de apro-

veital-a para os sens grandes arsenaes. A vista do modelo

eis ao que se reduz o essencial do processo

:

Suppoe-se que preliminarmente a madeira c submettida

a um banho de vapor
,
que alem de a dispor para a ope-

ragao ulterior, a purifica de elementos que facilitariam a

podridao.

Quando o madeiro lem a conveniente flexibilidade , e

coUocado em uma grande calha que existe na machina , e

por meio de cunhas ou calgos de ferro os topos conservam

posicao invariavel e fixa. Em frenteao icadciro existe uma

peca de ferro que em rigor serve dcpois de molde
, porque

determina a furma final da madeira a preparar. Postas as

cousas assim , faz-se trabalhar a machina ; cnlao o cffeito

combinado do movimcnto de uma manivella c de um pa-

rafuso, obriga o madeiro a tomar as inflexoes desejadas,

comprimindo-o contra a placa de ferro. As dimcnsoes da

ultima sao tacs que permittem fixal-a perfeitamcnte aos

topos do madeiro e cintal-o (?) de modo a nao dcixal-o variar
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de curvatura. Neste cstado deixa-se seccar, e a madeira

toma a furma que se deseja.

As dimensoes[da machina dependem das maiores pecas

que Ihe devem ser submettidas : logo se deduz que um grande

estabelecimento necessitara de machinas de varies padroes,

e , naturalmente
,
pequenas modificacoes devem cxislir para

veneer os esforcos maximos que cada uma dellas tera a

veneer.

Desejoso de citar algum exemplo
,
para por elle se avaliar

tempo gasto em cada operaQao completa , recorro a uma
experiencia que foi publicada e que leve logar em Boston.

No curto espaQO de onze miiiutos , uma viga de 3,65 me-

tres de comprimento e 0,34 melros nas outras dimensoes,

de forma recti linea , foi transformada em uma curva de

navio. Aceitando-se estes dados o resultado e prodigioso.

A' primeira vista se deprehendera talvez que demoro-me

sobre uma idea insignificante', de alguma sorte resolvida

em certos casos, pois a applicacao dos banhos de vapor ja

e muito conhecida. Seria grande engano ; o merito da in-

vengao do expositor americano , nao reside tanto na gene-

ralidade' da solugao do problema industrial , como princi-

palmente existe no meio adoptado de compressao uniforme,

pelo qual alcauQOU o fim a que se propoz. Ate agora os

processes de curvar as madeiras , reclamavam sempre que

as fibras exteriores ao piano das fibras neutras ou inva-

riaveis perdessem parte de suas qualidades resistentes.

mesmo acontece em todos os cases aonde, para dar as

form as curvas , se empregam serras , machados , enxos , etc.

,

instrumentos que cortam e isolam as fibras de certas partes

dos madciros. Isto e , em todos os cases resulta diminuicao

do resistcncia ou maior tendencia para a ruplura. No pro-

cesso Blanchard acontece o contrario, pude-se quasi dizer

que a curvatura e obtida pela invariabilidade das fdjras

exteriores e pela conlraclibilidadc das interiores. So nos
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banhos dados se introduzir certas solucoes aconselhadas

pelo proprio Sr. Blancliard, taes que as de chlorureto de

zinco , a madeira muito ganhara em sua densidade.

Reduzido a processo simples o meio do carvar as madeiras

e combinando-o a solucao oblida de as conservar
, que passo

prodigioso da a constniccao naval ! E que accrescimo de

valor deve ter um producto
,
qua em miiitas localidades e

elemento exclusivamente empregado nas conslrucgoes.

A machina Blanchard interessa tambeui ao fabrico dos

moveis, porque facilitaa Inlroduccao e construccao de partes

curvas cam gramlc resistencia , isto e, garante maior du-

racao e auxilia a varicdade do goslo e imaginacao dos

obreiros em muitos casos. Fiiialmente nao e de menos uti-

lidade para o fabrico de cabos de iustrumeiilos , sobreludo

para cs de agricultura.

inventor americano cedcu a sociedade franceza —
Credit Mobllier — a propriedade de sua invencao e ma-

cliinas.

Julgo mais que e superfluoajuntar quaesquer considera-

Qoes que tendam a augmeiitar a attcnrao de que c digna

a invencao Blanchard, quer para os governos dos paizes

maritimos^ como para os particulares interessados nas con-

slruccocs navaes.

Da machina Blanchard volto de novo a tratar dc outras

scrras, as quaes poslo scjam dc menores dimensOcs e mais

modesta apparencia que as do Sr. Normand , ncm por isso

tem menos attractivos para os induslriaes e me parcccin

mais apropriadas a se propagarcm cnlre os pequenos fa-

bricantes, e a serem accessiveis as modeslas fortunas.

Cilo nesle scntido a serra de folha scm fim do systema

Perin; trato dc descrevcr os orgaos principacs:

Imagiiie-sc uma delgada lamina dc a^o, por assim dizer

estrcila fita , tcndo so um de sens bordos cdcntados cm

lurma dc serra c as cxlremidadessoldadas, dc mancira que
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OS bordos semelhantes formcm uma mesma cuiTa fechada,

se tem a folha da serraPerin. Quando armada, ella cavalga

sobre duas roldanas , dispostas de sorte que no estado de

repouso a serra apresenta duas partes iguaes ,
parallelas c

verticaes , e as partes restantes envolvem respectivamente

as roldanas. Estas , com o auxilio de um eixo ou rodas de

transmissao , movem-se , e a folha da serra adquire movi-

mento que chega a um grao de rapidez ou velocidade que

difTicilmente os olhos apreciam a largura do instrumento.

Disposigoes convenientes procuram attenuar o effeito do

attricto e facilitam a maneira de trabalhar. Para perceber

esta ultima parte , supponba-se uma mesa disposta enlre

as duas roldanas, tendo fendas aproprladas pelas quaes

passam Uvremente as partes verticaes da serra ; Imagine-se

esta em movimento, entao se Ihe approxima do lado do

bordo edentado a madeira a trabalhar, quo esta apoiada

na mesa; e impellindo-se o madeiro a medida que o in-

strumento penetra, elle e cortado segundo as formas e-li-

nhas que se houver tracado sobre a face horizontal
, plana,

superior do proprio madeiro. resto da machina depende

de poucos orgaos ou entrosamento de rodas. espaco que

occupa e pequeno e o estabelecimento da serra exige apenas

a base igual a mesa, a altura fica detcrminada pela ex-

tcnsao vertical da serra; o meio de transmissao de movi-

mento depende do motor que se emprega. Sao admiraveis

em perfeigao e variedade os trabalhos a que se presta O'

instrumento de que trato, quando dirigido por um obrciro

intelligente e exercitado em seu uso. As volutas complicadas,

bem como as pecas onduladas de marcenaria , que depois

formam moveis e outros objectos de varios gostos e estylos,

em poucos minutes de tempo e so com a direcgao de um
obreiro talham-se magnificamente. Como a largura da serra

Pcrin presta- se a ser tao pequena quanto se dcsejar, era-

quanlo ([ue sua cspcssura deve sempre ser a nienor possivcl.
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resulta a possibilklade cle extrahir do inesmo Ironco ou ma-
deiro grande quanlidade de follias (f) de madeira perfeila-

mente semelhantes pelas furmas, mas conceiitricas umas as

outras ; numcro que dcpende exclusivamentc da espessura

que se der a cada iima. A serra Periii pode tambem servir

para o curie das grandes pegas , mas penso que para seme-

lhantes applicaQoes ella e inferior as outras anteriormente

referidas. Em resumo, a serra sem fim descripta rcune dis-

posigao vantajosa dos seus clementos, sufiiciente estabilidade

e grande veloeidade no movimento. Uma disposi^ao , sobre-

tudo, existe no apparelho que concorrc muito para a per-

feicao das obras feitas , e o meio orgauisado de poder orientar

a mesa de sorte que conserve-se scmpre normal aos denies

do instrumento.

Sr. Perin disse-mc que garantia um accrescimo de

traballio util sobre as outras serras de dez a vinte por

cento.

Os marcenciros bi'azileiros se tivcssem nos seus estalic-

lecimentos serras Perin, creio que sem grande difficuldade

imitariam completamcnte, no mesmo grao de perfeicao

,

muitos objectos manufacturados na Europa, e que fazcm

presentemente concurrencia tal, que os nossos obreiros in-

feriores apcnas pelos meios quo dispoem , nunca conseguirao

fabricar com identica pcrfeigao , clegancia e pregos baixos.

Durante toda a Exposicao a serra Perin funccionou , fabri-

cando a vista dos visitadores innumcros objectos. Entretanto,

devo obscrvar a par do lado bom do apparelho , o mal que

me parece nolle existir.

i.° A ruptura quo do tempo cm tempo mfallivclmcntc

deve ter logar na continuidade da folha da serra, c o gaslo

da mesma.

A este respcilo a unica prova que me parece mais justi-

ficavcl, e que o inventor nao torn hesilado cm armar muitos

apparclhos do nicimo syslcma que coiilinuamcnle traljalbaiii
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para diversas induslrias , e bem assim o desenvolvimento

que vai adquiriiido o systema. Tal cousa parece evidenciar

que as rupturas que tern logar sao amplamente conipeiisadas

pelo trabalho produzido pelo instrumento.

Tenlio em pouca conta a circumstancia de tel-a visto tra-

balhar dezenas de vezes, isto pouco prQfva, ao menos de

nada me coiivence sobre a obscrvacao que faco. A ruplura

nao deve ordinariamenle ter logar senao depois de boras

continuadas de trabalbo, e quando o accrescimo de tem-

peratura, desenvolvido pelo rapido movimento da serra e

attricto sobre os paus cortados , chega a alterar a tem-

pera do metal : eis o que se nao podia observar na Ex-

posiQ-ao.

2,0 Para se trabalhar com a serra Perin e nccessario da

parte do obreiro muita atteuQiio no movimento da madeira,

e, talvez, certa dose de intelligencia alem da pratica para

talhar as pegas complicadas.

A respeito deste segundo ponto, que, pelo simples enun-

ciado, talvez pese como grande contrariedade para o cm-

prega da serra Perin no Brazil , na opiniao daquellcs que

pensam que os officios reclamam apenas forga e mais forga

bruta, deve ser pslo contrario uma condigao agradavel para;

OS que procuram approximar cada vez mais os officios das

artes, e estas das sciencias. Na verdade a serra Perin d,

permitta-sc-me a expressao , um grande passo civilisador

na serraria das madeiras. Porque , a forca muscular do

homem emprega-sc apenas em impellir sobre a mesa a ma-

deira, ao mcsmo tempo que reclama mais intelligencia por

dar com certo rjetto os movimentos necessaries afim de bem
se contornar as capricbosas inflexiSes de uma curva que se-

quer obtcr com apparcncia de perfeita continuidade. Assim,.

para as pcQas ordinarias preparadas pelo instrumento emi

questao, menino, o aduUo e a mulhcr sao iguahiicnle-
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capazes , se cada urn delles souber governar a direcclio das

pegas que se talham.

Se as considera^oes do preparar a nossa induslria a que

um dia tenha importancia real
,
podcm prevalecer , ellas

evideiitemente apoiarao a applicagao e o descnvolvimento

maior possivel da serra Perin, porque permitte que os uossos

obreims desde a mocidade ven^am grandes difficuldades com

seu auxilio, sem que para isto seja necessario grande

capital de fortuna, forga ou inlelligencia; e tudo sobre uma
especialidade que sempre tera infinilas applicacocs em qual-

quer tempo, por maiorcs c maisimprcvistos que sejam os

progressos industria.es.

Semclhante a serra Perin houve uma outra exposta pelo

Sr. Laporte: em consciencia nao posso dizer qual das duas

e imitacao da outra; sei que a serra Perin leva sensivel

Yantagcm pela solidez de sua armaclo e pelos trabalhos

que diariamente produziu. A outra de Laporte e menos

fornecida de pcgas de fcrro, a ponto que parecc-me notar-

Ihe algum mal. Em inachinas, so a solidez nunca deve

passar a ser superflua, e sempre maior erro julgar cco-

nomia a substituicao de certas pecas do um material por

outro de prego mais modico, mas de insufficicnte resistcncia.

Tralando de serras sem fim, muito conscquentemente se

apresenta a do Sr. Eu ;enio Chevalier. Nesta , so a simpli-

cidade fosse condigao sutTiciente para arraslar a convicgao

em qucstoes de induslria , ninguem deixaria do Ihes dar

a prefercncia ; mas em todo caso dcve-se reconhecer que

a simplicidade tocou ao maximoprovavel ; els do que consta

apparclho.

Imagine-sc em ccrta distancia, a arbilrio , dispostas trcs

rodas, laes que o diamelro de uma dellas seja sensivel-

menlc niaior que a somma dos diametros das outras duas.

As ires rodas , contendo cada uma dellas em sua supcrlicio

exterior uma calha ou cscavada do seccao scuii-cylindrica.
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despeza iiecessaria para consUuir c armar a soria Chevalier,
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existem dispostas de modo a ficarem os cenlros dos pianos

imaginados perpendiculares ao meio dc seus eixos respec-

tivos em urn imico piano vertical, e os centros das duas de

menores diametros cm uma mesma vertical ; mas sem que

suas circumferencias se tangenciem. Um lio dcferro, cujas

extremidades acham-se unidas
, passa sobre as tres rodas

,

assentando na mencionada callia ou cavidade cylindrica

,

e abragando-as forma uma curva fechada que existe no

piano dos cenlros , os quaes acham-se na area limitada por

aquella. Tal e o que ha de mais essencial na serra (ver es-

tampa 2^, figiiras 1* e 2^): vejamos agora como ella tra-

balha, Por meio de qualqucr disposicao, dependente do

espago e fim , se coUoca o objecto a serrar de modo que

fique superior a parte do fio mais proxima da tangentc

horizontal, imaginada suporiormente a maior roda, mas
dando ao fio sensivel tensao. Entao, uma parte do fio fica

em contacto com o corpo que se quer serrar, e acima desla

parte se coUoca um funil ou cousa semelhante que deixe

continuamente cabir area flna e molhada. Poe-se em movi-

mento a grande roda com velocidade regular, o flo principia

a mover-se , e em breve flea todo envolvido de um.a ligeira

camada de area finissima , e com a continuac-ao
,
pelas dis-

posicoes tomadas , ficando o flo obrigado a passar sempre

pelos mesmos pontos, fende o corpo segundo uma super-

ficie proximamcnte plana e no sentido vertical debaixo para

cima. Os corpos mais duros e difficeis de serem talhados

nao resistem a este processo , sem exceptuar o ferro , aco,

vidro, porphiro, etc., etc. Em condusao do que acabei

do cxpor e do que live occasiao de ver, dcprehende-sc :

1.° methodo Chevalier e possivcl.

2." Elle e admiravelmcnte simples.

Algumas industrias aonde mclhodos analogos a este tern

sido empregados , deram bons resultados. A inslgnilicantc

despcza nccessaria para conslruir c armar a serra Chevalier-,
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perniitle ale ao pobre obreiro de a cstobeleccr com sous

limitados recursos.

Ate aqui tudo e fascinador!

Se a par de tanto bcm , apenas surgissem pequenas con-

Irariedades ; se me fosse possivel ao menos verificar o tra-

balho util produzido pelo fio de ferro , talvez que nao du-

vidasse admittir que a scrra Chevalier era um dos prodigies

da Exposigao de 1855, porque apresentando-se debaixo das

formas as mais modestas ella presta-se a numerosas e im-

portantcs applicaQoes. Mas, minha convicrao , apezar de

todos OS protestos do inventor , ficou abalada , isto e, bas-

tante perplexa pelos argumentos que cu proprio me propuz

e que me parecem dignos de atteuQao.

A ruptura do fio que trabalha como uma lima , nao tera

logar frequentemente? Sei que desejando poder formar uma
idea exacta do trabalho produzido

,
pedi ao proprio Sr.

Chevalier que cortasse um pedaco do granite; e, apezar de

todas as precaucoes por elle tomadas , pois que pessoalmente

se incumbiu de dirigir a opcra^ao , depois de cincoenta

minutos de trabalho consecutivo o fio parliu-se. Percebe-se

que este inconveniente, no case de repetir-se amiuilada-

menle, e de demasiado alcance para deixal-o de ter na

devida conta.

Oulro ponto a considcrar, e nlio menos intercssanle , 6

do consumo ou quchra do proprio fio de ferro. Ninguem

ignora que mais frequcntemcnte do que c presumivel certas

emprczas coUocam-se em posigoes passivas, apezar de todos

OS esforcos e actividade, porque abstraliem oujulgam des-

preziveis em os trabalhos industriacs o attcnder a cslas ap-

parentcs ninharias. No systema Chevalier , o fio pela ma-

neira porque funcciona, conlinuamenle usa ou gasta dc

sua propria materia , e diminue de diamclro, se bcm qucpa-

rece mantcr rcgularidade na furma e que as cslrias formadas

scjam tao unidas e pouco profundas que escapam a Tisla,
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mas a realidade e que depois de lioras de servigo o diametro

diminue sensivelmente. Ora, para logares aonde existam

outras industrias nas quaes os fios mais finos e curtos sejam

procurados e empregados , o obstaculo de que me occupo

torna-se insignificante, podendo mesmo acontcccr que cm

casos especiacs sejam ate de lucro, mas se existir pouca

probabilidade de dar exlrac^ao ao fiQ adelgacado , surge

entao no systcma Chevalier uma despeza que adquire pro-

porc-oes importantes.

Pareceu-me notar mais, que a relaQao entre a for^a a

empregar para transmissao do movimento mais conveniente

das rodas e a tensao do fio , nao e das cousas mais promptas

de se conseguir, alias objecto assaz influente nos resuUados

que se obtem.

Finalmente o processo Chevalier so alcanga resuUados avul-

tados depois de longo tempo ,
porque sua maneira de obrar

e muito lenta; dahi, se deve abstrahir da condiQao de

rapidez.

A' vista das vantagens e duvidas que expiiz sobre a serra

Chevalier, para defmir de maneira explicita minha hurnilde

opiniao a respeito della , declaro que estou persuadido que

em muitos casos prestara eminentes services; mas, creio

que as applicagoes scrao muito menos avultadas e grandiosas

do que seu inventor afianga : entretanto julgo-a digna de

mais attencao do que aquella que Ihe foi concedida por

algunsque se occuparam da Exposi^ao.

Penso que a serra Chevalier ,
pela pequena forc-a de trans-

missao que requer ,
pouco custo para a armar , e de facil

transporle, tera utilidade real todas as vezes que se puder

aproveitar os motores naturaes e que se dispeiisar urgencia

no trabalho desejado. Creio que seria conveniente tentar

experimental-a para o corte de lages e cubes de calgamento.

apparelho c tal, que pela simples descripcao , c qual-

quer esboQO se podc construil-o. Demais , lendo-sc em conta
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todos OS meios economicos, se poderia fazer uma expc-

riencia em grande escala e com psquena despeza. Eis algiins

pontos que creio essenciaes para conscguir semelhante re-

siiltado. Monlar on armar miiitos apparelhos iguacs, bem

entendida disposiQao para poupar espaco. Os obrciros em-

pregados, sendo meninos de dez a qaatorze annos , isso

prodiiziria grande diminuieao de joriiaes. Empregar todos os

meios de dar uniformidade ao trabalho e unidade de acgao.

Siipponho que o motor fosse a velocidade de algum rio.

As obras publicas talvez pudessem obtcr as pedras proprias

para certos uses por precos miiUo medicos.

Tambem, se me nao engano, penso que com pequena

modificacao o mesmo apparelho se prestaria a cortar os

Ironcos das arvores, e grosses ramos nas mattas
;
porque,

quanto a sua appUcaglio para serrar as madeiras , e apenas

uma operacTio muito secundaria, em relacao aos outros corpos

que ja citei.

Das machinas cujo principal fim e serrar as madeiras

,

passo a tratar daquellas que slo apropriadas para outras

operaQoes importantes, por que passa o producto que me
tem occupado nesta parte do relatorio.

As madeiras, depois de serradas, passam em muitissimos

casos a serem aplainadas. Quando so trata de aplainar

grandes madeiros para as construcQacs em terra , ou dos

navios , esta operacao
,
que parece simples e de pouco valor,

avulla em consideravel despeza de mao de obra, que pro-

curando-se evitar conduz a inconvenientes prejudiciaes a

durarao das construcc-oes.

Considero aplainar a todos os trabalhos que pi'ocuram dar

as faces da madeira uma forma liza , unida e proximamente

plana; Irabalhos que , feilos a braco de bomcm ,
principiam

pela acQao da enxo e finalisam pclas das plainas mais aper-

feiQoadas. Aplainadas as madeiras ou elementos de con-

slruccao de pau dcmodo mais complete, rcsulla que as pegas
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conliguas se podem unir com perfeicao e dalii a resislencia

total cresce , tambem as pinturas estendem-se melhor e com

maisuniformidade, portanto a conservagao das construcQoes

ganha, etc., etc., etc. Estou portanto persuadido
,
que nos

arsenaes e em todos os estabelecimentos que necessitem de

aplainar graiide por^ao de madeiras, e bastante util possuir

macliinas que possam prcencher semelliante fim.

Machinas de construcgao facil, presentementc
,
porque

dependem de conhecimentos e difficuldades que os meca-

nicos estao habilitados a conhecer. Todas as grandcs offi-

cinas mecanicas da Franga, Inglaterra, Prussia, Belgica,

etc., as executam, porem procurarei citar algumas mais

perfeitas que se apresentaram no Palacio da Exposigao.

niaeltinas de Saiitraiiil , coiisti'isptoi* fraiicez ,

estabelecido em fecaingis.

As machinas de Sautreuil tem a vantagem de serem adop-

tadas e trabalham no arsenal de Lorient, e em verdade

contem em suas disposigoes boas qualidades de solidez e

bem entendida combinagao de sens orgaos. Comquanto o

expositor Sautreuil se occupe com especialidade da con-

strucgao de todas as machinas-iitensilios de madeiras , elle

cxpoz sumente duas sobre as quaes pretende ter reunido

novas disposigoes que produzem bons resultados.

Uma dellas
,
propria para preparar as cintas dos navios,

e em verdade muito util e consegue grande economia de

mao de obra, posto tenha grande volume. machinismo

dcpende de muitas rodas ; todavia sua disposicao e facil de

cstabelecer, estando no mesmo caso a substituicao de cada

roda. Esta machina seria de grande conveniencia para os

arsenaes do Imperio , tanto mais se continuassc a garantir,

em bem , aqueila que cxiste em Lorient.
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Existem dous padroes da mesnia machina , conforme as

dimensoes das pecas preparadas.

A de menor padrao custa 4,500 fr. . . i:575$000

A de maior » » 16,000 fr. . . 5:6008000

Para fazer trabalhar a primeira deve-sc empregar uma

forca equiyalente a de 2,5 a 3 cavallos-vapor
;
para a outra

de 4 a 5 cavallos-vapor.

Estes ultimos dados denoto-os para se estabelecer a re-

lacao da despeza de combustivel, e da machina de trans-

missao necossaria.

A segunda machina que cito do mesiiio fabricanle e que

foi exposta, e destinada para constriiir molduras, samblar

a madeira , e outros trabalhos analogos
;
pela mudanga da

ferramenta cortante se variam as formas e dimensoes do

Irabalho produzido.

Desla machina existem muitos padroes, e nada tenho

para accrescentar a respeito della , senao reconliecer-lhe a

perfeigao de execucao.

Designo tambem com distincgao a

3Iarliiua de aplainar madeira de Barlou (ITelson),

anierieaua estabelerido em Xefv-York.

Esta machina e digna de attencao pelo sen pequeno vo-

lume, e hem assim pela grande quantidade de trabalho

produzido por hora. sen constructor tinha a peito prin-

cipalmente sustentar a superioridade della sobre as outras

que se destinam ao mesmo fim em dous pontos

:

1.° Conforme a maneira pela qual a plaina ou corle do

instrumento se move, o trabalho oblido e mais perfeilo.

2.° Pelas disposicoes dadas ao movimento da madeira que

se quer aplainar, e possivel fazer que o instrumenln func-

cione continuamente sem dar tempos de interrupcao ou

larada.
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Na plaina Barlou existe tambem uma disposiQao solida

e bem combinada
,
que serve para determinar a quantidade

de madeira que se quer desbastar. Reune tambem supe-

rioridade as outras pela facilidade de a armar.

Aceitando os dados que o expositor apresentava , e que

dizia garantir
, para medir os effeitos da machina exposta,

dariam :

Madeira aplainada , de 270 a 300 metros por hora , sobre

53 centimetros de largo , variando a espessura da madeira

de 18 a 75 millimetros; isto e, elle estabelece para media

do trabalho produzido em 10 horas, ou um dia de obreiro,

3,000 metros de madeira aplainada.

Calculando apenas 2,500 metros, e considerando que

basta um official e um aprendiz para commodamente fazer

semelhante tarefa, sem accrescentar argumentagao alguma

mais, se demonstra a natureza de recursos e auxilios que

as machinas sao capazes de prestar, mesmo em certostra-

balhos secundarios que talvez paregam privativos do tra-

balho isolado , lento , e muitas vezes duvidoso, dos obreiros,

ou do braco do homem.

Da mesma maneira que apresentaram-se machinas plainas,

houveram muitas outras apropriadas a executarem outras

operaQoes no preparo das madeiras.

Neste sentido, por exemplo, o notavel estabelecimento do

Sr. Graffenstaden de Strasburgo, exp6z uma variada e com-

pleta collecgao de machinas, que attrahiam as vistas dos

conhecedores , e distinguiam-se pela modicidade dos seus

pregos em relagao ao esmero empregado na construcgao dos

apparelhos expostos.

Vou agora mencionar o complexo destas machinas, que

tomo para typo de um grande estabelecimento, por ser a

coUecQao mais completa, e que pelos dados dos precos medios

de cada uma e pelo motor geral, se podera muito bem ima-

ginar, que com poucos capitaes e possivel substituir pelos

R. B. II, u
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meios mecanicos a dependencia de muitos bragos de

obreiros.

Na collecgao Graffenstaden, via-se uma machina destinada

a furar horizontalmente a madeira, notavel por seu pequeno

volume e elegante simplicidade, dependendo lodo movimento,

principalmente, da disposigao de dous parafusos e da deslo-

ca^ao uniforme de uma broca.

Preco (no estabelecimento) 850 fr., ou 297^500 rs., ma-

china propria para fazer denies, machos, entalhos e traba-

Ihos analogos, armada segundo um systema semelhante ao

anterior, porem de maior soiidez, capaz de muito mais forte

efifeito ; tem maior volume : pre^o 2,500 fr., ou 875$000.

Machina para fazer encaixes proprios para os denies da

anterior, simples, dependendo lodo trabalho do movimento,

nolavelmente bem regularisado, de uma broca que move-se

a imita^ao do embolo de um pistao horizontal de machina a

vapor. Transmissao de movimento facil e simples. Preco

2,500 fr., ou 875$000.

Machina propria a fazer regos, calhas e estrias na madeira,

islo e, destinada a substituir o trabalho obtido por meio do

guilherme e do formao.

Esta e a maior das machinas da collecgao Graffenstaden, e

uma das que funcciona mais perfeilamente. Entretanto, seja

pelo molivo de inevitavel complicafao para alcangar o movi-

mento final, ou seja com o fim de diminuir as dimensoes de

ccrtos orgaos se actuassem diversamenle, em resultado ella

e assaz comphcada em rela^ao as anleriores , e me parece

provavel que reclamara concertos mais frequentes , a nao

ser dirigida com desvelado cuidado. Prego 7,000 fr., ou

2:45OSO0O.

Machina para fazer encaixes cuja maior dimensao seja no

sentido vertical. Solida, talvez que demasiadamentc, por-

quanto me persuado que ella se preslaria a melhor distri-

buicao dos metaes; harmonia entre os diversos elemeutos,
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simplicidade nos movimentos, sao as qualidades boas e

notaveis que ella possue. Prego 4,500 fr., ou 1:575$000.

Ultimamente, machina para furar duplamente no sentido

vertical. Em relagao a anterior meliior distribuigao dos me-

taes, conservando conveniente solidez, mas relativamente de

muito menor effeito. Prego 2,500 fr., ou 875$000.

Todas estas machinas para serem movidas simultanea-

mente, siippondo as condigoes dos maiores esforgos que
ordinariamente podem ter a veneer, exigem a forga de 10
cavallos-vapor ao maximo.

Ve-se, portanto, que com uma collecgao de machinas desta

especie, e com algumas anteriormente mencionadas, o fabrico

das madeiras, em todas suas applicagoes, se torna noloria-

mente facil, perfeito e de pregos minimos. Nao e unicamente

a alteuQao dos chefes dos estabelecimentos ou officinas colos-

saes que se deve interessar em a adopgao de machinas desta

natureza ; e tambem a dos constructores de obras civis, car-

pinteiros que possuem pequenas officinas, e constructores das

pequenas embarcagoes costeiras que devem ter em muita
conta semelhantes progressos. Quanto ao iilustrado governo

imperial, em assumptos desta ordem, independentemente de
quaesquer consideragoes minhas, sabe aquilatar a verdadeira

importancia e ulilidade inherentes a taes machinas; por-,

quanto, nos arsenaes e nas obras publicas, abundam demasia-

dos elementos que provam com evidencia quanto e cara a

mao de obra e a importante parcella desta empregada em
preparar frequentemente mal, as madeiras pelas operagoes,

que as machinas citadas manufacturam com perfeigao e

brevidade.

Cumpre observar que a maneira de funccionar das machi-

nas sendo rigorosamente medida e determinada por meio de
parafiisos, as pegas que se preparam, obtem com rigor as

dimensOes desejadas. Tambem as faces planas e os diametros

dos furos que se preparam, tudo emfim, tern admiravel per-
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feicao e exactidao. Insisto em fazer taes observaQoes, porque

ellas deixam prever como consequencias as uteis applicag.oes

que dellas se deduzem para o fabrico de caixilhos, portas,

escadas, assoalhos, tectos, molduras, venesianas, trastes^

carros e uma infinidade de outras obras de madeira.

Diversos expositores apresentaram isoladamente machinas

que preenchem os mesmos fins que algumas das de Graffens-

taden, com pequenas modificagoes e melhoramentos. Por

exemplo, a de Lellan e C, do Canada, leva superioridade as

do mesmo genero pela novidade^que existe em sua disposi-

Cao e na maneira de trabalhar.

Outro expositor do Canada, o Sr. Mumo de Montreal, expoz

uma machina para samblar, que me parece muito satisfactoria

em sens resultados.

Nesta classe da exposigao, o Canada manteve-se a par de

sua exposigao de madeiras, isto e, foi um dos paizes que

figurou com mais distincgao.

Entre as machinas uma havia destinada a cortar a madeira

em delgados follieados para obras de cmbutido. A machina

do Sr e por assim dizer uma enorme plaina

horizontal, sasceptivel de se Ihe graduar a espessura da ma-

deira que ella deve cortar; por meio de rodas dentadas,

movidas sobre duas cremalheiras horizontaes e perpendicu-

lares a direcgao da plaina, esta move-se levantando o folheado

que successivamente corta ou separa do tronco ou prancha.

Qualquer que seja a especie de madeira, a machina separa as

folhas perfeitas e com espessura uniforme. Vi cortar o jaca-

randa, a nogueira e o mogno perfeitamente. A machina

exposta apresentava um inconveniente , o qual
, porem

^

disse-me o expositor que o faria desapparccer, qucrendo-sc

;

era que em cada excursao complcla da plaina um grande

choque tinha lugar entre o apparelho que guarnecia o ins-

trumento cortante e as pegas de ferro que cxtremavam as

Cremalheiras, do que resultava um grande estrondo ou pan-
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cada desagradavel a cada excursao, e, com a continuaQao,

me parece que a plaina deveria alterar sua orientaQao primi-

tiva. A marceneria e uma das industrias que tem muito que

aproveitar com os productos trabalhados por esta machina,

Por meio della, as classes menos abastadas poderao ter mobi-

lias das mais bellas madeiras, por pregos baixos ; e as classes

ricas attendeiido a diminuigao dos pregos darao mais extensao

as variedades e caprichos da moda, de sorte que com menor

quantidade de madeira se obtera maior numero de objectos

fabricados. systema de folheados e ja antigo, mas persua-

do me que para os conseguir nenhuma outra machina leva

vantagem a que acabo de mencionar.

estabelecimento della reclama grande local e um capital

de 40 a 60 mil francos (14:000$000 a21:000$000) para ser

completamente armada ; mas, se aquelle que a quizer esta-

belecer jativer o motor necessario disponivel; se a adopgao

della tiver apenas de ser o complemento de outras ja mon-

tadas, entao a despeza provavelmente descera a 25 ou 30 mil

francos (9:000$000 a HiOOOSOOO).

Outros trabalhos, ou operagoes das madeiras, menos im-

portantes, mas tambem assaz uteis, tiveram suas machinas

especiaes.

Americano Allin Warth, expoz uma machina propria

para cortar objectos com superficies curvas e onduladas

,

como se fossem confeccionados ao torno, podendo-se prestar

com vantagem a construcgao de cabos de instrumentos e

outros pequenos objectos de madeira.

Diversos expozeram machinas para manufacturarem a

cortiQa em rolhas, isto e, posta a corlic-a em pedagos de certas

dimensoes; certas machinas, as subdividem primeiramente

em prismas regulares ; outras convertem os prismas em cylin-

dros ou cones truncados. Francez Duprat foi o que expoz a

melhor machina deste genero.

Para fmalisar com as machinas destinadas a traballiar a
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madeira, von occupar-me da machina-utensilio dos Srs. Rail-

lard pai e filho, que pode corlar de uma s6 pega vasilhas

perfeitas de pao.

Este instrumento ou apparelho, de que agora me occupo,

figurou na exposigao apenas por um desenho e pelas amos-

tras : estas, constavam de baldes, pequenos barris e celhas,

tendo formas cylindricas, conicas ebombeadas. Pela succinta

descripQlio dada pelos Srs. Raillards, parece que o systema

depende da disposicao de uma folha de ago, cortante, cujo

fio com determinada inclinagao se applicasobre asuperficie

de qualquer tronco a desbastar, coUocado este em um torno

posto em movirnento, e que a cada rotagao completa o instru-

mento corta ou separa uma vasilha, que e, por assim dizer, a

camada exterior do tronco fendida unicamente segundo a

posigao primitiva do fio do instrumento. Repetindo a opera-

rao, se extrahe uma nova vasilha de diametro mcnor, e assim

por diantc. A capacidade da vasilha depende do diametro e

altura do tronco ; a madeira perdida e insigniflcanle.

Conforme os dados dos Srs. Raillards, dousjornaleiros farao

por dia 50 vasos cujo custo tera a vantagem de 40 a 50 por

cento sobre os pregos agora estabelecidos em Paris ; admit-

tindo isto, a difTerenga no Brazil deve tornar-se mais vanta-

josa. Os vasos assim fabricados tem grande superioridade aos

feitos com ajuncgao de muitas aduelas; porque as vasilhas

do systema Raillard necessitam de menos arcos para uma
dada solidez, bastando em muitos casos os arcos extremos, o

sempre quatro arcos serao sufTicicntes ; tambem a mao de

obra de tanoeiro diminue, ou antes c quasi nulla, porque so

reduz a ajustar unicamente o fundo de cada vaso e pregar os

arcos. As vasilhas dcixando de ter aduelas nao tem fendas

por onde fillrem ou esc6cm-se os liquidos contidos: esla

vantagem e capital para muit is usos, sobretudo quando inte-

ressar obstar a introducgrio do ar exterior.

Persuado-me que as provincias do imperio que fabricam
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doces de calda, e que os acondicionam em vasilhas de ma-

deira, tirariam bom proveito do systema Raillard. A mesma

cousa digo para o transporte de quaesquer liquidos para o

interior do Brasil, principalmente quando elle se effectuar

sobre costas de animaes.

A duvida, ao menos a que agora me occorre a opp6r-se, 6

que a differenga de formas, capacidade e a exigencia de

troncos de madeira saa parecem inherentes a maneira de

trabalhar o instrumento. Mas, seja como Wr, persuado-me

que as vantagens sao amplamente sufficientes para compensar

OS inconvenientes. Resta aguardar a prova decisiva, isto e,

se a execuQao pratica do systema Raillards, verifica todas as

promessas que elles garantem, e se concilia, principalmente,

a economia de preQo de mao de obra com o tempo preciso

para obter perfeito cada um dos productos expostos.

Muilas outras machinas secundarias restaria a estudar,

comparar e citar, se me propuzesse percorrer a escala de

todas as applicagoes feitas e as difficuldades vencidas por

cada expositor. Entretanto, esta parte ja demasiadamente

longa, devo conclui-la, e fazendo isto reconhego que simples-

mente dos pontos de que me occupei, existe assumpto para

compor umextenso volume, se procurasse avaliar todos os

elementos mecanicos , discutil-os , analysal-os e historial-os,

sob ponto de vista da arte, da sciencia e do progresso hu-

mano. Tambem por aqui justifico que, ainda mesmo em um
objeclo que parece pelo simples titulo nada encerrar de bem
importante, todavia, muito consequentemente elle conduz a

entrar em variadissimos ramos demuitas industrias. Impos-

sibilitado de descer a todas as questoes, procurei designar as

que me pareceram de mais conveniencia e interesse para o

illustrado Governo Imperial e para a nascente industria

brazileira.
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GEOLOGIA

SOBRE

AS CONDigOES GEOLOGICAS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO

Os estudos geologicos sohre os phenomenos observados na

superficie da terra , apresentam os seguintes factos , em cuja

explicagao estarao de perfeito accordo todos aquelles que pos-

suirem o precise conhecimento das leis hydraulicas, a saber

:

1.*^ As bacias que recebem aguas fluviaes sao progres-

sivamente aterradas (*) com o deposito das materias car-

readas pelas correntes dos rios que nellas desaguam : sendo

esse deposito distribuido , com mais ou menos regularidade,

entre o leito e as suas margens, e accumulando-se mais

sensivelmente nestas.

2.0 Taes bacias, tendo barras abertas para o mar, apre-

sentam constantemenle o phenomeno da formagao de bancos

de area, a qual e para ahi transportada pelas correntes

oceanicas , e acamadas pela acgao das mares ; e com o favor

do tempo tomam esses bancos progressive desenvolvimento

,

dadas certas condicoes (como seja, entre outras, a confi-

guragao do litoral em que existem aquellas barras) , ao ponto

de obstruirem completamente a communicagao das bacias

com oceano ; nao sendo de outra sorte, que muitas abras

(*) Toma-se aqul o verbo aterrar na slgnificaqao de — accumular terra—

,

como i. geralmente usado.
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conhecidas se tern transformado , com o andar do temp'),

em lag6as perfeitamente fecbadas a franca entrada do mar.

Bern perto desta cidade a Lagua de Rodrigo de Freitas

offerece ao observador intelligente urn exemplo singular-

mente instructivo da notavel Iransformacao , de que vimos

de fallar, devida evidentemente aacgao secular das causas

acima indicadas.

Com effeito , o profnndo valle, em que esta boje sltuado

Jardim Botanico, sobre um terreno de alluviao, indica

mui claramente ao observador o contorno de uma angra

extincta, formada de duas bacias communicantes ; esten-

dendo-se uma destas ate a encosta da Serra da Tijura , e

sendo a outra prolongada ate as montanhas da Gavea

;

cuja communicagao para o mar se fazia por uma larga

abertura entre as rochas monlanhosas da Copa-cabana e

as da Gavea, a qual se acha presenlemenle obslruida pela

accumulagao das areas , successivamentc transportadas para

ahi pelas correntes sul-occauicas, c fixadas pclas mares:

dando assiin nascimenlo a lagoa que alii cxisle , cujo leito

e margens continuam a ser incessantemenle alerrados com

deposilo das malerias transporladas pelas agoas que descem

das montanhas que a contornam ; em consequencia do quo

tera essa mesma lagoa de desapparecer em um futuro mals

ou menos remo to.

phenomeno da elevacao progressiva c perslstencia dos

bancos de area formados na barra das enseadas , ou na foz

dos rios caudalosos , que torn um estuario [*] mals ou menos

dilatado , no sentido do eixo de sua corrente , dcpende da

relagao pcrmanenle entre a pressao das agoas inicriores,

exercida contra os aterros , prodnzidos pclas correntes ocea-

nicas, cm concurrencla com as marcs, e a rcsistencia pro*

veniente da massa, e coliesa) das malerias que conslilucm

(*) Mdbor dcrivaqao dc « aestus— mard » do que o term) usado « cstciro. »
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taes aterros ; de modo que no caso de estarem em per-

manente equilibrio aquella pressao com esta resistencia

,

ou de predominar aUernativamente a acQao de uma destas

forgas sobre a da oiitra, os bancos de que fallamos tornam-

se estacionarios , ou nao se elevam acima de um dado 11-

mite ; e nesla hypothese nunca se verificara a completa

obstrucgao na barra das enseadas , ou na foz dos rios , que

se acharem nas condicoes iudicadas.

Nesta ultima catsgoria se acha a Barra da provincia de

S. Pedro, cujo banco parmansnte varia denlro de certos

limites, pelo que respeita tanto a sua altura, como a sua

posigao , em relagao ao eixo das correntes fluviaes : po-

dendo assignarsea esta segundavariagao, por observagoes

fcitas, como limites extremes, os rumos de Sudoeste, e

Nordeste.

Nao sera possivel melhorar nunca cssa barra ao ponlo

de dar ao porto do Rio Grande as condicoes vantajosas que

favorecem actualmente muitos outros portos do Imperio;

mas em compensacao tera aquella barra a vantagcm da

permanencia, sobre que nao podcrao contar no fuluro alguns

dos melliores destes porlos.

E' opiniao geralmente aceita entre as pessoas nao enten-

didas na materia, que os bancos formados tanto na barra

das bahias , como na foz dos rios , sao o resultado da accu-

mulagao das materias carreadas pelas correntes das agoas

fluviaes, no todo , ou na maxima parte desses aterros.

Semelhante opiniao e somente sustentavel Iratando-se de

rios, ou mesmo enseadas, cuja barra 6 destituida de eS'

taario , isto c, aberta em um mar interior onde as mares

nao sao apreciaveis; como seja o Mediterraneo , no qual

desaguam o Nilo , o P6 c o Rhodano , em cuja foz existem

consideraveis aterros , unicamente devidos ao transporte

fluvial das materias que os formam.

Pelo que respeita, porcm, as enseadas, ou rios, quese
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acham em condigao diversa , acurados exames de observa-

dores competentes tern feito conhecer, que os aterros for-

mados na suabarra, on foz, sao quasi exclusivamente de-

vidos as areas transportadas pelas correntes oceanicas, e ahi

acamadas pela ac^ao das mares : taes sao na Europa o Rheno,

Tamisa , o Tejo ; na India , o Ganges ; e na America

,

entre numerosos exemplos, citaremos o Amazonas, como

mais notavel, cujo Delta e provavelmente representado pela

grande ilha de Marajo, formada pelo desenvolvimento secular

de um immenso banco de area , entrando na composigao

das camadas superficiaes uma quantidade comparativamente

pequena de materias transportadas pelas correntes fluviaes.

Nos rios, ou bacias alimentadas por agoas fluviaes, as

materias transportadas pelas correntes sao empregadas em

aterrar o leito , principalmente nas zonas contiguas as suas

margens: e este facto e reconhecido desde muito tempo

na progressiva elevagao
,
que se tern observado no leito

do P6 , em relagao ao que era em tempos remotos.

A perfeita analogia que se nota nas condi^oes geologicas

que caracterisam esta bella Bahia (a famosa Nitheroy dos

primitives habitantes desta regiao) e a Lagoa de Rodrigo de

Freitas, acima referida; o volume comparativamente pe-

queno das agoas fluviaes
,
que ahi descem das serranias

que a contornam , em rela^ao a quantidade de agoa que

ella recebe do mar ; e a circumstancia muito particular de

abrir-se a sua barra no vertice de um angulo i-eentrante ,

cujos lados, no gisamento da costa , tomam , um adirecgao

Nordeste-Sudoesle , e o outro a de Oestc-Leste ; sendo por

outra parte as fortes correntes oceanicas que predominain

nessa costa, produzidiis pe'os ventos do quadrante Sueste-

Sudoeste : o concurso destcs factos bastaria por si so para

fazer presumir, ecom plausivel probabilidadc , que a sorte

desta Bahia sera no futuro a mcsma que teve a extincta

Angra, substituida hoje pela Lag6a de Rodrigo de Freitas.
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Nao pararam aqui
, porem , as nossas investigagoes sobre

este objecto ; a comparagao do fundo que apresenta actual-

mente o canal da referida barra , com o que fora conhecido

poucos annos depois da descoberta do Brazil , dous factos

por nos devidamente averiguados, veio dar aquella con-

jectura o valor de uma verdade incontestavel ; como passamos

a mostrar,

II

A pedido nosso praticou-se no canal da Barra , no anno

de 1854, um completo trabalho desondas, ordenadopelo

actual chefe de esquadra o Sr. Joaquim Jose Ignacio, no
intuito de verificar a existencia do banco alii formado,

segundo se depreliendia ja do notavel « rolo de mar »
( )

que nas grandes mares ahi se manifestava , como um facto

nao observado em epocas anteriores mais ou menos remotas

;

e determinar ao mesmo tempo por esse meio o alinhameiito

em que se achava a parte culminante do referido banco.

Em presenga desse trabalho executado com inteliigencia e

exacgao pelo teaente Orozimbo nas horas « do prea-mar e da
baixa-mar » das mares vivas (na Syzigia, isto e , na con-

junc^ao ou opposicao da lua)
, que tiveram lugar no mez de

Maio do referido anno, e do que fizera anteriormente no anno
de 1847 Sr. capitao-tenente I. R. Delamare ( hoje chefe de

divisao) podemos dar por averiguados os seguintes factos:

1." A linha culminante do banco corresponde a um alinha-

mento na superficie do mar, o qual pude ser representado

muito proximamente pela recta, que partindo de um ponto
do contorno da Ilha Gotunduba , e a meia distancia das suas

extrcmidades, N. e S., passa pela ponta do Imbuy no litorai

(
*

)
Esle rolo de mar i aualogo ao que se observa no phenomeno conhecido

pelo nome de « Macar(5o » e que entie nos se chama vulgannente « Peroroca. »
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da costa fronteira , formandocom a meridiana do lugarum

angalo de (70°).

2.° A referida linha culminante ofTerece no senlido ver-

tical uma curvatura regular, deprimindo-se gradualmente, a

partir do ponto superior tornado a meio canal, para os pontos

extremes na Cotunduba e na Ponta do Imbuy : apresentando

no sen desenvolvimeiilo as sondas, que vao dispostas na se-

guinte serie, em distancias proximamente iguaes, umas das

outras; sendo referidas ao nivel medio do mar (mare media)

e expressas em bragas marinhas ( 1 braga mar.=8.4 palmos)-

9", 8."5, 8\ 7.^ 6^ 1% S\ 9", 9.''5

desenvolvimento total deste alinhamento esta compre-

hendido na distancia de 4 ^ milhas {1 milha=6V do 1° equa-

torial).

A differenga entre a baixa-mar e o prea-mar das mares

vivas achou-se nesta paragem equivalente a 1 braga
( 8.4

palmos).

A sonda de 6'', que representa o fundo correspondente ao

ponto culminante do banco, acha-se coUocada a meio canal.

3.° As sondas tomadas em direcgoes parallelas entre si

( trabalho executado pelo tenente Orozimbo no mez de Margo

do referido anno) a partir da posig'io do banco, e perpen-

diculares a direcgao da sua linha culminante, ate a distancia

de duas milhas para oladodomar, crescem uniformemente

ate fundo constante de SObragas, accusado pelas sondas

tomadas em uma linha parallela a direcglo da linha culmi-

nante do banco , na referida distancia de 2 milhas.

Tendo a milha 841 f bragas craveiras e sendo a relagao

entre a braga craveira e a braga marinha expressa pela se-

guintc igualdade

:
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{ braca-mar.= j,{ i braga crav. )= -'-^
( 1 braga crav.)

;

ou 1 braga crav. == ^r ( ^ tiraca mar.
)

;

ter-se-ha 2 milhas= 2 (841 7) X n (1 braga mar.);

isloe, 2 milhas= 2.004';

sera por conseguinte declive da rampa, formada pelas sue-

cessivas camadas de area avaliado na direcgao do eixo do

canal , expresso por

IV sobre 2,004'' ;ou

0.7'' sobre 100".

Ve-se, pois, por este resultado, que maximo declive do

banco para lado do mar approxima-se consideravelmenle

do limlte normal adoptado na construcgao dos caminlios

de ferro; a saber ^ sobre 100: e esta circumstancia fa-

vorece evidentemente tanto transporte das areas ate a

llnha culminantc do banco , como a persistencia dos alerros

formados por esta maneira.

Por outra parte, as sondas tomadas no alinhamento da

Fortaleza de Santa Cruz e a de S. Jouo , na direcgao do eixo

do canal da barra, accusam fundo da rocha em 29 \ bragas

na baixa-mar; dlstando este ponto da llnha culminante do

banco cerca de 1 ^ millias (Irabalho do chefe de divisao R.

Delamare),

Sera portanto declive da rampa do banco para ladO

interior da bahia , representado por

24' sobre 1,501" ou

l."6 sobre 100"

A circumstancia muito notavel de accusarem as sondas

interiores na paragem acima assignalada um fundo de rocha,

faz ver evidentemente ,
que as materias transporladas pelas
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correntes fluviaes do interior da bahia nao tern contribuido

de uma maneira apreciavel para a formagao do banco , e

que, por outra parte, a rampa interior deste tern sido formada

pela successao de camadas de area depositadas sobre a

rampa exterior , de modo a fazer recuar lenta e progressi-

vamente para o lado do mar a linha culminante do mesmo

banco , a qua! acha-se ja elevada , no ponto correspondente

ao eixo do canal , a altura de

24 bragas sobre o fundo interior da rocha.

Ill

Os resultados precedentes bastariam por certo, na falta

de provas materiaes directas e irrecusaveis, para fortalecer

a probabilidade da progressiva elevac-ao do banco formado na

barra desta bahia; sem que pudessemos todavia assignar

a razao numerica dessa progressao, em relagao ao tempo

,

por ignorarrnos qua! fOra o estado da barra em qualquer

epoca anterior e remota , de um seculo
,
por exemplo.

Aqui terminariam pois as nossas investigagoes sobre

este importante objecto , se o acaso nos nao deparasse

,

poucos dias ha , um documento da maior authenticidade

,

onde encontramos , em um feliz incidente de narragao

,

a informagao (que infructuosamenle haviamos procu-

rado durante tres annos) sobre o fundo do canal da Barra

,

nao ha um seculo atraz, mas alem mesmo de tres seculos,

isto e,trinta annos depois da descoberta do Brazil.

E' esse documento o Roteiro escripto por Pero Lopes de

Souza , commandante de uma das naos que compunham a

armada de Martini Affonso de Souza, sen irmao, na ex-

pedigao que fura enviada ao Brazil no anno de 1530 ,
par-

tindo de Lisboa no mez de Dezembro , a qual chegou ao

porto do Rio de Janeiro no mez de Abril do anno se-

guinte.
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Le-se nesse Roteiro o trecho que se segue : « Sabbado , 30

de Abril, no quarto d'alva , eramos com a boca do Rio de

Janeiro ; e por nos acalmar o vento , surgimos a par de

uma ilha que esta na entrada do dito Rio, em fundo de

quinze bragas de area limpa. »

E' tora de duvida, que Pero Lopes referiu-se a ilha que

6 hoje designada pelo nome de — Cotunduba — : e tendo

ella de comprimento nadirec^ao N. S. menos de meia milha;

e claro , em presenga da planta da barra
,
que o ponto do

canal cm que ancorou a armada de Martim Affonso , ou mais

precisamcnte a nao commandada por Pero Lopes , devera

considerar-se comprehendido denlro de um raio de meia

milha , em relagao ao ponto culminante do banco tomado a

meio canal (representado pela sonda actual de seis bragas),

e da linha culminante do banco para o mar.

Dentro deste limite e a minima sonda de 6'', e a maxima

de cerca de 9.''5; achando-se esta sonda justamente na di-

recgao do eixo do canal a que corresponde a primeira.

Supposto seja ignorada a mare a que se possa referir a

sonda de Pero Lopes, nos a empregaremos como se tivera

sido tomada na mare media, o que alias bem pouco influira

na exactidao dos resultados a que houveramos de cliegar.

As differencas pois , resultantes da comparagao de cada

uma das referidas sondas, minima e maxima, com a indi-

cada no Roteiro de Pero Lopes , farao conhecer incontesta-

velmenle os limites , dentro dos quaes se achara a expressao

numerica da elevagao do aterro formado no banco desde o

anno de 1531 ate o presente, ou mais precisamcnte ate o

anno de 1854, em relagao ao nivel medio do mar, a saber

:

(1) 9' =75.6 palmos=16.6 metros.

(2) .5.''5=46.2 palmos== 10.16 metros.

Dividindo cada um dos resultados (1) e (2) por 323 annos
R. B. II. 5
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Oil por 3*23 ter-se-ha a razao em que n'um e n'outro caso

cresceria o aterro do banco por cada seculo , a saber

('' ^=^-^»

Tomando a media dos resultados (3) e (4) , vira

(5) 2.''24= a razao provavel do crescimento do aterro.

Dado este elemento, a seguinte propor^ao fara conhecer a

epoca em que a linha culminante do banco tocara o nivel

medio do mar , a saber

(6) 2.''24 :
6"

: : !•
: x^^^ X 1'= 2'68=268 annos.

Esse facto se realizara portanto ( na hypothese de ter logar

a razao (5) em 268 annos, contados de 1854 em diante, o

que se veriflcara no anno 2122.

Suppondo que o fundo de rocha accusado pela sonda de

29 ^ bracas, na paragem assignalada acima, e o fundo pri-

mitivo do canal da barra , uma proporgao nos fara conhecer

semelhantemente a epoca em que teve origem a formacjao do
banco, a saber:

24
(7) 2.''24:24":: 1'

: 5^X1'= 10.71=1071 amies.
2.24

Este facto teve portanto logar no anno 783 da era vulgar.

Os resultados (6) e (7) devem ser aceitos com reserva
, por

ignorar-se a lei real do crescimento do aterro, podendo todavia

presumir-se, segundo os principios da sciencia, que a razao
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do aterro secular devera augmentar com o tempo
, pela razao

ja anteriormente indicada
,
quando se tratou de determinar

declive da rampa exterior do banco.

IV

Alem do canal da barra desta bahia
,
que havemos con-

siderado ate aqui, um outro existe comprehendido entre

a ilha Cotunduba e o litoral dominado pelo Pao de Assucar,

e pelas rochas montanhosas que estao com elle em conti-

nuidade : o qual , posto que tenha presentemente maior

profundidade do que o canal geral em toda a sua extensao

,

nao e praticado pelas embarcagoes que entram ou sahem

deste porto, em razao de ser a sua largura notavelmente

menor do que a daquelle canal cerca de f de milha ou 315

bragas na superficie do mar , alem de outros inconvenientes

attendiveis para os navios de vela.

As sondas indicadas na planta hydrographica do Tenente

Orozimbo , a que nos temos referido , accusam neste canal

fundo de (10) bragas, na sua entrada do lado do mar;

(11) bragas no alinhamento do banco do canal geral; (20)

bragas junto ao Pao de Assucar.

Realisada a completa obstrucgao do canal geral
, podera

ainda o canal da Cotunduba servir a navegagao de embarca-

Qoes de mediana tonelagem, durante cerca de meio seculo

mais; flcando, porem, completamente obstruido como aquelle,

terminado que seja o periodo de (450) annos , contado da

presente epoca, como e facil de verificar pelo principio

acima estabelecido.

Candido Baptista de Oliveira.

Rio de .Tarieiro, 24 do Novembro del858.
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IVOTA.

Depois de havermos concluido a precedente memoria, por

indica^ao do distincto Coronel de engenheiros o Sr. Ricardo

Jose Gomes Jardim, nosso amigo, consultamos as Memorias do

celebre almirante francez Duguay-Trouin na parte relativa

ao Rio de Janeiro, cujo porto e cidade occupara elle militar-

mentepelo tempo de dous mezes, havendo forgado a barra

no dia 11 de Setembro de 1711 com uma esquadrade 18

velas.

Estas Memorias foram impressas em Franga no anno dc

1740, depois da morte do seu autor; e, segundo se depre-

hende da sua narragao, parece que foram escriptas cerca de

15 annos depois do referido acontecimento.

Posto que o autor ahi descreva circumstanciadamente

tudo que era concernente as operacoes militares do ataque

e defeza do porto e da cidade (e seja dito de passagem

,

fazendo elle aos defensores a honra que Ihes tern negado

escriptores nacionaes), bem pouco diz acerca das circum-

stancias hydrographicas desta bahia ; e nada absolutamente

se encontra nessa narragao , donde se possa deprehender em
que condigoes achara elle o canal da barra.

Examinando porem o mappa hydrographico desta bahia,

que acompanha a referida narragao, ahi deparamos com
uma serie de numeros sem explicagao alguma marginal , os

quaes nao podem deixar de ser indicadorcs das sondas,

estando dispostos no alinhamento da ordem de batalha em
que a esquadra investira a barra , na direccao apparente do

elxo do canal. Estampa (A).
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Entre essas sondas notam-se daas representadas seguida-

mente pelo numero (8), na distancia uma da outra talvez

de menos de - de milha , ao que parece , e occnpando no

referido mappa uma posigao muito approximada daquella

em que existe presentemente a linha culminante do banco,

sendo por outra parte aquella sonda a minima entre todas

as outras que se acliam dispostas no mesmo'alinhamento.

Presumindo que taes sondas nao foram tomadas durante o

pouco tempo que permaneceu nesta bahia a esquadra de

Duguay-Trouiii , em razao dos traballios mais serios a que

era chamada a gente que a guarnecia, temos por muito

provavel que o almirante houvera conhecimento delias por

informagao dos Portuguezes, alguns annos depois que re-

gressara a Franga.

De accordo com esta supposigao , admittimos tambem que

ellas sao expressas em bragas marinhas portuguezas ; e de-

mais, que se referem ao nivel da baixa-mar.

Ter-se-ha assim o minimo fundo . do canal da barra no

anno de 1711 representado pela sonda de (8 ~) bracas refe-

rida ao nivel medio do mar.

A differenga entre esta sonda e a que fora achada no

anno de 1854 sera expressa por (2 ^bragas; e dividindo

esta differenga por (1'.43), periodo comprehendido entre as

duas referidas epocas, vira

^•^= 1.^75 ^

'

1.'43

Este resultado exprime a razao da elevacao do aterro do

banco em um seculo , e e cousa notavel que elle coincida

perfeitamente com o que fora achado na memoria (4) , ser-

vindo-nos da sonda de Pero Lopes, comparada com a ma-

xima sonda que hoje pode comportar o ancoradouro a que

elle se referiu no seu Hoteiro , a saber (9 ^) bragas.
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No Intuito de remover desta investigacao qualquer obscu-

ridade, tomaremos a sonda de (8 bracas) referida ao nivel

medio do mar , como havemos considerado a sonda de Pero

Lopes, e sejam francezas as bragas que a exprimem.

A relagao eiitre a braca marinha franceza e a braga ma-

rinba portugueza , ou o fatbom inglez , e dada pela seguinte

igualdade :

r franc.= HI 'port.)

Ter-se-ha portanto

8" franc. =^^ (1" port.) = 7" '- port.

;

e sera a differenca entre esta sonda e a que f6ra achada em
1854, a saber (6''), expressa por

l''A=a elevagao do banco em 143 annos.

Este resultado mostra que, ainda na hypothese menos

favoravel , a sonda de Duguay-Trouin poe fora de contes-

tagao o crescimento progressivo do aterro no banco , e e este

tambem o ponto principal da nossa investigagao.

Tomando no mappa hydrographico do Sr. Delamare sete

sondas, a partir do alinbamento das fortalezas de Santa

Cruz e de S. Joao para o lado do mar , entre as que mais se

avizinham do eixo do canal, ate a sonda indicadapor (10^)

bragas, a saber

14^ 9^ 8^ S\ S.% S.% lO.'-S
;

ter-se-ba para expressao da media destas sondas

(m) 9.''5

Pralicando a mesma operagao no mappa de Duguay-

Trouin , terminara a serie em um termo muito approximado

do ultimo termo da serie prcccdenle, a saber

22^2o^9^8^8^ lo^ h^
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e ter-se-ha a media destas sondas expressa por

[n] is.^e

Convertendo esta expressao em bragas marinhas portugue-

zas, e suppondo que ella se refere ao nivel medio do mar.

ter-se-ha

41."2

A differenga entre esta sonda e] a media (m) elevada ao

nivel medio do mar, a saber

(10''), sera l.'S (elevacao do banco.)

E' notavel a conformidade deste resultado com o prece-

dente pela particularidade de serem ambos derivados da

mesma hypothese relativamente a natureza da sonda (w).

Se considerarmos a sonda (n) expressa em bragas mari-

nhas portuguezas e referidas a baixa-mar ,
ter-se-ha a diffe-

renr,a entre as-duas medias(m) e (n), expressa por 3.

1

( elevacao do banco ).
.

Dividindo esta expressao por (1/36), isto e, o periodo

compreliendido entre 1711 e 1847 ,
ter-se-ha

.£:-i= 2.''28

1.'36

Este resultado exprime a razao media do crescimento do

aterro no banco em um seculo , e e bem notavel que seja

elle tao approximado do que achamos naMemoria (5) ,
par-

tindo de dados diversos.

Temos expendido no texto da nossaMemoria e na presente

nota quanto nos permittem avangar neste assumpto
,

os

poucos dados que nos forneceu a observacao. E aproveitamos

esta opportunidade para chamar a attengao da nossa repar-

tigao do serviQO naval sobre este importantissimo assumpto

,



72 REHSTA BRAZILEIRA.

ao qual se acham ligados o interesse da nossa marinha de

guerra e o fuluro desta nobre capilal.

Convira pois que o conselho naval tome d'ora em diante a

S8U cargo mandar proceder periodicamente , de 25 em 25

annos, a um exame acurado sobre o fundo do canal da

barra desta bahia, por meio das sondas ; devendo ostas, em

nosso entender, ser espagadas de 100 em 100 bragas, na

direcgao da zona em que e\islc a linha culniinante do banco,

comprebendendo essa zona na sua largura a ilha Cotunduba
;

e de meia em mcia milha, na direccao da rampa exterior

do banco , ate a distancia de 3 milhas pelo menos.

estudo de um seculo , mediante os dados assim averi-

guados, sera bastante para que se possa determinar defini-

tivamente a razao da progressao que segue a formagT.o do

aterro no banco.

CANDroo Baptista de Oliyeira.

Rio de Janeiro, 26 de Dezembro de 1858.



MINEMIOGIA

Hoticia wcerca de algnns ml^ieraes e rodia* de varla»

Provincial do Bpazli, recebidos no i9Kuj»eu l^acional

durante o anno de 1*55 (1).

PROVINCIA DE MATTO-GROSSO.

Cobre do Jauru.— mineral de cobre lao abundante nas

planicies vizinhas ao rio Jaurd, e, como eu suppunha, urn

carbonato verde {malachite terrosa concrecionada). Esta

supposicao era fundada em informagoes, e tambem pela fa-

cilidade' com que no arsenal de giierra de Cuyaba haviam

obtido duas barras de cobre , enviadas pelo governo nos

annos passados. Consta-me que nas margens do Jauru

existe urn immenso deposito d'alluviao destes carbonatos

de cobre em forma de areiaes, e em massas concrecionadas

disseminadas nestes areiaes. talco e a ganga do mineral

,

que se acha misturado com alguma area , e apresenla pe-

qnenas quanlidades de ouro, prata e fcrro. cobre re-

duzido deu 58,5 em peso, como resuUado do ensaio de

algumas amoslras escolhidas.

Ferro oUoisto.— J)Q morro do Polvarinho, perlo de Villa-

Maria, excellente para ser fundido e forjado pelo melhodo

Wallon ou Catalam. ensaio deu 60 a 70 por cento de

ferro; a ganga e argilosa.

Sal gemma (das salinas do Baixo-Paraguay).— Este sal

contem muitas das substancias que em geral se acham mis-

f1) Estc artigo <5 conlinuacao dc oiitros sobre o mcsmo assiimpto, publicados

no Guanabara.-Ss pcsscas que so. quizcrcm p6r ao facto das r'q»«^as """C^a^s

do IJrazil podem consullar o AuxUiador da Induslna Nacwncd dcbdc o anno

dc 1850.
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turadas com o sal mineral , sobretudo com sulfatos de soda

e de magnesia, cujo gosto amargo, e certas outras pro-

priedades , o tornam improprio para saigas e temperos. Por

esta causa elle serve somente para uso do gado ; e para

differengarem do que vem do litoral a grande custo , de-

nominam-no sal da terra.

Comprehende-se a importancia commercial e industrial

desta substancia em uma provinda tao remota, se fosse

possivel purifical-a de maneira que ella seja applicavel a

todos OS usos da industria e da economia domestica.

Sr. Augusto Leverger teve a bondade de consultar-me a este

respeito , e eu tive o prazer de indicar-lhe um processo facil

e economico desta puriflcagao , adaptavel as circumstancias

daquella provincia.

PROVINCIA DE SANTA CATHARINA.

Sulfatos de ferro e schistos aluminosos , enxofre nativo,

sulfaio de soda.— Estas substancias foram colhidas pelo Sr.

<apitao de engenheiros Joao de Souza Mello e Alvim , a

300 bra^as da Golonia Militar de Santa Thereza , e a igual

4istancia do rio Itajahy , no municipio de Lages.

Schistos betuminosos extrahidos de extensas camadas en-

contradas no raorro do Taio , municipio de Lages
,
pelo

Sr. Guilherme Bouliech. Este deposito esta a 50 leguas

4o mar.

PROVINCIA DAS ALAG6aS.

Schistos bituminosos e lignitos,— A importancia, cada vez

maior, que vao tendo os combustiveis mineraes, sobretudo

carvao de pedra, determinou o Sr. presidente dessa pro-

vincia a mandar fazer pesquizas , afim de veriflcar as sus-

peitas que haviam da existcncia de minas deste combustivel,

sospeitas fundadas no descobrimento , feito ha muitos annos,

de schistos bituminosos e lignitos , nas margens do rio Ga-
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maragibe , e nas coUinas vizinhas. As pessoas empregadas

neste exame empregaram o maior zelo em relagao aos meios

de que dispunham,porem as suas informaQoespoucoadiantam

ao que ja se sabia. Estes depositos ja haviam sido exami-

nados pelo fallecido Dr. Manoel Joaquim Fernandes de Barros,

a respeito dos quaes consta-me que apresentara um extenso

relatorio. Em 1835 , o Sr. Dr. Custodio Alves Serrao visitou-os

pessoalmente , e enviou varias amostras para o Museu.

As amostras que agora vieram nao differem muito das

que ja se achavam no estabelecimento.

Dos schistos bituminosos vieram algumas lages , e uma
grande massa coberta de conchas marinhas do genero —Bal-

lanus.— Estes schistos sao muito ricos em bitumes , e podem

portanto servir com vantagem para a extracgao do gaz de

iliuminacao.

Os lignitos partem-se facilmente em fragmentos miudos

;

contem uma insigniflcante quantidade de pyrites ; ardem

com chamma longa no comego da combustao , e depois

deixam uma brasa viva ; fumo pouco intense, com cheiro nao

toui desagradavel , como acontece na maior parte das varie-

dades de lignitos, e deixando um residue de 20 a 30 por

cento de cinzas.

Com as precedentes amostras vieram outras que se en-

cfontram nos mesmos logares, taes como gres ferruginosos

grosseiros, argila com palhetas de talco e contendo frag-

mentos de lignitos e de schistos bituminosos , e sulphuretos

de ferro. Do exame feito pelo major de engenheiros G. P.

de Azeredo Coutinho, resulta que o deposito de schistos betu-

minosos se encontra em grandes camadas inclinadas de

10 a 1 2° para o Sul , formando a base dos morros de Ca-

Tnaragibe, e cobrindo os depositos de lignitos. Tambem
foram enviadas por este senhor algumas amostras de schistos

^rgilo-bituminosos com imprcssoes de plantas e fragmentos

de cbmbustiveis. Estes schistos, mui pouco bituminosos.
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foram colhidos no logar denoininado — Bica da Pedra —

,

a duas leguas de distancia de Maceio.

Ferro magnetico.— Vieram duas amostras colhidas su-

perficialmente no logar denominado — Palmeira dos Indios.

A mais pequena tern o aspecto de calhao rolado, e podia

portanto ser acarretada de longe pelas alluvioes
;
porem a

maior, que pesa mais de tres arrobas, e que nao apre-

senta nenhum signal de rocamentos, indica a existencia

de um jazigo no proprio logar em que foi encontrada.

— Ouro nativo em quartzo da Serra da Barriga.

PROVINCIA DO MARANHAO.

Schisto^ marnosos , ou schistos argilo-calcareos-hitumi'

nosos.— Estes schistos formam camadas possantes que oc-

cupam um territorio de 12 legoas de extensao, no leito e

margens do rio Mearim, nas proximidades da Villa da Corda.

Sr. Candido Mendes de Almeida teve a bondade de com-

municar-me que se encontra uma formagao semelhante nas

vizinhangas da Villa do Codo e rio Itapicuru. Estes schistos

contem, alem dos bitumes, materias volateis, e sulphuretos.

Na superficie de algumas das amostras se notam efllores-

cencias de salitre, Pela simples fricgao elles langam um
cheiro extremamente desagradavel de acido hydro-sulphurico;

pela combustao , este cheiro se torna mais vehemente, assim

como de sulphydrato de ammoniaco , ainda mais nausea-

bundo, see possivel. A volatilisaQao destes vapores, torna

cheiro destes schistos somente comparavel ao dos Lucu-

litos ou calcareos fetidos, ou ainda melhor ao Dusodylo ou

carvao papiraceo, o qual pelo seu horrivel fedor merece

bem nome de Stercus Diaboli , que Ihe deram os Sici-

lianos. A combustao destes schistos e muito viva no prin-

cipio e 'acompanhada de intenso fumo
;
porem cessa em

breve , deixando em residuo argila calcarea dividida em
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folhetas mui delgadas. As materias volaleis ,
comprehen-

dendo OS bitumes ,
pouco excedem a 5 por cento.

Qesso. —No logar denominado — Pedra Branca - ,
nas

margens do rio Grajaliu , 6 legoas abaixo da Villa da Cha-

pada , existe uma possanle formaQao de gesso. Deste logar

e que veio uma bella amostra de gesso fibroso perfeita-

mente polido, e tao duro, que pode ser considerado como

alabastro.

Cohre nativo. — E^mmto tempo possue o Museu uma

amostra de cobre nativo da pvovincia do Maranhao. A se-

gunda amostra foi enviada pelo Sr. Candido Mendes de Al-

meida. Ainda nao foi possivel obter, apezar de todas as

diligencias , amostras do cobre mineralisado que se diz haver

emVande abundancia nas margens do rio Grajahu. Esta

amostra foi apanhada a 50 bragas desse rio ,
na Chapada.

Limonito.— Tambem devo a benevolencia do Sr. Candido

Mendes de Almeida uma amostra de Poding-ferruginoso da

ilha de S. Luiz : e a segunda amostra desta especie de

mineral de ferro ; a outra foi trazida pelo Sr. Dr. Joaquim

Franco de Sa.

PROVINCIAS DA PARAHYBA E DO RIO GRANDE DO NORTE.

Sr. J. Brunet , medico Francez , e amador de historia

natural , foi incumbido pela presidencia da Parahyba do

Norte de uma viagem scientifica ao interior daquella

provincia, e de colher todos os objectos que pudessem in-

teressar o commercio , a medicina e a industria. Durante a

sua longa viagem pelo interior daquellas provincias do Rio

Grande°do Norte e Ceara, esse senhor colheu urn grande

numero de substancias vegetaes e mineraes ,
assim como os

fosseis de que ja dei noticia. Alem de muitas amostras de

rochas , os seguintes mineraes dos quaes julguei dever fazer

especial mengao

:

Ferro olirjisto.—Do serrote da Ciriema (S. Joao) da Ca-
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baceira, da Serra do Caxecha, do Serid6, do Brejo d'Arfia,

logares da provincia da Parahyba, e do Oppodi , no Rio

Grande do Norte.

Limonito.— Do Brejo d'Area, provincia da Parahyba.

Pyntes.— Do mesmo logar e provincia.

Siilfato de ferro com sulfato de albuminia. — Da Serra

do Monte , entre Campina Grande e Cabaceira , na mesma
provincia.

Calcareos. — Crystallisado do Oppodi , — Saccharoide

,

do Caico, stalagmitico do Oppodi , provincia do Rio Grande

do Norte; schistoso , da Cabaceira; Lamellar, de S. Joao;

commum, do Rio do Peixe, provincia da Parahyba do

Norte.

Gesso laminar.— Do Oppodi, provincia do Rio Grande do

Norte.

Opala commum.— Do mesmo logar e provincia.

Argilas saliferas.— Da cidade d'Area , provincia da Pa-

rahyba do Norte.

PROVINCIA DA BAHIA.

Por ordem da presidencia tem-se continuado em varios

districtos as pesquizas de minas de naphta , petroleo e carvao

de pedra , de que fiz men^ao nas precedentes noticias.

Sr. Jose Francisco Thomaz do Nascimento , encarregado

deste arduo trabalho , tern feito e continua a fazer explo-

ragoes em muitos logares , empregando a sonda ou abrindo

poQos. Vou dar conta dos mineraes e rochas colhidas por

este infatigavel explorador ate Junho do anno de 1855.

Oca.— A amostra desta sabslancia foi extrahida de um
outeiro denominado — Barreiras— distante 600 bragas da

Villa de Marau , na margem Leste do rio do mesmo nome

,

comarca dos Ilheos. Como a industria aproveita as argilas

ferruginosas e os oxydos de ferro para os usos da pintura,

indiquei ao explorador os inethodos de manipulagao , alias
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mui simples
,
para obter estas materias no estado em que

vendem no commercio com os nomes de almagre, de zarcao,

de vermeMo da Prussia, e finalmente com o de sanguinea

quando sao fabricados em lapis. No flm de algum tempo

,

mesmo explorador enviou cousa- de quatro libras de bel-

lissima oca vermelha
,
preparada por elle da maneira in-

dicada.

Bitumes.— explorador remetteu duas especies de bi-

tumes: 1' , urn a massa de petroleo misturado com argila e

area, extrahida do Taipu-mirim
,
perto da barra de Camamii,

menos de cinco legoas ao NE. da Villa, e ao lado Leste do

rio do mesmo nome. Diz o explorador que se encontram

massas de 20 a 30 arrobas entranhadas verticalmente no

terreno, e apparecendo na occasiao das vasantes. Logo

que recebi a primeira amostra deste bitume , indiquei-

Ihe methodo de distillaQao ao ar livre per meio das tu-

Ihas ou pilhas , como o processo o mais facil e economico

para separal-o das materias estranhas. Applicando este me-

thodo , explorador^extrahiu cousa de tres libras de petroleo

puro, que remetteu em um vaso. Este bitume de um
negro brilhante , muito moUe , se a temperatura ordinaria

excede a 70° (Farentieit) , e langa um' cheiro nao desagra-

davel , sentindo-se todavia o proprio da naptita. Neste es-

tado merece bem o nome que Ihe deram de alcatrao ou

depixe mineral, excepto quanto ao aroma; 2^, veio tambem

uma outra massa de bitume que
,
pela sua dureza , seccura

e ausencia de oleos volateis , approxima-se mais do asphalto

do que do petroleo.

A pesquiza das fontes de naphta continiia , e vale bem

a pena. Em Novembro do anno passado
(

\ 854 ) , appli-

cando-se a sonda em varios logares , sempre se havia en-

contrado argilas impregnadas de bitumes analogos ao pe-

troleo
,
porem ainda nao naphta liquida.

Por meio da applicacao da sonda tem-se chegado a pro-
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fundidades de 60 a 70 palmos, e sempre se tern encontrado

argilas egres-argilo-bitaminosos.

Calcareos.— Encontram-se extensas camadas nas margens

do riacho denominado— Algodoes.

Ferro.— OWgislQ compacto , abundanle em grossas massas

na ponta Sul da illia de Camamu.

Oligisto lamellar.— \)o mesmo logar.

01 stalactitico.— De uma das margens do riacho Matapira.

01. decomposto. — Do mesmo logar.

Lignito schistoide.— Abundante em varios logares ,
prin-

cipalmente em Marau e Barcellos. Esles lignitos coiUem sul-

fatos de cal , d'aluminia e de ferro , e pyrites
;
porem em

pequena qiiantidade.

Lignito schistoide (muito pyritoso).—Abundante em varies

logares da mesma comarca.

Estas duas variedades foram extrahidas superficialmente.

Vein uma terceira amostra analoga a precedenle ,
porem ex-

trahida a 20 palmos de profundidade.

Outra amostra , analoga a precedente e do mesmo logar,

foi extrahida a 20 palmos de profundidade. A primeira ca-

mada se compoe de gres argiloso com uma espessura de 6

palmos , alternando com camadas de lignito que juntas tem

14 palmos de possanga.

A 900 bragas de distancia do logar onde se encontrou

esse deposito, extrahiu o explorador muitas amoslras de

schistos negros bituminosos, mislurados com area e pe-

quenos pedagos de urn combuslivel muito secco e pyritoso.

Estes schistos existem em veias de 4 a 30 pollegadas de

largura e 2 de espessura. Os vcios atravcssam uma rocha

arenosa muito ferruginosa de cur escura e de grao grosseiro.

Estas amostras foram colhidas na fazenda denominada —
Tejo — ; diz porem o explorador que csta mesma rocha so

apresenta do oulro lado do rio, pcrto de Barcellos, do

KO a S'O , com pequena inclinagao para o Norte.
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Lignitos compete ios.— Do sitio dcnominado—Arimcmbeca
— perlo da acima meiicionada fazenda — Tejo — , veio uni

grande luimcro de amostras de lignilos de excellentc qua-

lidade
,
porqiie ardem pcrfeilamente com pouco fuiiio , sem

cheiro muito dcsagtadavcl , e contendo pouco mais de Ires

por cento de cinzas. Todas estas amostras apresentam cftlo-

rescencias de suifato d'aluminia , c pyrites.

Lignito tcrroso (oil antes madeira fossil alterada).— Das

vizinhan^as da Villa de Gamamii. Tern pouca consistcncia

,

e aprcsenta o aspccto da Turba
, provavelmcnte por cstar

jazigo sUuado cm logar muito liumido ou alagadigo : 6

cor do rape c mui schistoso ; arde com chamnia longa

,

pouco fumo , cheiro Icvemente bituminoso e nao desagra-

davel ; deixa perto de 4 por cento de cinzas , c nao contem

pyrites. explorador tcntava empregar esse combuslivel na

navegagao a \apor, para a qual elle nao pode servir pcrfeita-

mente porque a sua possanga calorifica e pequena.

Madeira fossil alterada.— Do mesmo logar, porem mui
secca e analoga a terra d'Ombra de Cologne.

Sidfatos e sidfaretos de ferro.— Grande numero de amos-

tras , mas que nao offerecem nada de notavcl : o explorador

diz que existe grande abundancia destas substancias em
todos OS lerrenos por elle examinados.

Carbonato de cobre. — citado explorador J. F. T. do

Nascimento enviou uma amostra deste mineral, que se acha

disseminado em graos em um gres mal cimentado ou pul-

verulcnto. Esta amostra Ihe foi clada por um individuo que

a colhera no riacho Amendoim , em Santo Antonio do Catii,

na ilha de Itaparica.

Talvez fosse nessa ilha que se apanhou a hotavel massa

de cobre nativo que ha mais de 80 annos existe no Museu

dc Pariz.

Perccbe-se bem a importancia da descobcrta de uma mina

de cobre nas vizinhancas da capital da provincia daBahia.

R. D. II. G
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Entretanto ha mais de dous seculos se conhece a existencia

de minas de cobre e de prata no interior daquella provincia.

Das Memorias Historicas da provincia da Bahia
, pelo Sr.

Accioli, c da Memoria sobre a minera^do da mesma pro-

vincia, pelo Sr. AMlio Cesar Borges, consta que no 16»

seculo , dirigindo-se uma expedi^Fio ao interior da provincia

com fim de descobrir minas de ouro, o Hespanliol Ro-

berto Dias achara, no logar onde hoje se acha collocada a

Villa da Jacobina, ricas minas de prata e cobre. Para ex-

prim ir a riqucza que suppunha dever encontrar-se nessas

minas, sobretudo a respeito da prata, elle dizia que este

metal era ahi mais abundante do que o ferro na sua patria,

que era a Biscaia. Esta descoberta foi desprezada porque

todas as attencoes convergiam para o ouro.

Rochas e mineraes diversos.—Continuando os seus exames

por varies logares do districto de Barcellos, onde julgava

achar maiorcs probabilidades de encontrar as tao desejadas

minas de carvao de pedra, o citado explorador, abrindo

pocos ou por meio dasonda, pode com grande difTiculdade

examinar algumas camadas do terrene , e colheu as se-

guintes amosU'as de mineraes e rochas:

Uma massa de argila schistosa cobcrta por urn molde da

casca e lenho de um vegetal fossil.

Calcareo scJmtoso.— Dividido em tres camadas distinctas

e de cores differenles, das quaes a mais escura contem

bitumes.

Gres (jrosseiro (muito micaceo).— Estas Ires amostras fo-

ram extrahidas de camadas situadas na cabeceira do riacho

do Coqueiro.

Gres grosseiro , schistos siliciosos , e schistos maniosos.—
Das camadas que cxistem em uma cxtcnsa planicie que

comega na falda de uma montanha.

D'cntrc as camadas donde foram liradas as amostras dos

schistos, encontrou o explorador alguns fragmentos de um
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combustivel mui lustroso ; mais abaixo, a cousa de 13

palmos de profundidade , achou um combustivel nao lus-

troso , qual Ihe causou grande satisfagao pela sua qua-

lidade , a nao ser (diz o mesmo explorador) alii introduzido

durante a noite por pessoas mal intencionadas. Nao vieram

amostras deste combustivel.

PROVLVCIA DO RIO GRANDE DO SUL.

impulse dado pelo Sr. Cansansao de Sinimbu tem sido

continuado por sens successores. Nao sumente o mineiro

Johnson tem sondado varies pontes do valle do Jacuhy, encon-

trando em muitas localidades evidentes signaes da existencia

de combustiveis, como tambem tem sido enviados alguns indi-

viduos julgadoshabilitadosparafazerem pesquizas scientificas.

Entre estes ultimos citarei somente o Sr. Rodolpho Wen-

troth, engenheiro commissionado pelo Sr. Sinimbu. Farei

extractos da memoria que apresentou esse engenheiro
,
por-

que , alem do seu interesse scientiflco , ella da uma idea

satisfactoria das localidades.

Para melhor entender-se o que se vai dizer, julguei dever

ajuntar os desenhos que me tem sido enviados , tanto pelo

citado engenheiro, como pelo mineiro J. Johnson. (Vide a

estampa junta.)

Segundo a opiniao do Sr. Rodolpho Wentroth , que con-

firma a que emitti nas anteriores noticias, grande parte

dos terrenes da provincia de S. Pedro do Sul occultam em

suas entranhas depositos mais ou menos consideraveis de

carvao de pedra.

Os vestigios que conduziram ao conhecimento da mina

em efTectiva exploragao ao pe da Serra Herval , seis legoas

ao Sul da Villa de S. Jeronymo do Triumpho , mais co-

nhecida pelo nome de mina do Arroio dos Ratos , foram :

1°, proprio carvao apparecendo no leito de alguns arroios

e sangas; 2°, os mineraes que sempre acompanham o carvao
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e caracterisam a sua formacao , taes como os gres, os con-

glomerados , os schistos bituminosos , as pyrites , etc.

Comtudo nao era preciso ir .ate a costa da Scrra do Hcrval

para achar-se carvao
,
pois que se encoutram depositadas

formagoes deste combustivel muito perto do rio Jaculiy, e

proximamente a villa de S. Jeronymo ,
ja apparece aquella

formacao ,
que foi examinada por mcio de urn pono abcrto

no terreuo do fabricante Mori'. A abertura destc pogo chegou

ate 24 bragas de profundidade ; enconlraram-se algiuuas

delgadas camadas de carvao , entremeadas com nma rocha

que tomaram por calcarea, mas que era um gres de ci-

mento calcareo , e scbislos bitumiuosos. Esta pesquiza foi

abandonada, na duvida se encontrariam camadas mais

possantes.

citado engenbeiro , deplorando o abandono dessa ten-

tativa que provavclmente conduziria a intcressantes desco-

bertas , diz que querendo examiuar a nalurcza dcsse depo-

sito, induziu o mineiro Johnson a alargar o pogo ate a pri-

meira camada de carvao ; e que este trabalho o ajudou a

reconhecer pouco mais ou menos a inclinagao c a dirccQao

dessas camadas, concluindo que, pelo parallclismo das

massas eslrateficadas, e pelas ondulagoes do tcrreno entre

S. Jeronymo e o arroio dos Rates
,
que deveria ter-se de-

positado entre o rio Jacuby e o mesmo arroio dos Rates

uma formagao de carvao de pedra, limilado por essas aguas,

e por uma linha que se curva para Oeste ,
principiando

em S. Jeronymo , e acabando no mencionado arroio.

Esta bnba 6 caracterisada por uma coxilha formada por

massas plutonicas e graniticas, que neste logar intercep-

taram as formagoes carboniferas. A Oeste desla coxilha

depositou-se oulra formagao de carvao, que ate agora ainda

nao foi examinada ,
porem que aprescnta signaes bem cvi-

dentesde suaexislencia, c que apparece bem caracterisada
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nas margens dos ribciros que se reunem com o arroio do

Conde , tributario do Jacuhy.

Alii, reapparecem os schistos bituminosos, os gres , as

argilas ferruginosas
,
grandcs massas de madeira pctrificada,

etc. Este terreno ssndo situado muilo perto das margens de

um grande rio navegavel, fornecendo bom material para

estabelecimento de estradas , e de toda a conveuiencia fazer-

se alii exames minuciosos para descobrir as formagoes car-

boniferas.

terreno das duas formacoes mencionadas e ondulado

;

levanta-se alem do arroio dos Rates , e toma as furmas que

caracterisam os terrenos primitivos, dominando geralmentc

granito , e constituindo o Porphyro uma so parte, que se

levanta em grandcs cones, como no morro denominado do

— Sobrado — (Figura 1"). Estas cordilheiras tem entre si,

na dislancia de G legoas de S. Jeronymo , um valle de forma

oiidulada, ou da fanclo de batel , de legoa e meia de com-

primento e meia de largura. Neste valle depositou-se outra

forma^ao de carvao , em cujo cenlro se acha a mina do

Herval. Para descobrir-se esse combustivel nao se precisava

de grandes conhecimentos geognosticos ; basla costear as

margens dos arroios e sangas, e examinar a oUio nil as

agoas que correm por clma de camadas de carvao ,
que sao

bem visiveis : achar-se-hao tambem os gres , os conglome-

rados , os schistos, e ver-se-hao reluzir as pyrites de ferro.

piano da situacao da bacia carbonifera do Herval mostra

que a sua forma superficial representa um valle ondulado,

em pequenas eminencias , e alguns monies de maior al-

tura.

Quanto aos limites desta zona carbonifera, diz o acima

mencionado engenbeiro, que o monte de Porphyro parcce li-

mital-a pelo lado do Sul ; mas elle pensa que a injecgao

porphyrica apenas o pcnetrou
,
porem que a nao termina.

limite nas direccoes de S. E. c de Lcste c o arroio da
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Divisa, o qual recebe todas as agoas do valle, levando-as

para o arroio dos Ratos , e para iima coxilha de gres. Este

arroio tern bastante agoa, margens geralmente firmes, e nao

custaria ipuito a tornal-o navegavel ; e como apenas se acha

meia Icgoa distante da mina , haveria a maior conveniencia

em leval-o ate la por meio de urn canal.

Os limites de Leste e de N. E. sao formados por uma
cordillieira granitica , que se estende da casa de D. Maria

Ignacia de Mello , em direcgao de Leste , ate ao arroio da

Divisa ; os de N. e N. E., sao a continuagao desta mesma cor-

dillieira
,
que da casa referida se dirige em linha curva para

Oeste ; finalmente , os limites de Oeste sao uma outra cor-

dillieira , a qual nao se pode affirmar pertencer as formagoes

carboniferas
, por faltar-Uies exteriormente os signaes ca-

racteristicos ; todavia, como as massas de gresapresentam

formacoes cujas inclinagoes sao parallelas as do sobredito

terreno estratificado , pude suppur-se que a formagao geral

sendo neste logar apertada entre o granito e o porphyro,

faz continuacao para o valle vizinho , formando a Oeste uma
outra bacia carbonifcra.

Os principaes signaes do deposito carbonifero se encon-

tram na sanga da mina, que designaremos pelo N. 1, na da

antiga mina , N. 2 , e na sanga dc Luiz Daniel Nunes,N. 3

,

onde actualmente se excava (1) ; o gres carbonifero , os con-

glomerados e os schislos bituminosos , enchem o Icito das

sangas : neste ponto as exlremidades das caniadas dc carvao,

que alias correm por baixo da terra , appareccm na supcr-

(1) As sangas designadas com os ns, 1 c 2, a que se rcforc o aulor da
mnmoria , sao os dnus priinciios ponios onde se fizeram I'uros de sondas. ISa

segunda, que cUe denomina— mina antiga — , se chcgou mesmo a abrir iim

poco ; mas , niio se tendo onronlrado logo no comeco cnrvrio de boa quali-

dade, os Irabaliios foram abandonados
, procedendo- se a novas pcsquizas no

logar onde actualmente se minera. Dsta mina tambem teria sido abandonada,
c pelas mosmas razoes , se nao fora a tenaz perscvcranra do Sr. Causansao

de .Siniuibu.
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Ticie, conduzindo a conclusJo da existencia de uma bacia

de carvao ; e como estes signaes fallam ao Sul ,
deve tambem

concluir-se que a exlremidade das camadas que a formam,

devem reapparecer muito alem do monte de Porphyro. As

analogias tambem confirmam esla opiniao. Sabe-se que em

quasi todas as niinas de carvao se encontram monies de

porphyro interceptando as camadas carboniferas, signal de

que esta rocha plutonica foi injectada ncssas camadas, pos-

teriormente ao seu deposito.

Antes de fazer a descripcao da totalidade das formagoes

carboniferas que examinou, o autor da memoria citada

menciona asrochas que se encontram nas mesmas formagoes,

dividindo-as em duas classes com as denominagoes de mi-

neraes acompanhantes , e de mineraes caracteristicos.

Os mineraes acompanhantes, s~\o

:

Argilas plasticas.— Esldi^ argilas apparecem nos limites

das formagoes ,
principalmentc perto das casas de D. Maria

Ignacia de Mello , e D. Maria Candida ; tem differentcs cores,

sac mui plasticas , e sem mistura de area ,
tornando-se por

isso mui proprias para todos os usos das artes ceramicas.

j^aolin.— Esta substancia se encontra em todo o terreno,

porem em grandes massas no leito da sanga do Potreiro.

Ferro.—Esie mineral se acha nao somente nos limites

da formagao , como tambem no interior, em massas consi-

deraveis.

Os mineraes de ferro sao silicatos e oxydos hydratados

ou anhydros , misturados com maior ou menor quantidade

de argilas e areas. Quanto a seus empregos na industria

melallurgica , elles podem dividir-se em quatro especies. A

especie a mais leve e menos rica em ferro , consta de ocas

fmas , amarellas e vermelhas , nao apropriadas para a ex-

tracgao do ferro ,
porem sim para a pintura.

A segunda especie, que tambem merece o nomedeoca,
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e compacta, c forma camadas solidas scm grande mistura

de argila , c por isso applicavel a fabricagao do ferro.

Nestas mcsmas camadas se cncontra fcrro oligisto , crys-

tallisado ou compacto , cm massas considcravcis. Como estc

mineral e um dos melhorcs para a extraccao do ferro
, po-

deria, mistiirado com o da segunda especie, daralimcnlo

a uma vantajosa industria metallnr^ica.

A quarta cspecic forma montanhas intciras , mas e pobre

porquc apenas fornece 25 por cento do ferro
;
porcm a sua

grande quantidade campensa a sua pouca riqucza metal-

lica.

Havendo naquelle logar, alem do mineral do ferro e do

carvao, todos os materiacs para a construc^ao de fornos,

taes como os gres refractorios , argilas para tijolos , c cal

para fundentes , sao evidentes as \'antagens que so tirariam

de estabelecer-se alii uma grande fabrica do ferro-

O^mr^zo.— apparcce em grandes massas
,
princlpalm.ente

a Lestc da casa do Luiz Daniel Nunes, e pcrlo da de D.

Maria Ignacia de Mello, onde 6 puro, branco, cryslallino

ou compacto , c portanto miii proprio para a fabricagao

do vidro.

S.*" Rochas caradcristicas

:

As rochas que caracterisam a formarao do carvao sao

OS gres, OS schistos bilum.inosos, e o proprio carvao de

pcdra.

Os gres sao ora linos, ora grossciros, e observam-sc per-

feitamente na sanga da minaN. 1 , encontrando-sc imprcssocs

dePalmeiras, de Sigillarlas, Sligmarias, etc., misturadas

com folhetas de carvao , as quaes tambem so encontram

disseniinadas na area.

Os schistos variam com os gres, e cnconlram-se nesles

ultimos algumas bellas pelrilicaroes , sobrelndo na mina

anliga, N. 2; mas, por nao ter-se lido nenlMiin cuidailo

com csles excmplarcs tao importantes para a geolugia c que
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ao mesmo tempo clao idea da antiguidade da formagao onde

SB acham
, quasi todos estao perdidos.

Estes schistos apparecem debaixo de diias furmas, ou

como schistos ordinarios, ou como schistos bituminosos.

Estes ultimos acompanham sempre o carvao , formando

muro ou o tecto , ou amhas as paredes das camadas
carboniferas.

autor da memoria citada procura dar uma idea geral

da formacao do vallc do Jacuhy, e dos Irabalhos empre-

hendidos.

Nesta formagao , diz elle , tenlou-se a mineragao cm tres

differentes pontos, empregando-se a sonda, ou po§os e ga-

lenas. Nao se trabalha mais nas duas primeiras minas , Ns. 1

e 2, contentando-se em fazer exames mui hmitados; so-

mente na mina actual (a do arroio dos Ratos) e que se

minera regularmente por meio de trabalhos subterraneos.

Na mina antiga, N. 1, situada a Leste da actual, N. 3, as

camadas tem uma inchnaQao quasi na direcQao Norte ; na

mina N. 2, manifesta-se a mcsma cousa : e na mina em que

actualmente se trabalha, a inclinacao e na direcgao Sul

(18,''9 pela bussola, 5°—8° pelo graphometro). Se se ima-

gina uma linha tirada da mina N. 1 , passando pclas de

Ns. 2 e 3, e corlada por pianos verticaes, conclue-se que

a formagao carbonifera se depositou cm bacias cuja incli-

nacao geral segue a direccao de N. a S.

autor da memoria termina-a fazendo algumas crilicas

aos trabalhos de mineracao do mineiro encarregado da mina

em actual exploracao. Nao o acompanliarei nestc caminho ,

com receio de crrar no juizo quo possa formar.

Em urn officio que cobre a memoria citada, diz o Sr.

J. f.. V. Cansansao de Sinimbu o seguinte .:

« Que , vista a opiniao que verbalmente me referiu o

nicncionado AUcmao, de haver outra bacia carbonifera mais

[troxiinado rio Jacuhy
,
junto ao arroio do Conde, alii deve
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qnanto antes fazer-se uma exploragao, para no caso de

encontrar-se combiistivel fazel-o cxtrahir e exp61-o a venda

;

porquanto, sendo o embarque miiUo proximo, o prego por

que chegara a este mercado nao sera elevado. »

Sr. Cansansao de Sinimbu conclae este officio cliamando

a a'tengao do ministerio do imperio para os diversos jazigos

de ferro que se encontram na mina do Herval, sendo um
dcllcs (o que vcm indicado no corte representado naFig. 1*)

de grande riqueza , tanto pela sua qualidade , como pela

sua quantidade.

Devo dizer que nenliuma informacao tenho recebido a

respeito dos jazigos carboniferos do arroio do Conde , nem
tambem amoslras do ferro da mina do Herval , a que se

refere o Sr. ex-presidente da provincia do Rio Grande do

Sul.

Vamos agora continuar a historia da mina do arroio dos

Ralos em elTecliva exploracao , desde o ponto em que a dei-

xamos no artigo que vem inserido no Giianabdra, com a

data do Julho de 1854 (1).

c6rte da mina do Herval, representado na figura 2*,

da idea da inclinagao e natureza das camadas que altcrnam

com as de carvao , da possanra das camadas de combus-
liveis

, e finalmenle dos pocos c de sua situacJo.

Depois da cpoca em que foi tragado esse corte , continuou-

se a aprofundar os poQos, construiram-se galerias, e foi-sc

achandu novas camadas de carvao mais ou menos misturado

com schislos bituminosos; Iinalmentc , a 130 pahnos do
profundidade encoiUrou-s;; uma camada de 6 palmos do
possanga

, c de lao boa qualidade
, que serve satisfactoria-

(1) Consultcm-so tambom n?. Au.riliadorcs da Indiistria Nac tonal , dc Ou-
tubro de 18j4 a Oulubro do 1855. Tculio piiblicado iiossc jornal tiido quanlo
d bein coiihecido iiccrca di- miticracs , com o titulc) dc : — lUquczas nU-
iieracs do Drasit—, dcsdc Jimlio dc 1850.
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mente para os usos da navegagao a vapor dos lagos e rios

da provincia.

Sr. Barao de Muritiba , continuando com o mesmo zelo

de seu antecessor , a dar toda a animagao aos trabalhos de

minera^ao da mina carbonifera do arroio dos Ratos , fez

submetter o combustivel extrahido dessa ja tao possante

camada , a experiencias menos duvidosas , do genero da-

quellas que convencem mesmo aos espiritos os raais scep-

ticos , ordenando que fosse exclusivamente empregado nos

vapores de guerra; e nao contente com isto, quiz cl'o mesmo

verifical-as em sua presenga , assistindo a taes experiencias

feitas em urn vapor, onde embarcou e viajou por espago de

cinco legoas

,

Esta materia tem tanta importancia para a industria do

paiz, que julgo da maior conveniencia dar publicidade a

todos OS documentos que Ihe sao relatives.

Principiarei transcrevendo o meu officio de 29 de Feve-

reiro , em resposta ao aviso do ministerio do imperio de

28 de Janeiro do mesmo anno (1856):

« Tenbo a honra de accusar a rccepcao do aviso de 28

de Janeiro do anno corrente , cobrindo os seguintes officios

;

a saber : dous da presidencia da provincia do Rio Grande

do Sul ; um do commandanle do vapor de guerra Amelia

;

um dito do minciro J. Jobnson- e flnabnente, uma carta

dirigida ao mesmo mineiro pelo proprietario do vapor Correio

do Rio Parclo. Todos estes papeis vieram acompanhados

com um sacco contcndo cerca de quatro arrobas de carvao

de pedra, extrahido a 135 palmos de profundidade , de

uma camada de 6 pabiios de possanga na mina do arroio

dos Ratos,

« Felizmente vai-se vcriflcando o que se havia previsto

desde que se comccou a encontrar depositos de carvao de

pedra no valle do Jacuhy. Nota-se um mui sensivel melho-

ramcnto na qualidade do combustivel da nova camada, e
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quanlo a sua espcssura ; e todavia, ainda se nao desceu a

mais de 13 bragas e meia
,
profundidade por assim dizer

insignificante.

X As experiencias feitas a bordo dos vapores Atnelia e

Corrcio do Rio Pardo , assim como no vapor Fluminense

e em presenca do Sr. presidcnte, Barao deMuritiba, provam

que carvao da nova camada serve mui satisfactoriamente

para o consume dos vapores, e por analogia deve con-

cluir-se que sera igualmente applicavel a outros uses tech.

nicos.

« Dos Ires defeitos essenciaes que pode ter o carvao de

pedra, a saber: falta de bitumes, abundancia do pyrites

,

e excesso de residues nao combiistiveis, as amostras que

acabo de receber tcm um unico
,
que e a quantidade de

ciiizas. ullimo defeito e bem compensado pela ausencia

daspyiitcs, cuja abundancia reslringe muito o uso do carvao

de pedra. Nas quatro arrobas que recebi , anenas encontrei

uma pequcna massa de pyrites , e em duas oulras amostras

pequcnas foliietas de marcassita, facilmente distinguivcl pela

sua cor amarella d'ouro.

« Este carvao arde bem ao ar livre , com chamma longa,

c ])rilhante
;
queimando-o cm massas ao ar livre , dcixa um

rcsiduo de 18 a 20 por cento de cinzas argilosas. Este re-

sidue e proveniente dos scbistos argilo-biluminosos mistu-

rados com carvao , ou que o empaslam. Escolhendo frag-

mcntos de carvao pure, e queimando-os, os residues nao

excedem muito aos que deixam as mclhorcs qualidades de

carvao que vem ao mercado.

t Em consequcncia da cxistcncia dos schislos, o coke,

ol)tid ) pela carbonisacao em vaso fechado , c mal reunido,

pouco poroso e scm empoulas ; nota-se porem o conlrario

nos pontes onde o carvao pure domina, o que indica um
combustivel gordo , ou por oiiira, que encerra cupia de

bitumes.



NOTIGIA ACERCA DE ALGUNS MINERAES E ROCHAS. 93

« Entre os productos aeriformes da distillagao sobresahe

hydrogeneo, cuja presenga se manifesta, mesmo antes

do carvao chegar ao estado dlgnigao, por iinia Inz azulada e

explosiva.

« comlDUstivel e portanto mui rico em hydrogeneo,

quer pelo hydrogeneo carhonado contido nas vesiculas do

proprio carvao e as folhelas do schisto, quer pelos car-

buretos de hydrogeneo do niesnio carvao e dos schistos.

« carvao da nova camada 6 portanto applicavel a ex-

tracgao do gaz de illuminarao, e seria convenientc mandal-o

experimentar nas officinas da companhia , a qnal provavel-

mente acharia notavel economia no seu uso
;
pelo menos

castar-lhe-hia menos caro do que o canel-coal , se o carvao

do Rio Grande pude chegar a Porto-Alegre por 7^000 a

tonelada, como affirma o mineiro Johnson
,
preco que ainda

pude muito haixar logo que se canaUse ou se hmpe o arroio

dos Rates. »

1 .° Officio do Sr. Barao de Muritiba , com a data de

20 de Novembro de 1855.

« Tenho a honra de participar a V. Ex^ o resultado das

exploragoes em que desde o tempo de meu antecessor se

occupa mineiro Johnson, para descoi3rir carvao de pedra.

« Ja enlao se havia chegado a conviccao de que na bacia

carbonifera do Hcrval , a 400 bracas do arroio dos Rates,

alfluente do Jacuhy , existia aquelle mineral, encontrando-

sc camadas mais ou menos tenues de que se exlrahiu algum,

que nao pode ser considerado como verdadeiro carvao de

pedra applicavel ao uso da navegacao a vapor. Mandando

cu que se continuasse nas ditas exploragoes profundando-as

no poco que se abrira , conseguiu-se a final tirar de uma
camada de G palmos de espessura, e a mais do 130 palmos

de profundidade , cerca de 10 toneladas desse combuslivel,

que sendo logo empregado no vapor mercante Correio do
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Eio Pardo , foi julgado proprio para a navegaQao , como

V. Ex.* vera da carta inclusa , escripta pelo proprietario do

mesmo vapor. Ordenei que outra experiencia se fizesse na

barca de guerra Amelia , onde me achei, e observe! tudo o

que consta do relatorio do respectivo commandante , o ca-

pitao-tenente Francisco Candido de Castro Menezes.

« Posto que ainda assim se nao possa asseverar que o

carvao e tao perfeito como o melhor que nos vem do es-

trangeiro , nao e licito pur em duvida que elle tern as prin-

cipaes propriedades , menos^ a apparencia brilhante e o

menor residuo que deixa nas fornallias , o que e de qualidade

superior.

« consumo, porem , 'nas duas e meia horas em que foi

empregado na Amelia , pouco excedeu do que costuma fazer-

se com carvao estrangeiro
,
que passa pelo melhor ; e

effeito, quanto a quanlidade de vapor, e satisfactorio , e

tanto quanto seria, se deste oulro se tivesse usado.

« Para que V. Ex* possa mandar verificar ahi na curte

que levo dito , faco embarcar e remetto a V. Ex* 4 to-

neladas do referido carvao ; e maior quantidade enviaria

,

se me nao parecesse esta sufliciente para as devidas ex-

periencias.

« mineiro assegura que profundando a mina , e explo-

rando-a melhor, achara carvao superior a essa amostra, e

que pude com os operarios actuaes extrahir directamente 40

toneladas, calculando que o prcgo de cada uma, posta em
Porto-Alegre , nao excedera a 7$000. Proseguir-se-ha por-

tanto neste trabalho , emquanto V. Ex* nao mandar o con-

trario ; e eu mandarei fornecer delle exclusivamente os va-

pores do Estado , e o exporei a venda para que cale no

animo de todos a convicgao do prestimo deste combustivel,

e se adopte e generalise o seu uso a bordo das barcas de

vapor destaprovincia. »
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2.° Officio do mesmo presidcnte , o Sr. Barao de Muritiha

,

com a data de 17 de Dezembro de 1855.

« A bordo do brigae Bomfim , seguera a disposigao de

v. Ex* 4 toneladas de carvao fossil da mina do arroio dos

Rates, para que V. Ex^ possa ahi mandar proceder aos

exames precisos sobre a sua qualidade. Fiz uma digressfio

de perto de 5 Icgoas a bordo do vapor Fluminensc , para

se experimentar esse combustivel , e o resullado que apre-

sentou foi o que consta dos documentos que acompanharam

mesmo officio de 20 de Novembro findo.

« Tenciono mandar cessar a compra do carvao inglez para

gasto dos vapores de guerra que navegam nesta provincia

,

logo que se conclua o deposito que ha daquelle combustivel,

porque julgo que por essa forma o dito carvao se tornara

mais conliecido , visto que na forma das observacoes do

capitao-tenente Francisco Candido de Castro Menezes, elle

so tern inconveniente de deixar maior porgao de residuo,

e de precisar do emprego de mais um moco foguista para o

service do vapor ; despeza esta que ficara compensada com

diminuto preQO do mesmo combustivel, comparativamente

com inglez. »'&^

1.° Officio do capitao-tenente Francisco Candido de Castro

Menezes , commandante do vapor de guerra — Amelia ,

— datado de Porto-Alegre a 16 de Novembro de 1855.

« Em cumprimento das ordens de V. Ex' , hontem as dez

horas e meia da manhaa, acendeu-se logo nas fornalhas com

carvao extrahido das minas do arroio dos Ratos , afim de

fazer-se a experiencia sobre a qualidade desse carvao : as

H horas principiou a dar vapor, e ao meio dia ja havia 7

libras, e durante esse tempo ardeubem , com labareda igual

a do carvao de Newcastle , deixando comtudo mais residues

do que cste : a 1 hora da tarde suspendeu a barca, e prin-
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cipiou a machina a funccionar com 5 ^ libras de pressao,

e 15 minutos depois ja liaviam 7 libras, mantendo-se com

mesmo grau de calor, como coslmna, quando se qucima

carvao inglez , notandn-sc que, dm'ante estes 15 minutos,

as lorneiras de alimentar as caldeiras estivcram ahertas,

e, longe de descer o vapor, foisempre suhindo ale pressao

complsta.

« A vciocidade da barca foi a mesma , as rotac.(3es iguaes,

e percorrcu o cspaco do cinco e meia legoas cm duas e meia

horas, gasfando uma e meia tonelada de carvao, uma me-

dida de azeite , e 6 libras do graxa.

4 Tern este carvao o inconvenieute, que, deixaiido muitos

residues, exige duplicado iiumero de vezes a limpagem dos

fogoes para nao complastarem os residues e pegarem-se as

grelhas , e mesmo imirem-se ao carvao , e assim tornar-se

mais diflicil o processo da limpagem , e por isso e intlis-

pensavel mais pessoal para o servico do fogo. carvao

supponbo nao ser de primeira qualidade ,
porem serviria

para consume dos vapores, em fallencia de outro melbor.

As 3 boras e meia da tardc regressou o vapor da experiencia,

e deu fundo neste porto a barca Amelia. »

2.° OlJicio do mesmo commandante , com data de
19 de Novembro de 1855.

« Em solurao da ordem de V. Ex'' do 16 do corrente

,

cumpre-me informar que, se a viagem praticada com o

carvao do arroio dos Rates , na qual se queimou tonelada

e meia , o fosse com carvao de Newcastle , queimaria pouco

mais de uma tonelada ; mas se fosse carvao inglez de sc-

gunda qualidade, consumiria igual quantidadc ao do arroio

dos Rates, ou pouco menos; porem este em todo casodeixa

mais residuos que o carvao inglez. »
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Carta do Sr. Abel Correa da Camara, proprietario do

vapor — Correio do Rio Pardo — , ao mineiro James

Johnson.

« Hontem recebi em S. Jeronymo , a bordo da minha

barca Correio do Rio Pardo, cousa de uma tonelada de

carvao de pedra extrahido das minas do arroio dos Ratos

;

tive occasiao de o empregar ate esta cidade, obtendo re-

sultados satisfactorios para ser empregado na navegagao a

vapor
,
pois apezar das caldeiras nao estarem com fornalhas

apropriadas para carvao, e sim para lenha , obteve-se sempre

vapor sufflciente , e por diias vezes vapor de mais. E infor-

mando-me com o machinista a respeito do carvao , deu-me

as melhores informaQoes, tendo tido a satisfa^ao de con-

vidar a miiitos passageiros para observarem o effeito que

produzia o carvao , c todos ficaram satisfeitos , e durante

a viagem empreguei exclusivamente o carvao do arroio dos

Ratos : e e pena nao termos quantidade sufficiente delle no

mercado a venda
,
que sem duvida nenhuma tera bastante

extracgao. »

Nao terminarei este artigo sem fazer algumas observagoes

sobre o futuro da mineragao dos jazigos carboniferos do valle

do Jacuhy.

Convem examinar se as cousas devem continuar como ate

agora; ou por outra, se o governo deve ser o empresario da

mina actual, e daquellas que para o futuro se descobrirem;

ou se interesse publico aconselha que essas minas sejam

exploradas por associagoes particulares debaixo da protecQao

e vigilancia do mesmo governo.

Para determinar a preferencia nao e certamente neces-

sario fazer um longo discurso , uma vez que todos estao

Concordes em que os governos sao sempre pessimos cm-

presarios.

Todos aquelles que so inleressam pela prosperidade do

r,. li. II. 7
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paiz, devem tambem concordar na conveniencia de dar o

maior impulso possivel aos trabalhos actuaes, e nao con-

tinuar a fazel-os em ponto mesquinho
,
porque isso pude

comprometter o future da mina actual , e pur em questao a

conveniencia de novas exploraQoes.

As pessoas que nao tem tido occasiao de consultar os

livros especiaes que tratam da exploragao das minas, nao

fazem idea dos trabalhos preparatories e das despezas que

elles exigem, nem dos trabalhos, riscos e despezas indis-

pensaveis para a effectiva extracgao das materias encerradas

no seio da terra , as quaes algumas vezes se e obrigado a

ir procurar a grandes profundidades.

De todas as industrias de mineraQao e a da extracgao do

carvao de pedra aquella que acarreta maiores despezas , a

que offerece maiores perigos, aquella finalmente que de-

manda uma direcgao mais intelligente e cuidadosa; mas,

em compensacao , e ella a que produz maiores lucros.

Alguns pOQOs de Inglalerra e do paiz de Galles tem custado

mais de urn milhao da nossa moeda; e o da mina de Monk-

wearmouth, perto de Sunderland, condado de Newcastle,

custouperto de mil contos de reis, comprehendendo o custo

das machinas. Este poQO havia chegado em 1832 a 277

bragas (300 fathoms) de profundidade, e foi sumente neste

ponto que sc encontrou a primeira camada de espessura

suCficientc para merecer ser explorada.

Pclos calculos de Budle e de Taylor , rectificados por Sedg-

wick ,
pude avaliar-se a priori o producto da camada de

G palmos da mina do Herval, comparando-a com a deno-

minada— Five-Quarter— , a Leste do Year, que tem exacta-

mente a mesma possanga. Rcsulla dos calculos de Budle,

que uma camada de 6 palmos de possanga pude produzir

em uma milha quadrada de superficie 4.130,000 toneladas

de carvao ; Taylor reduz esta cifra a um tergo por causa do

carvao niiudo que se perde na mina, pclos vasios occasio-
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nados pelos dikes e por outros accidentes: fica portanto re-

duzido niimero acima a 1.376,666 toneladas. Sedgwick

considera ainda este ultimo calculo coino exagerado de

metade
,
por causa de certas camadas estereis que frequente-

mente se encontram , e que Taylor comprehende na massa

do carvao.

Adoptando-se este modo de calcular corao o mais seguro

na avaliacao da producQao real da camada de 6 palmos da

mina actual, teremos 688,333 toneladas. Ora, como o mi-

neiro Johnson afflrma que cada tonelada pode ser posta em
Porto-Alegre por 7$000 , segue-se que , se a referida ca-

mada tiver somente uma millia quadrada de superficie,

rendera 4,818:321^000 (1).

Devepois concluir-se destes calculos, que se as minas de

carvao de pedra demandam grandes despezas
, pagam to-

davia superabundantemente quaesquer capitaes empregados

em sua exploracao.

Nao e portanto possivel dar o conveniente impulso aos

trabalhos sem empregar grandes quantias , e entregar a sua

direccao a pessoa muito intelligente , e sobretudo muito

pratica, ajudada por operarios habituados a semelhantes

trabalhos.

Consequentemente muito conviria a incorporacao de uma
associacao que tomasse a mina por empresa. paiz lucraria

duplamente; primeiramente aproveitando as riquezas que ate

agora tem eslado inuteis no seio da terra ; em segundo iogar

porque a explorac^ao racional das minas de carvao se tor-

naria uma escola pratica para os nacionaes , e que os ha-

bilitaria para este genero de industria
,
quasi desconhecido

entre nus.

(1) Pclos jornaes consta que o entao presidente da pvovincia do Rio Grande,

Sr. Jeronymo Francisco Coellio , ordeiuira se fizesse uin deposito de carvao

para scr veadido ao-publico por conta do Estado a 12SO0O a tonelada.
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PROVINCIA DO PARA.

A' benevolencia do Sr. Dr. Marcos Pereira de Salles, deve

Museu as scguintes amoslras colhidas por ellc mcsmo

:

Gesso fibroso, do rio Puriis; dilo fibroso c commum , do

rio Tapajoz
;
jaspes listados e zonados vermelhos , do rio

Tocantins; calcareos, das margens do Amazonas ; schistos,

granites
,
pyrites , etc. , de divcrsos logares.

Sr. C. F. Belmont de Brokenliaus , engenheiro ao servico

da provincia, colheu duas amoslras de limonito na Serra da

Escama, perto da margem correspondente do rio Amazonas,

c nas vizinhangas da cidade de Obidos.

Estas amostras, extrabidas de uma camada situada a 150

palmos de allura, constam de um fragmento de limonito

compacto passando a bematito, e que contem, como quasi

todos OS mineraes desta especie, peroxydos de ferro e de

manganez, acido silicico e agoa, sendo esta ultima sub-

stancia em parte de composiQao , e em parte bygrometrica.

quartzo se acba (principalmente na segunda amostra) no

cstado de graos de area, e tao intimamente agglutinada com

oxydo de ferro
,
que ella pode ser capitulada como um

gres mui ferruginoso. Esta especie de mineral de ferro nao

e dos mais ricos; todavia, como o Sr. Belmont de Bro-

kenbaus diz que existe um 'consideravel accumulo nas vi-

zinbancas do grande rio e da cidade de Obidos , sc bouver no

logar abundantes mattos, fundcntes, e matcriaes para a

conslrucgao de fornos , 6 possivel que para o futuro se es-

tabelegam alii officinas de fundicao e forjamenlo de ferro.

Digo no futuro
, porquanto na actualidade o cstado da in-

dustria c dos capitaes na provincia do Para nao permitlc

certamcnte que sc tratc de aproveitar essa riqueza.

mcsmo Sr. Belmont de Brokenliaus obscrva que o mi-

neral de ferro
, que colbeu , £C assemelba a uma substancia

fcrrea que costuma acompanbar o carvao de pedra , cuja
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existencia e demais indicada pela configuragao geologica da

Serra. Propoc o mencionado engenlieiro que se use da sonda,

ainda que nao seja senao para fazer indagacoes geognos-

ticas, accrescentando que a dureza das camadas superiores

oppoe difficuldades taes
,
que so lorna indispeiisavel o uso

deste instrnmento.

Obscrvarei cm piimeiro logar que os hydroxydos de ferro

se encontrarn em todos os terrenos, equeportanto ellesnao

podem servir de indicios caracteristicos para siispeitar-se a

existencia dejazigoscarboniferos. Em segundo logar, ignoro

que genero de indicaQ?.o se p6de tirar da configuracao de

uma montanha, considerando-a isoladamente , e sem o es-

tudo das camadas que a formam. Entretanto concordo na

conveniencia da exploragao por meio da sonda com o fim do

fazer-se exames gcognosiicos
, que nao somente devem in-

leressar a sciencia como a industria.

Sr, major Francisco Ribeiro da Silva enviou um peda^o

de pyriles de ferro muito decomposto e misturado com area,

que fez extrahir de uma excavagao que encontrou ja feita

perto do rio Maracanam , na sua confluencia com os rios

Graathecana e Inhamgapy, ao Norte da estrada de Braganga

a capital.

referido major suppoe que aquellcs que haviara aberto

essa especie de pogo , procuravam ouro ; e diz que, fazendo

examinar a amostra por um soldado natural do Minas, este

llie dissera que na sua provincia davam-lhe o nome de—
cativos— , scndo os terrenos onde se encontravam muito

abundantes em ouro.

A existencia de pyrites nao indica necessariamente a pre-

senca de ouro , e o que se chama cat'wos em Minas e cousa

muito differente , e estes somente se encontram nos terrenos

d'alluviao. Na verdade encontra-se algumas vezcs ouro nos

deposilos de sulfuretos metallicos, principalmente nos de

mispikel c das pyrites ordinarias ; mas eslas minas sao
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geralmente mui pobres. Para citar urn exemplo que de idea

do pouco proveito que se pode lirar desta mineracao , direi

que na mina de RamelslDcrg , !'por um encadeamento de tra-

balhos mecanicos e metallurg:icos mui complicados, de 200,000

quintaes de mineral , apenas se extrahem de 8 a 10 marcos

de ouro. E' bem possivel que as areas dos rios acima men-

cionados contcnliam mais ou menos ouro ; mas isso e facil

de Ycrificar bateando essas areas.

PROVINCLV DO AJIAZOXAS.

Sr. Alfredo Soliicr de Gand, collector do Museu nacional,

em viagem naquella provincia , enviou uma massa de

ligniio schistoide^ extraliido por elle mesmo de uma
camada ou banco que se acha a descoberlo em uma das

margens do rio Javary ; rio que, como se sabe , forma a

divisa entre o Brazil e o Peru, desagoa no Amazonas defronte

do forte de Tabatinga. Este banco parece ser a continuacao

do que foi obscrvado nas margens do Amazonas pelo Sr. major

Florestan Rozwadowski , e que se estende desde a ponta ondc

esta edificado o forte de Tabatinga , ale Pebas na Republica

do Peru.

Nas precedentes noiicios dei conta do resuUado dos exames

a que procedi por ordem superior sobre as amostras que

me foram enviadas: rcfiro-me a ellas, pois que o lignito

do rio Javary e idenlico ao das amustras anlcriormente

rcccbidas.

PROMNCIA DO rUUHV.

Ao Sr. Joao da Silva Miranda forani euviados alguns pc-

dagos de pyrites, apanhados cm uin ollio dagoa perlo da villa

de Marvao.

vulgo scmprc so imprcssiona quando aclia algum bollo

fragmcnlo dc pyrites , amarello ou branco , c occorrc-lhe
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logo a idea de ouro, de prata , ou de iim metal desconlie-

cido, porem precioso. Gusta-lhe miiito a acreditar que estes

mineraes , cujo aspecto causa a sua admiracTio , sejam sim-

plesmente uma combinaQao de ferro com enxofre! Enviando

estas amostras aflm de serem examinadas, asseguraram en-

tretanto ao Sr. Silva Miranda que liaviam fabricado vasos

com metal que ellas continham ! Nao faria mengao do

recebimento deste mineral , certamente um dos menos raros,

se nao fora esta circumstancia curiosa.

PROVINCIA DO RIO DE JANEIRO.

Na fazenda denominada do —Conego— , no municipio da

Nova Friburgo, affirma-se que a pequena profundidade se

encontra um possante banco de mineral de ferro. Enviaram-

me algumas amostras
,
que constam de oligisto lamellar

brjlhante de ganga quartzosa
,

ja em comego de alteragao,

de maneira que o peroxydo anbydro se acha envolvido em
uma capa de ferro hydroxydado.

Tambem me enviaram dessa localidade uma esmeralda

ordinaria, porem bem crystallisada.

Sr. Caetano da Rocba Pacova acaba de impetrar do

governo imperial um privilegio para lavrar certos terrenos

do municipio de Campos , onde pretende haver encontrado

um deposito de carvao de pedra. Remetteu trcs amostras

deste combustivel afim de serem examinadas; mas tao pe-

quenas eram ellas, que os ensaios mio puderam ser feitos

da maneira que convinha.

Todavia pode concluir-se que ellas eram de verdadeiro

carvao de pedra, e distinguir as suas qualidades. Uma dellas

era quasi inleiramente composta de pyrites; outra, uma
mistura do scbisto bituminoso com carvao; a terceira, fi-

nalmente, era carvao puro e mui gordo, dando portanto

grande chamma o calor, fundindo-se, empolando-se , e
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deixando um insignificante residue de cinzas brancas. Es-

cuso de fazer sentir a importancia da descoberta de minas

deste precioso combustivel em um logar tao proximo da

c6rte.

Vem a proposito lembrar que nas precedentes noticias fiz

meuQao de haver recebido amostras de combustivcis do mu-

nicipio de Campos ; a saber : Lignito , da fazenda de Jose

Ribeiro de Castro , sita em uma das margens do rio Muriahe,

e anthracito ou carvao secco , apanhado cntrc os rios Pomba

e Parahyba , no logar denominado — Freixeiras.

Rio, Setembro de 1856.

Dr. F, L, C. Burlamaque,
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SCIENCIAS

ASTRONOMIA E METEOUOLOGIA.

Observa^Ses meteorologicas feitas no Pico de Ten«riQe. — Humidade

das camadas atmosphericas de densidades differentes. — Influencia

da pressao atmospherica sobre a fervura da agua. — Radiamento

solar nas grandes alturas. — Calor dos raios lunares. — Observagoes

sobre as mancbas da Lua. — Observagoes de Jupiter. — Exame
geologico do Pico e de duas crateras*

Astronomo Real de Greenwich , tendo convencido aos

Lords do Almirantado da conveniencia de determinar ate

que ponto seria possivel aperfeigoar a arte das obscrvacoes

astronomicas e meteorologicas ,
praticaiido-as em uma ele-

vagao consideravel, essa empreza foi confiada ao Sr. Piazzi

Smith , director do observatorio da Escossia.

A atmosphera ambiente e certamente excellente para os

pulmoes , e as nuvens que nella se balangam sao de incon-

testavel utilidade ,
porque encerram a humidade quefecunda

a terra ; mas, para o as Ironomo, essas camadas opacas de

fantasticos contornos , sao sempre a origem de graves con-

trariedades. Quantas vezes, depois de ter esperado impa-

cientemente o fim do dia para estudar as cstrellas , elle ve

as suas experiencias inutilisadas pelas nevoas ,
que parecem

envolver o ar com um vasto manto.

Que descspcro se nao apossa dcUe ,
quando a chuva iiao

conscnle o uso do scu lelcscopio; quando um phenomcno
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raro desapparece sob uma pesada cortina de nuvens I E nao

e somente contra os vapores opacos que o astronomo tem

de lutar : em trabalhos tao delicados como sao as observagoes

telescopicas , o menor desarranjo na atmosphera, quer seja

devido ao calor, ao movimento ou a qualquer outra causa ,

podem entravar seriamente suas operaQoes e fazer desmo-

ronar o edificio de seus calculos. Phenomenos taes como a

miragcm , os palacios da Fata Morgana, navios virados com

a quilha para cima , fortalezas fantasticas, sao outrostantos

exemplos das aberragoes d'optica que podem occasionar a

refraccao irregular da luz diurna. Se se considera que o

astronomo se acha collocado no fundo de um vasto oceano

aereo que os raios luminosos devem atravessar antes de pe-

netrar no sen instrumento , concebe-se bem que elle tem

geralmente poucas probabilidades de obter resuUados per-

feilos.

Na sua obra sobre a optica, Newton declarou que nao era

possivel construir telescopios que pudessem evitar a confusao

dos raios que resulta das oscillagoes da atmospbera. Elle nao

via outro remedio a esta difficuldade senao observar cm um
ar calmo c sercno, como aquelle quesepode enconlrarno

cimo das mais altas montanhas, acima das nuvens. Na sua

Nova-Atlantide , Bacon diz que os sabios da c6rte de Sa-

lomao observavam em torres de mil covados de allura, edi-

ficadas sobre montanbas , de modo a obler-se ao menos tres

mil destes covados de elevacao.

Mas conselho de Newton foi durante muito tempo des-

prczado, e ainda nao sc descobriram as torres de Bacon.

Foi sumente em 1850 que se quiz fazer de uma alta mon-

lanba um obscrvatorio e subtraliir um tcrgo da atmospbera

inferior aos instrumentos do astronomo. Escolbcu-se para

isso Pico de TencrilTe , elevado de dcz mil e scloccntos pes

acima do nivel do mar, c siluado em uma latitude quasi

tropical.
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Munido de tudo quanto era necessario ao bom exito da

expedigao , o Sr. Piazzi Smith chegoii felizmente a ilha de

Teneriffe, onde recebeu um acolbiraento bem differente da-

quelle que os Hespanbues baviam feito a Nelson e a Blake.

A primeira medida a tomar era entender-se sobre a es-

colba da localidade propria para o estabelecimento do obser-

vatorio
,
que nao devia estar a menos de 4,000 pes de altura

acima do niveldomar; poisque, em um ponto maisbaixo,

as nuvens que cobrcm o paiz teriam tornado impossiveis as

observagoes ; mais alto , a communicagao com a planicie

seria mui penosa e muitas vezes interrompida. Depois de

muitas hesitagoes , escolbeu-se a montanba de Guajara, ele-

vada de 9,000 pes pouco mais ou menos, portanto um pouco

mais baixa do que o Pico
,
porem nao , como estc , um foco

de fumo e de vapores volcanicos. Partindo com a aurora , a

expedigao , depois de ter atravessado as differentes zonas bo-

tanicas, alcancou em tempo a regiao das nuvens, e, antes

que sol desapparecesse do borizonte , o astronomo e sua

companhia se acbavam installados sem peri go no cimo do

Guajara.

No dia seguinte armaram-se barracas, que foram defen-

didas por grosses muros de pedra secca. « Edificai muros so-

lidos e altos do lado do S'O, senao as vossas barracas serao

despedagadas » : tal foi o conselho que na planicie deram ao

astronomo. conselho era bom
,
porque aexpedigao te\ econs-

tantemente de soffrer terriveis furacoes. Esses temiveis corre-

dores do ar cahiam inopinadamente sobre a montanba como

esquadroes langados a toda a brida
,
quebravam-se sobre os

precipicioseretrocediamcombramidosde furor. Nao somente

eiles sublevavam a area e a dispersavam nas nuvens , como

tambom arrancavam da terra myriades depequenosscixos que

semeavam a direita e a esquerda como uma verdadeira me-

tralha. Entre muitos accidentes narrados pslo astronomo, ci-

laremossumentcum, porque elle da ideadaviolenciado venlo:
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« Umavcz,umabocctaenceiTandoum rolodepanno dealgodria

dc ISbragas de comprimento, havia ficado aberta, deixando

de fura urn pedaco do seu coiiteudo. Um turbilhao cahiu sobrc

a boccta, apoderoii-sc desse pedago salientc, c puxou cm

alguns scgundos todo o panno, que levoiipara os arcs, aberlo

cm todo seu comprimento. Chegou tao alto que apenas pa-

reciaumpedago de fita. Tres vezes elle voltejou lentamente

descrevendo umcirculocompleto, acorapanbado decbapcos,

de bones, e de outros objectosquc pareciam andorinhas a seu

lado ; depois , descendo Iranquillaniente, foi cabir a pcrlo de

130 bracas ao S. 0. do logar onde nos achavamos. » Estcs

singulares pbenomenos demonslram as tendcncias circulares

que raanifestam os furacoes em sua marcba, e que Ibes tern

feilo dar o nome de cyclones.

Nao obstante as fiirias dcsses fogosos fdbos d'Eolo , os

membros da expedicao se arranjaram convenicntemento

como Ibes permUtiam as circumstancias. Em verdade ellcs

se achavam em um mundo a parte
, quasi a 9,000 pes de

elevacao acima das babitacoes dos bomens , acampados

cm um deserto volcanico sobrc a borda de uma enorme cra-

tcra de 8,000 pes de diametro. A dez passos de seu acampa-

mento comeeava um borrivel precipicio de mais dc 1,500 pes

de profandidade. Suspcnsas sobrc o mar , a meio caminbo

do logar escolhido, as nuvcns impcUidas pclos vcntos ali-

saclos, formavam uma planicie de vapor pardo que de todos

OS lados se cstendia sobre o borizonte e aprcscnlava uma
superficie tao unida, que a vi'l-as so imaginaria podcr-se

marcbar a pe sobrc esse assoallio dc vcsiculas aquosas ate

a lllia dc Falma, da qual se via dc longc os altos cimos.

Enlrelanto cssa pbanlaslica planicie suspensa nao se appro-

ximava dc mui pcrlo aos flancos da montanba. Em uma

menor clevaQao, uma dobra dc nuvcns mcnos densas en-

volvia OS rochcdos c parccla fixa nclles, como o p6 de fjclo

das coslas dos marcs polarcs. llavia, cm gcral, cnlrc as diias
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camadas de vapor , um intervallo ao travez do qual se podia

descobrir o Oceano. A briza os fazia algiimas vczes dissipar

em espuma ,
quando os ventos se tornavam caliiios. Nesta

altnra, e nessa regiao pcdregosa , a vegetaQlio parccia quasi

inteiramente aniqiiilada. Entrctanto , como que para mostrar

com que energia a natureza pode ainda exercer a sua fecun-

didade, mesmo nas circuinslancias as mais dcsfavoraveis

,

um arbusto se mostrava cheio de seiva nesse logar onde lodos

os outros vegetaes teriam succumbido aos rigores do sitio.

Esse audaz arbusto e o Relama {Cytisus rubigcnus) , {]ue nao

lem para desenvolver-se senao um solo de cinzas sobre de-

clives onde cada parcella de terra esla scm ccssar em mo-

vimento , escorregadigos como uma geleira reduzida a no
,

porem com muilo maior rapidez. Ainda mais: e neccssario que

elle viva em uma atmosphera secca, muito acima da regiao

das nevoas, raras vezcs refrescado pelas cbuvas doEslio, e que

as suas raizes penetrem pelas fendas dessas rampas abruptas.

Elle fornece um excellente combustivel para cozinhar os ali-

mentos, ou para preservar o viajante do frio agudo das noites.

Quando chega a sombra , a scena toma ainda maior gran-

deza. « Era a calma da morte , diz o astronomo ; um silencio

que teria causado emocao aos heroes d'Ossian e aos phan-

tasmas habitantes das montanhas
;
porque em Teneriffe

,

nessa hora solemne, nada de ton-entes sonoras , nada dessas

cataratas impetuosas que conservam as montanhas como

acordadas. Nenhum fio d'agoa povoa com o seu murmurio

esta solidao sem echo. Para o observador collocado em uma

altura mui superior a das habitagoes humanas, que prcste

ouvido ao silencio da noite , esse mutismo da natureza

oflcrece alguma cousa de mais solemne , talvez mesmo mais

vertiginoso do que o ribombo do trovao. Um fraco som me-

tallico que se fazia ouvir do espa^o em espaco, devido ao

chocalho do umacabra, era o unico som que interrompia

esle silencio solemne.
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Depois de ter vivido dous mezes acima da regiao das nu-

vens, as nevoas amcag.ando agruparem-se sobre o cimo do

Guajara , e o hygrometro e o barometro indicando a appro-

ximacao da estagao chuvosa , o astronomo reconlieceu a im-

possibilidade de continuar as observagoes, e determinou-se

a descer para a planicie. De volta a Inglaterra, o Sr. Piazzi

Smith publicou urn magnifico volume, onde se encontra, a

par da elegancia do estylo , estampas stereographicas que sao

umanovidade , e constituem uma feliz idea pela introducclvo

dessas duplas imagens em livros impressos , de modo a po-

derem ser examinadas por rneio do stereoscopo. Ao Sr.

Lowell Reevi se deve a inicialiva dessa nova applicagao da

pbotographia. Se , como e de crer , essa novidade se tornar

de moda, a natureza, arremedada pela peiina ou pelo crayon

do via j ante, nao tera mais a temer nem a calumnia nem os

embellezamentos. Sr. Glaishcr, do observatorio de Green-

wich, dirigiu a parte chimica da operagao , de sorte que a

obra sahiu da prensa com todos os meritos descjaveis. E'

quasi inutil accrescentar que ellatrata de urn grande numero

de questoes do mais alto intcresse scientifico , taes como da

luz zodiacal , das iinhas do spectro solar , do caso extra-

ordinario do refracgao observado por Humboldt na sua visita

a Ilha de Teneriffe , da geologia do volcao , do aspcclo do

ceo, etc. texto foi redigido com umanotavel vivacidade

de estylo. professor Smith nao rejeitou o soccorro daima-

ginagao , e soube lirar um vantajoso partido dessa amavel

companheira do — saber.

Vejamos agora de uma maneira succinta quaes foram as

questoes scientificas que mais mercceram a attengao do

professor, durante a sua estada nessas escarpadas solidoes.

A seccura augmenta ou diminue , a medida que nos ele-

vamos na atmosphcra ?

Quando observando o ceo se ve grandes massas do vapor

fluctuar em grandes alluras , nevoas pardacentas accumular-
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se no cume das montanhas , e escondel-as 4 vista durante

dias inteiros, e natural presumir que as regioes elevadas da

terra devem ser mais humidas do que as regioes inferiorcs.

Alem disto , as numerosas observaQoes feitas por viajantes

em diversas paragens, vem dar a esta conclusao um ca-

racter plausivel. Assim
,
por exemplo , em Table-Mountain

(montanha da Mesa, no Cabo da Boa-Esperanca) , o viajante

comega atravessando um areal que apresenta a vegetacao ca-

racteristica de uma regiao secca , e acaba a sua ascensao em
terrenes pianos e panlanosos , ondeosj uncos e as plantas

paludosas crescem em abundancia , e onde o ar esta carre-

gado de vapores fries e humidos.

Mas, quando Saussure e Delue desceram dos Alpes com

hygrometro na mao , os dados do instrumento pareceram

incompativeis com este modo de encarar o objecto. As expe-

riencias de Humboldt, na America, conflrmaram as duvidas

dos sabios Francezes. Diversos aeronautas communicaram

igualmente as suas observagoes , « seguindo-se , diz o pro-

fessor Smith, facto incontestavel hoje, que, a parlir da

superficie da terra ate ao nivel das primeiras nuvens de

Newton, a humidade augmenta evidentemente ; mas que

acima desse nivel ella diminue subitamente^ e, salvo cir-

cumstancias excepcionaes , a ponto de alcangar um estado de

seccura mais que africana. »

Em todos OS casos, a experiencia podia ser mui facilmente

tentada nas alturas de Teneriffe. Infelizmente, o autor nao

faz mengao de nenhuma observagao hygrometrica feita ao

nivel do mar, nem relativamente a pressao atmospherica das

terras baixas , informagoes que teriam feito bemapreciaro

valor dos resultados obtidos por elle. autor foi, e corn razao,

accusado dessa nao mengao de dados comparatives, cuja

ausencia diminue muito o merito do seu livro, e da origem

a poder-se suspcilar que as suas conclusoes sao algumas vezes

fundadas em condigoes parciaes ou passageiras. Como qucr
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que seja, do grande numero de factos avangados pclo autor

resulta que , em logar de uma atmosphera humida , a sec-

cura das regioes superiores de Teneriffe nessa estagao do

anno , era extremamente notavel. A' medida que subiam
,

OS liomens da expedigao senliam rachar-se os sous labios

,

seus cabellos annellar-se cada vez mais , sua pelle fender-se,

as unhas tornarem-se quebradicas, seu rosto queimar-se e

como que ciirtir-se pela acgao do sol ; o pao tornou-se de tal

forma duro no espago de 12 boras, que os proprios denies do

mais rude marinbeiro nao poderiam morder-lbe, precisando-

se talvez de mandibulas de ferro para o mastigar. Os instru-

mentos scientificos soffreram tristes avarias em consequencia

da extrema seccura do ar. Os apparelbos pbolograpbicos se

fenderam de modo que as provas davam horrivcis Unhas

pretas, e as tampas de magnificas bocetas racbaram a ponto

de poder inlroduzir-sc o dedo. A escala de madeira de um
thermometro curvou-se a ponto de arrebentar o tubo. Os

Vidros do microscopio foram acbados collados um ao outro

em um banbo do balsamo visgoso do Canada
, que se havia

entornado da sua garrafa em consequencia da retrac^ao da

rolha. elcctrometro ficou estragado pela conlracQao do seu

pe sobre a campanula de vidro , e o magnetometro soffreu

muito do descoUamento das pegas de madeira , e foi neces-

sario empregar tesouras e canivetes para rcmediar o mal.

mais singular destes desastres foi talvez o que acontcceu a

uma grande boccta que se desfez completamente por ter a

colla perdido toda a sua forca adhesiva.

Todavia essa seccura do ar tinba uma vantagem
,
que era

a promplidao com que ardiam os arbustos ainda verdes c

cheios de seiva. rctama produzia fogos sobcrbos , mistu-

rado com o codeso {adcnocarpus frankenoides). professor

Smith gaba muito os servicos culinarios que cstas plantas

prestaram a expedirao. Umacomecava por foi mar uma alegre

ciiamma , e a outra conlinuava a obra alimcntando o foco
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com a sua materia mais substancial , de sorte que a cassarola

fervia agradavelmente ao ar da moutanha. Mas, como a

pressao atmospherica era menos forte, seguia-se natural-

mente que o ponto de ebulliQao era menos elevado.Maistarde,

observou-se que no vertice do c6ne central a temperatura de

ebuUiQao correspondia a 191° de Farenheit. Por conse-

quencia , se se quizesse operar o cozimento ou a decocgao

de certas substaucias nestas alturas, o cozinheiro ficaria pri-

vado de 20° ou 30*^ de bom calorico , e nao teria alcangado

seu fim senao fazendo durar a opera^ao por longo espago.

Esta circumstancia causou por algumas vezes grandes dis-

sabores aos viajantes. Pode fazer-se cozer ovos no ponto

conveniente, p6de-se fazer bom cha se a agoa se evapora

logo que excede um pouco de 191° de Farenheit? Mistriss

Smith triumphou da atmosphera , e conseguiu preparar , m
excelsis , uma bebida superior nquella que teria obtido em

seus valles nataes. professor da como razao deste fehz re-

sultado que , como o ar se desprende das folhas a uma tem-

peratura mais baixa, o aroma destas nao se dissipa na mesma

propor^ao pela applicagao do color. Mas se isto e verdade,

como explicar o que se passou reiativamente aos ovos e

outros alimentos ? Mr. Darwin nos diz que , durante a sua

explora^ao ao cimo'dos Andes , seus companheiros achavam

as suas batatas tao duras como nos primeiros minutos depois

de muitas boras de fogo. Conservava-sc toda a noite a cas-

sarola sobre o fogo, continuava-se a operagao durante a

manhaa seguinle , e os legumes ficavam perfeitamentc co-

riaceos. No Hospicio de S. Bernardo , diz um Yiajante ,
parai

cozinhar um pedago de carne precisava-se de 5 boras de

fogo vivo , emquanto que a 212° de Farenheit bastariam 3;

Nesta estagao as chuvas faltam em Teneriffe
,
pelo menos

nas montanbas. As nuvens sao arrastadas pelos ventos ali-

sados a muilos milheiros de pes abaixo do ponto onde so

achava a expedigao. E' verdade que a grande contra-corrcnle

R. B. II.
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que sopra do Equador para os Polos occupava permanente-

mente as regioes superiores da atmosplicra; todavia ella se

achavamuito elevadaem todo o seu circuito para deporasua

humidade em uma regilio tao pouco afastada da zona tro-

pical. Mas se ella alcancar as altas latitudes, lendo de descer

a um nivcl mais baixo e passando sob um ceo mais frio
,

ella deixara cahir grande parte de sua humidade em forma

de chuva , como frequentes vezes acontece naquella epoca.

Os ventos do S. 0. das regioes superiores deixam de tempos

a tempos cahir algumas raras gottas d'agoa sobre a montauha

e sobre as vinhas cullivadas no seu pe. Mas a Providencia,

em sua bondade, Ihes faz reservar para os climas mais

proximos do Norteaagoa que elles contem. Porque? epor-

que cada atomo de vapor que elles transportam vem de uma
regiao amada pelo sol e traz comsigo uma certa quanlidade

de calor tropical. Misturando-se com o ar frio das latitudes

menos favorecidas , esse vapor se condensa e deixa livre o

seu calorico latente. Essa grande corrente se abstem de deixar

escapar uma quanlidade consideravel d'agoa antes de alcancar

uma zona comparativamente fria , como se ella soid)esse que

traz em seu seio um elcmcnto tao precioso , como se compre-

hendesse que as suas gottas sao vesiculas sempre bemvindas

do calorico , e que mais de uma terra cultivada perderia a

sua fertilidade , se esse precioso comboi , frota mais rica do

que OS galeoes carregados de ouro do Mexico e do Peru,

se demorasse em sua marcha ou mudasse de dircccao.

Uma outra qucslao interessante consistia cm determinar a

somma do radiamento solar nessas paragens elevadas. Em
outros termos, Iratava-se de saber qual a forga dos raios do

sol antes de mergulharem na parte a mais dcnsa da atmos-

phera, e de haverem perdido uma grande parte de seu ca-

lorico passando pelo Oceano de vapores sitiiados abaixo?

Convcm distinguir temperatura de radiamento , porque sao

cousas diffcrentes : Uma podc scr reprcsenlada pelo eslado
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Ihermometrico da camara na qual nos achamos; a outra

pelas influencias directas do fogo que possa existir nessa

camara. tliermonieti'o pode indicar uma temperatura geral

de GO", 70° OQ 80° de Farenheit; approxime-se porem o

instrumento do foco de calor, e o mercuric subira ate ter

alcangado o ponto mais alto da sua escala, e entao o tubo

se partira em um accesso de furiosa expansao. A julgarmos

pelos montoes de gelo que cobrem as mais altas montanhas,

e nao se perdendo de vista que se pudessemos subir alem de

quinze mil pes mesmo no Equador , so achariam todos os

picos cobertos de gelo , dever-se-hia concluir que os raios do

sol devem ter menos forca nessas solidues elevadas do que
nas planicies ao nivel do mar. Errar-se-hia muito se assim

se pensasse , e arriscar-se-hia a parecer singularmente pa-

radoxal se se quizesse sustentar que, se a torre de Babel

fosse acabada, os ultimos andares ficariam cobertos de gelo,

e as lojas em fogo , bem que o calor dirccto do sol fosse

effect!vamente mais forte em cima do que em baixo. Entrc-

tanto e isto o que necessariamente teria acontecido. A pro-

fundidade e a densidade da atmosphera explicam o pbeno-
meno. Se um rapaz traquino sahindo da escola quizer queimar
os dedos de seus companheiros por meio de uma lentilha

convexa, perderao seu tempo se o sol esliver perto do ho-

rizoiite , mas se o fizer quando elle se approximar do zenith,

entao a sua malicia tera pleno effeito. Os raios solares tern

de atravessar uma maior massa de ar quando o astro lumi-

noso se acha no horizonte do que quando se acha no zenith

;

por consequencia elles perdem uma grande parte de sua

propriedade caloriflca antes de descer ate a superficie da
terra. Essa perda tem sido diversamente calculada. Uns a

tern estimado em muito menos de um terco do calor do raio

quando elle comegar a tocar a nossa atmosphera ; outros tem

supposto que, cm sua descida vertical, um raio perdia ao

menos 70 partes sobrc 100. Todo esse precioso calor nao se
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dissipa em piira perda; ao contrario, ellc e absorvido pelo

ar e os vapores , servindo deste modo para aquecer o grande

veo transparente com que a natureza tao magniflcamente

cobriu nosso planeta.

Mas, se as regioes superiores da atmosphera encerram

as poFQoes as mais preciosas do fogo solar
,
por que razao

nao serao ellas mais quentesdo que as regioes inferiores?

Isto teria effectivamente logar se o ar fosse igualmente denso

portoda a parte , o que nao acontece. Sua refraccao augmenta

a medida que so sobe, e, por consequencia , a capacidade

calorifica augmentando , nao se opera, nas regioes alias, um
desenvolvimento tao sensivel como deveria suppor-se e que

effectivamente se experimenta na superflcie da terra. As ca-

madas superiores da atmosphera nao se aproveitam tambem

do radiamento que parte constantemente do sol e tende a

conservar a temperatura das camadas que Ihe sao contiguas.

De maneira que , nao obstante os pontos elevados do globo

receberem as primicias dos raios solares, os effluvios virgens

do foco solar, o ar ambiente e incapaz de alimentar esse

fogo deslumbrador a ponto de elevar a sua propria tempe-

ratura sensivel a um grao equivalente.

Isto posto , nao se achara extraordinario o que aconteceu

aos thermometros nas montanhasdeTeneriffe ; no primeiro

dia de cxperiencia um dos melhores inslrumentos ficou re-

duzido a pedacos pelo calor do sol
;
porque sendo coustruido

para marcar 140" de Far., logo que foi exposto aos raios di-

rectos do sol , o mercurio subio tao rapidamente que em

breve alcangou esse limite e qucbrou o lubo em sens esforgos

para dilatar-se. Continuaram-se as obscrvaQoes , com inslru-

mentos de maior alcance , e, ao meio dia, o mercurio marcou

1G8.° Obtiveram-sc resultados ainda mais interessantes no

dia seguintc. Por uma bella e calma manhaa, o liquido subiu

a 180° as 9 horas c meia, c, ao meio dia, elle ja linha

excedido ao verticc do lubo e chcio melade dc uma cuba de
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seguranga, porque o apparelho nao se achava gradiiado senao

ate ao grao acima indicado. A 4 de Agosto, o sol comegou a

langar raios tao ardentes
, que se teria dito que Phaetonte se

achava nesse motnento encarregado de dirigir o carro de seu

pai. professor contou 212° de Farenheit, igual a 100°

centigrados , temperatura que , como se sabe , e da agoa

fervente ao nivel do mar , e muito superior aquella que

faria ferver a agoa no cume de uma alia montanha. Se a

temperatura directa do sol se communicasse ao ar e aos ro-

chedos , clima de Guajara excederia em calor aum brazeiro.

Nao seria possivel p6r o pe nu sobre a terra ; as maos nada

tocariam sem queimar-se ; os homens teriam sido condem-

nados a esforgos convulsivos para respirar o ar rareficado
;

OS fluidos do corpo, finalmente, se teriam evaporado tao

rapidamente que os viajantes flcariam em breve reduzidos a

mumias. Entretanto, naquella terra onde parecia que os raios

inflammados do graiide astro luminoso fundiriam os corpos

dos homens, elles cahem sem fazer o menor mal; naquella

terra, ferida a prumo pelos fogos solares, e que deveria achar-

se calcinada, a temperatura habitual variava entre 60° e 70°

de Farenheit. Abrigado , o mercurio se conservou nesta tem-

peratura desde o primeiro dia em que othermometro, exposto

ao sol , se elevou a temperatura da agoa fervente ! A forga

directa do calor solar excedia pois a do calor indirecto em
156* Farenheit!

Se OS raios do sol tinham tanta forga nas alturas, que effeilo

produziria sobre sens raios chimicos a subtracgao de 9 a 1

mil pes da atmosphera? Depois de descer das nuveps, o

professor querendo ter o retrato da montanha, se transportou

com OS sous apparelhos photographicos para o telhado da sua

hospedaria. dia estava perfeitamente calmo , e todos os

grandes tragos da physionomia da montanha se achavambem

distinctos ao olho nu. Percebia-sc, por exemplo, o vertice

escarpado do Tigayga com sens flancos accidentados , dou?
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rados em cheio pela luz resplandesccnte de uni sol raatinal.

Entretanto , a primeira prova que sahiu da camara escura

nada continha absolutamente que sc assenieihasse ao Tigayga.

« Sobre a camada de collodio , diz o professor Smith, nem a

menor sombra desse pico , nem de seus vizinhos ! Experi-

mentamos per muitas vezes, lentando todas as modificaQoes

possiveis; exposi^ao duradoura, exposirao curta, desenvol-

vimento positivo , desenvolvimento negative . . . , e tudo isto

sem resultado. Nao se via senao a linha do ceo e uma c6r

unida, como se o sol se achasse, nao por diante, mas por

detraz da montanba.

A atmosphera havia interceptado um tao grande numero

de raios chimicos
,
que o sol se apagava sobre a chapa pho-

tographica. Todavia, em Alta vista, em posigao mais ele-

vada, nao se tinha experimentado nenhuma difficuldade em

obter, a 4 millias de distancia, asimagens da crateracom

cadauma de suas cortaduras, accidentes e arvoredo; mas

nesle caso, o apparelho photographico nao pode produzir

senao o vago perfil de uma montanba por entre uma nevoa

chimica, no proprio logar, onde a olho nil, nao obstante

a existencia de uma atmospbera sensivel , se distinguia todos

OS claros e todas as sombras dos rochedos.

professor Smith investigou urn outro problema. Os raios

da lua emittem um calor apreciavel ?

Se a lua emitte tanta luz
,
porque nao emittiria ella algum

calor '?

Nao parece desarraznado supp/\r que, se ella reflecte uma
tao consideravel quantidade de liiz solar , deve tambcm trans-

mittir uma portjao sensivel de calor solar.

Os sabios tein por muitas vezes submettido os raios da lua

as suas experiencias. Os tliermometros os mais scnsiveis nao

tem dado mais leve indicio de calor; seus raios conccn-

trados por meio de reflcctores e reur.idos em um foco sobre

a buia do insliumenlo lem produzidu o mo-mo elTeito que o
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gelo. iMuitosmetaes se evaporariainemuma semelhante prova,

se sol fosse o operador ; mas a fria Phoebe parece nao ter

bastante calor para imprimir o menor movimento ao mer-

curio. Emfim , Melloni quiz interrogar a lua com o seu ther-

mometro multiplicador , apparelho de rara sensibilidade , e

a luz respondeu-lhe que ella nao era tao gelada como parecia.

Sua resposta foi todavia tao fraca que ella passou quasi des-

apercebida , e os resuUados obtidos foram attribuidos a al-

guma causa estranha. A experiencia e cm verdade de uma
tal delicadeza que o observador poderia facilmente attribuir

a lua calorico que emana de sua propria pessoa.

Tem-se procurado explicar pela acgao da atmosphera a

pobreza calorifica dos raios da lua. Se os feixes de raios ar-

dentes do sol perdem uma tao forte proporgao de calor pas-

sando pelo ar
,
qual devera ser a perda de calorico dos raios

emprestados do astro da noite? As regioes superiores da

atmosphera nao absorverao o calor de sens raios, e nao o

absorverao, como suppue John Herschell , dissolvendo os va-

pores sobre que cahem ?

Era portanto evidente que seos raios lunares podessem ser

analysados antes de n)ergulharem na parte a mais densa do

Oceano aereo
, poder-se-hia chegar a resultados mais con-

ciudentes , relativamente a soluQao do problema de sua tem-

peratura.

A 15 de Agosto, a questao foi formalmente tomada em
consideragao por meio deuma pilha thermo-electrica das mais

delicadas , e tomando-se todas as precaucoes para supprimir

a intrusao de todo o calor estranho. Niio se havia acendido

nem fogo nem luz a uma distancia consideravel do apparelho.

proprio observador se cobriu de flanella para supprimir

toda a transpira^ao de seu corpo. ar estava perfeitamente

tranquillo, e, exceplo a lua, que ja se achava mui baixa,

tudo parecia favoravel ao successo da experiencia. Tomadas
as devidas precaugoes , o professor dirigiu o cone do instru-
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meiito sobre a lua, e observou com anxiedade se ellafazia

mover a delicadaagulhamagnetica. . . Ella moveu-se fraca-

mente, mui fracamente, porem de uma maneira sensivel.

Para certiflcar-se , o professor rcpetiu a experiencia pcrlo

de 200 vezes na mesma noite, variando por inlervallos a

direcgao do cone. « Durante o espago de meia hora , diz elle,

flquei extremamente satisfeito de achar que o medio dos

algarismos indlcava urn effeito calorifico incontestavel, de

perto da ter^a parte de um gnio. »

Gertamente um terco de grao , e de grao do tliermomelro

miiltiplicador , e umapurabagatella. simples calor da mao

do observador, a tres pes de distancia , bastava parafazer des-

crever a agulha um arco de 7°. Mas, para obter uma apre-

ciaQao comparativa do calor lunar, o professor Smith p6z

um bugia sobre um tamborete, a 15 pes da pilha, e achou

que essa luz emittia tres vezes mais calor do que a lua.

Assim, uma vez admittido que estas cxperiencias deram

tesultados unifornies e salisfactorios , deve-se concluir que

a terra deve bem pouco calor a seu satellite. Ora, se esse

astro produz uma tao mesquinha quantidade de calor, com

tao fracas faculdades calorificas , e provavel que ella possa,

com um tao fraco radiamento , transmittir-nos de seu orbe

influencias malignas ?

astronomo aproveitou a sua proximidade da lua, proxi-

midadc real ,
pela subtraccao de milba e meia daatmosphora

inferior
,
para observar os maravilhosos abysmos do astro.

Estes abysmos sao ou nao sao producgoes vulcanicas? Muilos

geologos poem em duvida a sua natureza ignca, ou ao

menos a sua analogia com o Etna o o Ilecla do nosso pla-

nela. Mas bastou ao professor Smith algumas observacocs e

uma tao magnifica amostra comparaliva como aquella que

tinha seus pes, paraconvcncer-se sobre csle ponlo. Emmuitas

das monlanhas oucas da lua era impossivel nao distinguir a

incUnagao doce no exterior, abrupta eescarpada no interior,
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vasto assoalho piano e o pico que se eleva do centre.

Taes eram exactamente os tragos que a grande bacia de

Teneriffe teria apresentado a um astronomo lunar, se elle

a tivesse podido sondar por meio de um Patisson Equatorial,

bem que certamente este rochedo seja uma massa saliente,

emquanto que muitas das construcgoes circulares da lua sao

oucas, em rela^ao 4 regiao adjacente.

observador podia, aqui e alii, descobrir alguma cousa

semelhante a uma agglomeracao de torrentes de lavas pe-

dregosas, e tao semelhante que, quando se deixou os Hespa-

nhoes examinarem essas apparencias da lua , elles as com-

pararam sem hesitar a certos caracteres analogos de seu

volcao. A singular brancura notada pelo professor Smith

,

podia ser igualmente explicavel pelas caldeiras do Pico cujas

exhalaQoes acidas tem embranquecido os rochedos e Ihe tem

dado aspecto brilhante que, provavelmente, aprescntaria

a um telescopio nas mesmas condicoes de calibre e de afas-

tamento.

Mas OS Canaries esperavam mais do astronomo e de seus

instrumentos. Alguns paisanos vieram um dia com uma idea

phantastica e digna de riso. Tendo ouvido contar cousas ex-

traordinarias sobre o astronomo inglez e sua prodigiosa lu-

neta, elles pediram instantemente para verem as cabras da

lua 1 Conhecendo mui pouco os outros animaes, esses simples

pastores imaginaram que o quadrupede, seu principal the-

souro domestico , devia tambem ser indispensavel aos habi-

lantes da lua.

astronomo inglez fez igualmente importantes observa-

C5cs sobre Jupiter. Ate entao suppunha-se que as zt)nas que

atravessavam o disco desse planeta eram simplesmente re-

gioes de nuvcns
;
porem depois das observa^oes feitas nos

CQmes dc Teneriffe com possantes telescopies , reconheceu-se

de uma maneira incontestavcl o seu verdadeiro caracter. As

partes brilhantes sao evidentemente massas vaporosas, per-
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que as fornias sao tao especificas como as do nosso gloho.

Nitidamente as viam fluctuar sob a influencia de correntes

creadas pela rotagao do orbe sobre seu eixo , exactameiite

como OS cumitU sublunares sao agitados pelos ventos ali-

sados (1).

Era difiicil conteniplar as partes equatoriaes do pla-

neta sem cahir sob a impressao de contemplar-se urn ceo

sulcado por ventos, como se exprime o astronomo. Toda a

zona de vapores parecia estar em movimento, entretanto

que as suas bordas como que despedagadas , arrancadas

,

irregulares , se avangavam movendo-se em todos os sentidos;

alongando-se , encurtando-se , levantando-se para a sua parte

anterior, como urn navio de vela fugindo diante da tor-

menta.

As regioes polares de Jupiter pareciam ser mais calmas e

menos agitadas; mas isto, como faz observar o autor, podia

ser simplesmente o effeito da perspectiva : donde elle conclue

que no planeta bavia, assim como no nosso globo , uma
linha media de calmaria, uma zona de tranquillidade , si-

luada a meia distancia na atmosphera, que nao corresponde

exactamente ao Equador. Se este phenomenos e confirmar

por ulteriores obscrvagoes, poder-selia sustentar que die

resulta das mesmas causas que faz com que, no nosso

globo, OS ventos alisados do Sul vengam os do Norte, e

lancem a supposta zona de calmaria equatorial para uma
latitude septentrional , ou por outras palavras — zona de dcs-

igual distribuicao das superficies da terra e do mar nos dous

hemispherios. Semelhante resultado teria um grande alcance

em presenga da opiniao de alguns theoricos que nesles ul-

(1) Alisados, vontos que soprani rrRtilarmcnlc entrc os Tropicos. E' ne-
cessario admitlir eslc lermo , a nao usar-s<' dc Euros on dc Klcsios aliTC-

Jozes ,
que niio oxprimem o que sc quer.— Euro, venlo de Levante, de Leste

,

oil que sopra do Oriente.— Etksios , ventos que sopram regularmente todos

OS annos antes do solsticio eslivol.
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timos tempos tern prelendido que Jnpiter e todos os planetas

externos eram simples globulos d'agoa tendo ao muito urn

nucleo de cinzas.

Como das mais futeis circumstancias se pode tirar impor-

tantes conclusoes , estas zonas nos autorisam a siipp6r que

esse globo afastado tern nuvens , ventos , correntes alisadas,

terra e agoa, conlinentes de desiguaes grandezas, e deum
movimento de rotagao sobre o seu eixo , exactamente como

no nosso pequeno planeta.

Occupado com a solucao deste e de outros problemas , o

professor Smith conlinuou o curso de suas observagoes pe-

netrando iia grande cratera e escalando o Pico pelo seu

centro.

A distancia directa era somente de 4 milhas ; mas 4 ml-

Ihas de exploragoes volcanicas valem bem uma longa ex-

cursao entre os restos de uma cidade em ruinas. A um ob-

servador ordinario , a descida dessa enorme caldeira de 20

milhas de circumferencia teria apresentado uma scena de

gigantesco cahos. Nao existe nenhum.a symelria apparento

na disposigao desses rochedos desmoronados e esses accu-

mulos de antigas lavas; mas o olho do sabio soube bem

depressa dar uma forma a esse complexo desordenado , e

a revestil-o de seu verdadeiro caracter. Que muralha e essa

formada de penedos tao exlravagantemente postos uns sobre

OS outros , e formando arestas vivas cheias de perigos para

OS viajantes? Era uma onda de lava que outr'ora se havia

partido sobre a margem de um lago de fogo , on contra os

recifes da cratera. Em uma certa epoca , ella tinha sahido

das entranhas da montanha , quando a incandescencia dessas

terriveis fornalhas, capazes dc derreter como cera as mais

refraclarias substancias ; hoje o observador nao tinha diante

de si scnao uma enorme vaga petrificada. Percorrendo o

interior da enorme caldeira , os viajantes se acharam no meio

de um labyrintho de rochedos abruptos , onde os proprios
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guias perderam o caminho , que s6 foi achado depois de

grandes gritos e fazer-se muitas voltas fatigantes entre essas

massas de pedras.

Atravessoii-se deste modo unia regiao profundamente

desolada cujos rochedos arrouxados, as camadas de lava

negra e o p6 de uma pedra pomes amareliada davam a idea

de uma immensa soleira de um forno , no fundo do qual

sol langava raios ahrazadores. Durante a tarde galgou-se

Alta-Vhta , chapada situada em uma altura de dez mil e

setecenlos pes, e a ultima Thule dos animaes de carga. Era

do alto de semelhante posicao que se podia estudar melhor

a geographia da cratera, e reconstruir mais facilmente o

edificio de seu passado geologico.

« Todos OS dias seguintes , diz o professor , nos os empre-

gimos em contemplar, desenhar, e estudar esses diversos der

ramamentos, provenientes do Pico central e que innundaram

a planicie da grande cratera. Conseguimos insensivelmente

formar uma classiflcacao que uma mais ampla experlencia

plenamente confirmou. Eis como se p6de resumil-a.

« As mais antigas camadas de lava tem uma cor amarella-^

as que se seguem sao vermellias ; as ultimas sao de um preto

azulado. As amarellas
,
que parecem ter sido as mais abun-

dantes , assim como as mais liquidas, porque ellas abrera

OS maiores espa^os, correram sobre pianos quasi horizontaes,

ou seus degraus affectam a forma de vagas liquidas. Er»

nma de nossas provas photographicas do lado sul desta vasta

cratera, p6de-se ver o limito de um derramamento da lava

amarella, partido do Pico e espalhando-se sobre a margem

,

encrespada em ondas semelhantcs a ressaca do mar em costas

pouco profundas.

€ D'outro lado , as camadas vermelhas sao evidentemcnto

menos extensas do que as amarellas, e nunca correram para

muilo longe. Seus pontos de parada se assemelham mais as

dobras de uma geleira do que as vagas do mar , e , alem
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destas cintas transversaes , descobre-se o comeco de um ar-

ranjo longitudinal, semelhante, em certoscasos, aos bar-

rancos lateraes de um rio de gelo. N'outros casos , elles dao

ideados sulcos abertos pelas rodas dos carros dos semi-deoses

da Grecia , correndo sobre planicies de area vermeilia.

« As camadas negras sao as mais raras de todas, ellas

nunca mudaram de logar, excepto nas posigoes muito in-

clinadas , e com ellas predomina a disposigao longitudinal,

que nos vimos ter comegado nas linhas vermelhas. Todas

as camadas pretas nao sao senao uma longa serie de eti-

tulhos, pois que ellas nao tem a f6rma de uma corrente

liquida , aquosa ou visgosa
,
porem sim de uma certa quan-

tidade de solidos triturados tao finamente como area. Seus

lados, e mesmo suas extremidades, tem uma inclinagao de

tal modo uniforme e tao constantemente debaixo do mesmo
angulo, que, em muitoslogares, se poderiam tomar como

aterros de caminhos de ferro.

« Nao me proponho aqui entrar em detalhes relativamente

a raaneira com que se move um regato de lava , e sobre as

fliodificacoes que a visgosidade e a crystallisagao fazem ex-

perimentar a marcha do corrimento das lavas; quero sO-

mente assignalar as differengas de formas que subsistem

actualmente em vasta escala entre os differentes derrama-

mentos. Como estas formas sao incontestavelmente a ex-

pressao das forgas mecanicas particulares que outr'ora se

tem exercido em cada caso , o estudo deve ser cheio de in-

strucgao , se se puder achar-lhe uma interpretagao correcta.

Ella constitue uma especie de mineralogia colossal e teles-

copica que toma, a mens olhos, uma importancia toda

profissional , como apresentando-nos o unico meio de com-

parar legilimamente a superficie da lua com a da terra.

« Foi depois de ter bem estudado a sua posigao que re-

conhecemos as idades relativas das [torrentes de lavas de

([ue acabamos dc fallar. A cOr era um accidonte, ou ao
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menos um indicio superficial ; mas as differengas de forma

constituiam indicios de mui subida importancia, que, ap-

proximados de outros signaes dislinctivos , igualmente sus-

ceptiveis de uma apreciagao exacta , taes como a extensao

e a quantidade relativa , assim como o grau de inclinagao

da camada, indicavam nao somente a sua idade, mastam-

bem a graduaQuo do calor nas diversas categorias das tor-

rentes , e faziam ver , ao menos no que concerne a este

volcao
,
que um progresso secular havia acompanliado seus

movimentos periodicos. »

Sem entrar em pormenores acerca da partida do professor

Smith de Guajara e de sua inslallagao em Alta-Yista, acom-

panliemos aos viajantes a sua sahida do Malpayz, cujo nome

e significativo. Foi entao que o verdadeiro cone de Tcne-

riffe se levantou diante defies como uma grande torre , com

suas paredes vermefiias e amarefias, brilliante sob os raios

de um sol resplandescente. Subindo a rampa . de perto de

470 pes do lado de Leste , os cxploradores observaram nos

rochedos numerosos oriflcios , e numerosas fendas d'onde se

exhalava um calor mui caracterisado. As fendas se iam lornan-

do cada vez mais quentcs e mais numerosas a medida que

dies avancavam , e dellas sahia um cheiro mui vehemente

de enxofrc. Apressando o passo chegaram a final sobre a borda

da cratera , horrivel abysmo descriplo por muilos viajantes.

OuQamos ao professor

:

« Ah! respirando a primeira bafarada, cheios dcnojo,

quizemos retirar-nos e a nao considerar a montanha senao

a immensa chaminc, alta dc 12,200 pes, de uma das ma-

nufacturas de Dama Nalura. Como esta chamine custou-lhe

caro para edifical-a , a avara proprietaria resolveu tirar della

bom partido. E nos , cnriosas e tolas creaturas
, que ha-

viamos innocentemenle Irepado pelas suas paredes , ficamos

sorprehendidos,olhandopcla embocadura desse longo tubo,

de vermes sahir delle vapores infectos! Comtudo, nos tre-
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pamos ate a borda. La, nao tardamos a ficar suffocados

pelas exlialacoes mephyticas, mas conseguimos reconhecer

que interior da cratera , de cousa de 300 pes de diametro

e 70 de profundidadc , era deuma extremabrancura.bran-

cura semelhante a da neve em todos os logares nao cobertos

de enxofre. Sobre a porgao da circumfcrencia onde nos

achavamos reunidos, o terreno era ardcnte e liumido; esse

terreno se decompunha em uma argila branca e parecia todo

furado de buracos de ratos. Por estes buracos e que a cada

momento se escapavam vapores acidulados
,
que produziam

sobre as pedras magnificos crystaes de enxofre em forma de

agulhas
, que se cruzavam , ou se entremeavam entre si em

uma esplendida desordem.

« As partes situadasao N. E., ao N. eao N.O. eram as mais

elevadas, as mais brancas e quentes das paredes da cratera.

Para 0, e S., elias se inclinavam muito , tomando no interior

uma c6r de pedra ordinaria ; exteriormente ellas eram ver-

melhas ou pardas em torno do circulo. Disto e que havia

resultado que
,
quando no mez precedente tlnhamos olhado

do alto do Guajara para a cratera , e visto algumas das su-

perficies interiores embranquecidas do lado de Septentriao,

haviamos, por erro , supposto a existencia de duas crateras,

entretanto que actualmente ahi descobriamos somentc uma
parede circular exterior de materia parda, e uma parede

interior de uma materia branca. Nosso erro tinha sido um
puro erro de perspectiva.

« Algumas curtas porcoes do interior da parede sao ro-

chedos a pique de 10 a 20 pes d'espessura
,
porem longos

seculos de ociosidade volcanica tem produzido desmorona-

mentos taes no complexo do edificio , que hoje , como um
velho castello feudal , elle marcha gradualmente para uma
ruina cerla , e cahe em massas que tendem a enchcr o vasio

central. Minha mulher e D. Uodrigo fizeram o circuito da

cratera a procura das mais bellas amostra§ de enxofre

;
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quantoa mim , arniado com o meu apparelho photographico

,

atravessei a cratera mais de uma duzia de vezes e em outras

tantas direcc,oes differentes ,
para tomar as vistas diversas,

podendo assim refutar completamente a existencia dos pro

tendidos perigos do — terrivel abysmo— que um turista diz

haver contemplado com horror.

« E' s6mente na vizinhanga das paredes que se fica iii-

commodado pelas bafaradas de fumo e de vapores ; na

propria cratera nao se encontra senao uma tenue camada de

enxofre, muitas vezes regado com acido sulphurico. Se se apa-

nhasse todo o enxofre que existe no Pico , apenas se obteria

quantidade sufficiente para encher dous carrinhos de mao. »

Parece que Teneriffe ainda nao esta totahncnte enfra-

quecido pelos annos. Elle ainda nao pode ser considerado

como um volcao extincto ,
pois que ainda trabalha um pouco.

Comtudo
,
ja sao passados longos annos de silencio, em que

o volcao tern deixado de entregar-se aos exercicios de sua

proflssao de montanha ardente e activa. Delle nao se pode

dizer o que Virgilio disse do Etna

:

Inteidum atram prorumpit ad cethera mibem
Turbine fumantem pices et candente favilla ,

Attolitque globu flamariim , et sidera iambit.

Inteidum scopulos , avulsaqiie viscera montis

Erigit eruclaus , liquefacta que saxa sub auras

Cum gemitu glomerat , fundo que exae stuat imo.

Ha cousa de meio seculo a montanha deu o seu ultimo

arranco
,
que nao correspondeu as crupgoes de 4704 c 1705.

t^este ultimo anno , um rio de lavas sahindo dc uma do suas

crateras parasytas , veio coirer sobre a cidade dc Garichico

,

c encheu de tal modo a bahia ,
que em breve se conslruiram

casas em logares onde ate entao se agitavam as ondas.

No mez dc Janeiro, dopois de uma seric de choques c

cm uma nolle de profundas trevas, sahiram lorrcntes de

lavas fundidas que incendiaram todo o paiz por onde pas-

saitttn. Uma destas torrentes dirigiu-se sobre a pequena
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cidade de Guimar, ja abalada pelasoscillacoes dos tremores

de terra, e se dividiiiem dons ramos, justameate no ponto

onde eslavam sitaadas as casas , de lal rnodo que os des-

graf;a,dos haljitanles so acharaiii cercados de todos os lados

de rios de fogo , tendo dianle de si o mar em furia e de-

baixo de sens pes a terra Iremente e abcrta eti! iargas fendas.

« Bern que nosie momento, diz o professor Smith, o volcao

esteja comparalivamente em repouso, os sabios indagam
ainda se clle uao se acha em estado de actividade inter-

rompida ou se morre de pura velhicc. Gomparando as suas

observa^oes pessoaes a dos viajantes que o haviaiu prece-

dido, Humboldt conduiu que elle se apagava, emquanto
que Berthollet, em 1830, concluiu que elle la retomar a

sua primitiva eiiergia. Quauto a nos
, que temos achado que

terreno e escandescido pelo calor que o peuatra , e nao
marcava senao 150- do ihermometro de Farenlieit nos mais

largos orificios , emquanto que o da agoa fervente corres-

ponde nesses poritos a 191°, o 8', parece-nos que nao
existe nenhuma especie d'aUa presscio em esercicio , nem
mesmo differengas sensiveis desde a viagem do capitao Glas,

ha perto de um seculo. »

Se com effeito se pOde julgar pela fraqueza relativa das

torrentes das lavas mais recentes, e pela dirainuirao evi-

dente de sua fluidez , o professor Smith presume com razao

que Pico , agonisautc ha muitos annos , aclia-se actual-

mente em um estado de proslragao sem recurso.

E' uma questao de grave iuteresse para o globo , saber se a

possanga volcanica se acha em decadencia geral,ese as grandes

for^as de elevagao, que combatem a influencia desaggregante

do vento e das agoas.influenciaque nao cessade trabalhar para

aterrar os mares e reduzir o globo a uma superlicie plana

,

unida e monotona , se enfraquece e tende a aniquilar-se.

F.B.

R. B. II.
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Epiieinerides do Imperial Observatftrio Astrouoinlen.
no Mia de •laiielrn.

Formulas applicaveis ao calculo das distancias lunares, na deter-

mindf&o das longitudes terrestres.

4. Sejam dadas pela observacao as dislancias zenithacs

apparentcs (/, s) da Lua, o do Sol, on de qiialquer oiitro

astro; e ao nicsnio tempo a distancia appareiite c? enlre os

centros dos doiis astros.

Designe-se por (/' , s') as dislancias zenilhaes verdadeiras

;

isto e, as dislancias apparentes (/, s) corrigidas darefracgao.

e das respectivas parallaxes: c por /\ a distancia verdadeira

dos centros dos dous aslros observados : isto e , o angiilo sob

qual seria ella vista por urn observador collocado no centro

da Terra, sem os efTeitos da refracQao.

Os tres elenientos (/ , s , o) , o os tres outros (/', s' , ^),

formam dous triangnlos esphericos (como se sabc), cujos

vertices existem na vertical do observador ; c cujas bases

((J, /\,] se criizam entre os pianos verticaes que passam

pelo zenith , e pclos centros dos dous astros , sendo os seus

lados projcctados na cspliera celeste.

Designando pois por z o angulo diedro cominum aos dous

triangulos ; ter-se-ha
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COS Z = '^OS- ^— COS. / COS. S_ COS. A — COS. I' COS. s^

sen. / sen. s ~ sen. /' sen. s'

donde se lira

«^, A 7( / ,
sen. /' sen. s' / ^ \

COS. A= COS. /' COS. S' -\ COS. 3— COS. / COS. s )
sen. / sen. s \ j

__ COS. /' COS. s' sen. / sen, s— sen. /' sen, .s' cos. / cos, s.

sen. I sen. s.

. sen. /' sen. s' cos. ^

sen. / sen. s.

Desenvolvcndo cos. (/'+.s'), e cos. (/+.s), tem-se

COS. (/'-^s')= cos. /' COS. s'— sen. /' sen. s'

COS. (/-[-s)= cos. / COS. s. — sen./ sen. s.

Multiplicando ambos os membros da primeira destas equa-

gDes por sen. / sen. s ; e os da segnnda por sen. /' sen. s'

;

e tirando uina da outra, membro a membro: vira

sen. / sen. s cos. (/'-f-s')— sen. /' sen. s' cos. (/-fs)=
cos. r cos. s' sen. / sen. s.— cos. / cos. s sen. I' sen. s'

Fazendo a conveniente sabstituigao na expressao de cos. /\,
ter-se-ha

A /I. . I ,
sen. r sen. s' / , .. , . \

cos. A=cos. (l'-\-s') H cos. c? — cos. (l4-s) I
sen. / sen. s \ )

-COS. (,,|..;|
2sen.i'sen..'senl 2 T'l 2 }

sen. / sen .s
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Faga-se

sen., ^ , , ^ , .,

, ,
2 \ 2 / V 2 / sen. / sen. §

(1} tang. V
________

sen. / sen. s

e ter-se-ha

^ COS. ^ U'-j-s')
(2) COS.—= ^^.-X_I

O COS. 9

As formulas (i . 2) nao differem essencialmente das for-

mulas de Borda goralmente conhecidas ; a nao ser no em-

prego das dlstancias zenithaes em logar das altnras sobre

horizonte: e na detorminagao do angulo auxillar 9 ,

qual e dado neslas formulas por um seno, e naquellas pela

tangente, quii julgamos preferivcl. pant evitar a ambi-

guidnde do angulo cnlculado.

Em lodo caso umas e oulras das referidas formulas po-

derao ser empregndas juntamente, nas soluroes que deman-

darem maior exaclidao nos resuUados, no intuilo dc verificar

estes: que alias nao imporlara diipli("ado trabalho, visto

que tanto umas, como oulras, depcndein dos mesmos ele-

mentos logaritbinicos , coucernenles aos dados da questao.

Com effeito, designando por (p, (/) os respectivos com-

plementos de (/, .s-) ; isto e , as alturas apparentes dos dous

astros observados: e por p' , q'] os coniplemenlos de (/', .s')

on as alturas verdadeiras ; ter-se-ha

sen. /=^cos.]j, sen. s =cos. q, sen. /' rz=cos.p', sen. .s'=cos. q',

il-\-s^^) (P+P-^I (H-s—o^)
sen. ^^

—

=-.co^:J-LL—£, sen. -—

^

-^cos.-̂ ^^ '
'

2
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2. Tendo em consideraQao a grandeza da parallaxe da

Lua, em relacao as variaQoes produzidas nas alturas obser-

vadas por eileito das refraccoes simples, ou combinadas

com as rimilo pequenas parallaxes do Sol , e dos Planetas
;

poder-se-ha admittir como rigorosa, dentro dos limites das

observaQoes praticas .. a seguinte equacao de condigao

sen. /' sen. .s'

3 , -= 1 — a :
^ ' sen. / sen s

Sendo a iima pequena fracgao, cuja grandeza deve variar,

dentro de cerlos limites, com as posicoes diversas dos dous

astros reiativamente ao horizonte.

Com effeito , fixando como limiles das observaQoes, na

questao de que se trata, as alturas de 5° e 85° sobre o

horizonte ; designe-se por o> a parallaxe da Lua corrigida

da refracgao, e por /• a refraccao media, concernente ao

outro astro , que sup|)oreinos ser uma estrella.

primeiro membro da equacao (3) pude ser transformado

na seguinte expressao ffazendo sen. « = &), cos. w= 'l , sen.

r^^r , cos. r= l. o que e permittido)

sen. r sen. s' sen. (/— ^'i sen. [s-\-r)

sen. / sen. s sen. / sen. s
• •

•

(sen. /— 00 cos. /) (sen. s-f / cos. s| = ( I—w cot. /) (1 -^r cot. s)
sen. / sen. s

= 1 -|-r cot. s— 0) cot. / — r &> cot. s col. /.

Kste resultado sera sempre inenor do que a unidade , veri-

ficada que seja a condigao seguinte, dentro dos limites acima

fixados; a saber

/* cot. H < 'i* col. l-j-r w cot. .s cot. /,
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OU

/• cot. S . ,

/'"

-<: l-^ -— cot. .s ;
o cot. I ^ o"

I

rcpresenlando [/' o raio das laboas, on a unitJade cxpressa

em segundos do grau ; islo c

o" = 206265"

E' facil de veriticar a precedente condigao, tomando ar-

Mtrariamente qiiaesquer valores para (/, s), deiilro dos li-

mites convencionados , com os que Ihes corresponderem nas

taboas para {&> , r) ; o ter-se-ha

r" r.^" C0t> S cot. / ,
w" COt. I v" COt. .S

(4) a = -—^,„ +
—J, -fj—

Suppondo , p. ex., /= .s = iS^ , as taboas darao r= 57",

«= 39' 11" =2351" (valor correspondente a parallaxe ho-

rizontal media da Lua=57')

Ter-se-ha portanto

r"oy" o" r"

a= 1 = 0,01139

f' P F

Este resuUado so diffcre do que seria dcdnzido da equacao

primitiva (3; ua quarta casa decimal: a saber 0,01120.

No caso de ser o Sol , ou qualquer Planela o astro ob-

servado , em loijrar de uma estrella , roprescniara (r) na pre-

cedontc analyse a ditTcreuca ciilrc a rcfracgao e a parallaxe

rcspectiva : serido por coiise^niinte appUcavel lambem a esses

aslros a equacao de condigao (3).
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A equac-ao (3 ) offerecera pois uin meio facil de verificar

previamenle , se lia alguma incorreccFio nolavel nos ele-

mentos preparados para o calculo das formulas (1 , 2) afim

de que os resultados obtidos possain inspirar a necessaria

contianca
;
pelo que respeita ao menos as alturas apparentes,

e verdadeiras.

II

liiinlfcs ila din'erniil*a eiitrc a dislaaria obiServada •
a verdadeira.

Conservada a niesnia signiticagao, dada no artigo prece-

deule aos elemenlos angulares representados por («, r);

imagine-se que os dous triangulos esphericos, cujos lados

havemos designado por [l, s,^]e (/' , s' , /\], sao projectados

sobre a superficie de uina esphera concentrica com a Terra,

de raio intinitamente grande, tendo urn vertice commum no

zenith do observador.

Representando os lados dos novos triangulos assim for-

mados pelas mesuias letras, que designam os lados respec-

tivos dos triangulos projectados , em razao da proporciona-

lidade entre uns e outros ; deverao os arcos de circulo maximo

U, A) cortar-se em geral n'um ponto , o qual dividira cada

um dos dous arcos em dous segmentos.

Designe-se por (^\, o\) e (Ai > Aa). os segmentos respec-

tivos de (d
, A) : de modo que se tenlia

rJ=(J,4-,\
, A=-Ai + A2

Formar-se-hao dous triangulos, cujos lados serao respecti-

vameiite
(Ai . o\ , «) e

(A2 , '^2 , ') : e ter-se-lia



136 REVISTA BRAZILEIRA.

'• -h °i> Ai

donde se tira

e fazendo as convenienles siibstituicoes ; ter-se-ha

(1) '» + '• > ± (A- <?)

dupio signal indica neslaexpressao, quo e?te resultado

tern logartanlo para a di!Tei'en»;a /\
— -J, como para <J

—

/\,

em que e $ o niaior arco.

Suppondo invariavel de posicao o piano vertical em que

se acha a Lna , imagine se que o oulro verlical, cm que

foi observada uma estrella, se approxima do primeiro ate

confundi r-se vim coin o outro; conservando-se invariaveis as

respectivas dislancias zenitbaes , ou o que e a mesma cousa

.

as alturas dos dous aslros sobre o iiorizonte.

E' facil de ver que , nesta h\ poiiiese , tera logar a seguinle

equagao

(2) o-f r^+lA-^i

Este resultado moslra
,
que acliando-se os dous astros no

mesmo vertical , e do mesmo lado relativamente ao zenitb ,

a diffcrenga entre a distancia apparente [')) c a verdadeira(A)

e igual a (o-j- r; ; islo e ; a parallaxe da Lua augmentada da

differenca das refraccoes dos dnns astros; sendo aqnolla difTe-

renca positiva
,
quando a I.ua occupa no vertical a posicao

superior, e negaliva no caso contrario; isto e, ler-sc-ba no

primeiro caso /\> '^> ^ '•'^ segundo /^<.d.

' Piemova-se agora o Vertical da estrella , nas mesmas con-

di^oes precedentes, ale occupar a posig lo oi>posla ao vertical
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da Lua ; isto e , formando com este o angulo de 180" ; achar-

se-hao assim os dous astros no inesino piano vertical , em

lados oppostos relalivamente ao zenith.

Ver-se-ha, como precedenteraente, que tera logar a eqiiafao

seguinte

donde se tira

(3) 0, — r^J—

A

Este resultado moslra
,
que a differenca cntre a distancia

apparente {§) e a verdadeira
(A) 6 , nesta hypothese, igual

a differenca enfre a parallaxe da Lua e a somma das re-

fracgoes dos dous astros: e que 6 sempre AK^ > emquanto

for M> r; tendo logar a relagao contraria no caso somente

de lornar- se w < r.

Se em logar de uma estrella for o Sol, ou qualquer Planeta,

astro observado, devera p6r-se em logar de [r] a refracc^o

diminuida da respective parallaxe.

Dos resultados (1 , 2 e 3) podem deduzir-se os coroUarios

seguintes

:

1.° Que e (w -[-'') limite maximo da ditlerenQa entre

as duas distancias , a apparente [S] e a verdadeira {/\).

2." Que a distancia verdadeira (A) e sempre menor do

que a apparente [^] , achandorse a Lua em posicao inferior

ci do outro astro observado , rclativamente ao horizonie;

qualquer que seja a grandeza do angulo comprehendido

pelos verlicaes dos dous astros: salvo o caso em que f6r

(r > &)) , no qual [o — A) niudara de signal, quando um dos

dous verticaes occupar a respeito do oulro uma posicao in-

termediaria, entre 0" e 180.''

3." Que no caso de occupar a Lua a posigao superior,

relativamente ao outi'o astro , sera a differenQ.a {/\ — ^) po-
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sitiva; isto e , a distant- ia verdadeira maior do que a appa-

rente ; ate uma posicao inlermediarla. occupada por urn dos

verlicaes a respeito do outro , entre 0' e ISO*^ ; tornando-se

dahi em diante negativa : salvo o caso em que for /• > &> .

no qual (^— ^^) sera sempre positiva. E" evidente que nas

hypotheses, em que, segundo a doulrina dos corollarios

2° e 3°, as differen'jas '^— A^ (A — ^1 deverao raudar

de signal , nao podera ter isso logar , sem que , pela lei

de continuidade. se tenha {/\= ^): o que devera verificar-

se em geral , occupando um dos dous verticaes a respeito

do outro a posicao de cerea de 90.°

A doutrina e\pendida no pieseute artigo , tem por objeclo

especial a verificacrio dos resullados obtidos pela applicaQao

das formulas tl e 2) do artigo I ; apreciando importantes

crrcumstancias da questao , as quaes nao foram ate o presente

atlendidas pelos homens da sciencia , on consideradas por

observadores praticos.

Ill

Formula para deler^'siiinr dlrectnineute a diirereufa
entre a distancirs appareiite e a verdadeira.

Substituindo 7') por 7— wj , e (s') por {s -f r] , na e(iua(,'lio

cos. cJ— cos. / cos. .s cos. A— COS. /' cos. s'

sen. / sen. .s sen. /' sen. s'

viri

(sen. /— M COS. /) (sen. s -\-r cos. s) (cos. o — cos. / cos. s)

c=sen. /sen. s jcos. A— (cos./-|- ^-^sen./) (cos.5— rsen.s)
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fazendo neste desenvolvimento cos. w= 1 , sen. «= oj , cos. r

= 1 , sen. r = r.

Estas substitui0es sao admissiveis , sem prejudicar a

exactidao pratica dos resuUados que se deduzirein da pre-

cedente equaxjao. Com effeito , dando a w o valor ,
que Ihe

havemos assignadono primeiro arligo, a saber :
39' 11", o

qual corresponde a posiQao da Lua observada na altura de

45° , e e tomada nas taboas com referenda a parallaxe media

desse astro (57'), ter-se-ha cos. «= 0,99993, ciija diffe-

renga para a unidade e 0,00007 : e sen. w= 0,011 394, o

qual, reduzido a segundos de grau , equivale a 2350",95

= 39'10",95; sendo a differeuca para o arco w igual a

0",05.

Pelo que respeita a (r) , e ainda mais justificavel a substi-

tuigao acima t'eita , dentro dos limitcs das observacoes pra-

ticas marcados no artigo I , visto que nas taboas das refrac-

coes medias equivale esse elemento a 57" , na altura de 45"

sobre o horizonte.

Da precedente equa^ao tira-se

sen. / sen. s fcos. ^— cos. A) =- (w r cos. / cos. s + w cos. I x

sen. s—r sen. / cos. s) cos (J-| r cos. /sen. /—wcos. .s x

sen. s^'^ir cos. (/-s) cos. (Z-f s)

;

e por conseguinte

i cos. / , COS. s
,

^ . cos. s
\

cos. — COS.A= " -,
'• h 1 —' COS.

] sen. V sen..s ' sen. s\

\ „ ./cos. / COS. S ,\ ,
COS. S COS. l\

« r COS. u-s) : .
•

;— 1 + w — r -——

-

.

^ ''sen. / sen. / 1
' sen. I sen. s^

Fazendo cos. (A — d') = 1 , e sen. [A— ^]= A — ^\ P"r
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ser esla differenga uni arco de circulo da mesina ordem de

grandeza
, que e « ; ter-se-ha

COS. d — COS. A= COS. ^— COS. (^— (J-f-cJ) == COS. S

— (cos. (? — iA—^) sen. ^)= (^ _ rj] sen. ^

Substituindo esta expressao iia precedente equagao, viroi

r )
- cot. ."; ; cot. SM") Zi — ^'= ^'^" -cot. /I— cot. s+n-

\r'' .. w , , , ,, ,
cos. s r cos. l] 1 |—-

; — cos. [l—s] (COt. / co!. s— 1 !- — •
'

^ I

/ f ' son. / M sen. .s\sen. <? J

Nesta eqiiagriO p" representa o raio das taboas , reduzido

a seguudos de graii; isto e, &" = 206205".

APPLlGAgOES DA FORMULA (.4).

1." Suppondo / = 90" — .s =30", danio as taboas '.>

= 1667" , e /•= 98" : e fazendo A— ^=o na formula [A],

attendendo que o primeiro termo do segundo parenthesis

interior so torna nullo : ter-se-ha

fi-n(/3
cos. ^= . =^ -——-.=0,5541

,- ,.'/ , 4904 4

'^~ -i-l/ '^

r)= 56"2i' I,"5

Conhecido este arco se detcrminara o aiigulo conipre-

hendido pelo>s verticaes dos dous aslros; a saber
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COS. ^— COS. / COS. S 4 COS. ^— l/'3~"

• sen. / sen. s \/~z'

0,48435

1,7.3205
= 0.27964; z- = 7^° 45' 41"

Se fossem iiivertidasas posigoesqiieoccupam os dons astros,

relativamente ao horizonte, isto e , ficando a Liia na posicao

inferior ; rer-se-iiia m= 2853", r= 33" : e

o-n/" 48844
cos. = 3= . •

r r" / 27548
'

resultado absurdo , per ser cos. o > 1 : o qual alias signi-

fica , que na liypothese figurada de occiipar a Liia a posiQ5o

inferior , nao e possivel que se lenha ^= ^.

2.° Suppondo / :^ s = 45*^ , darao as taboas w = 23.^1",

r= 57"
; e fazendo J= 90° na formula (.1); ter-se-ha

'J A = ^* — ^

Este resullade mostra, que os dous astros deverao acliar-se

no mesmo piano vertical , em lados oppostos relativamente

ao zenith.

Com effeito , delerminando a grandeza do angulo com^

prehendido pclos dons verticaes, na hypothese de que se

trata; ter-se-ha

= COS.* 45° + sen.* 45° cos. z

:
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donde se tira

COS. z= — 1 ; e por consegninte

s= 480'

Observaccio.— Os resultados da formula [A) , applicada aos

dous prceedentes exemplos , coRlirmam plenamente a dou-

trina expendida no artigo II.

IV

A formula (.'!] e susceptive! de notavel simplificacao, nos

cases em que se tiver col. / cot .s < 2 : por([uanto terao logar

praticamente , nesta hvpothese , as duas equaQoes seguinles,

occupaado os dous astros alturas comprehendidas dentro dos

limites de 30 e G()° ; a saber

(1) m" I — cot. / cot. s
J
cot. d^= (proximamente)

Ir" 1

(2) '.»" ( — cos.(?—s)(cot./cot. s—1) r=o 'proximam.)

A formula [A\ ficara neste case expressa da maneira se-

guinte

:

. ^ w" ^ r /cos. / — cos. s cos. ^\

'
' ° "^ sen tJ ( 0) \ sen. s /

cos. I COS. ^ — COS. S J

"^

sen. / i

As equacoes (i c 2) podcm ser verilicadas facilmente

,

dando valores numericos aos clemenlos que as formam
;

dentro dos liuiiles da approxima^ao aceitav'Cl na pratica.
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APPLICACAO DA FORMULA [B] A UM EXEMPLO CONHECffiO.

Dados da observacao. 5= 41« 30' 20" J= 45" 40' 23"
,

.s=4lo 49' 57" :
0== 41' 27", r = 53" (refrac^ao de uma

estrella).

Substituindo estes valores numericos na formula iB] ;
ter-

se-ha

^ _ .J = _ H46, "7= — 49' 6,"7

Distancia observada 44° 30' 20"

Distancia verdadeira. .
• 44° 4 4' 43."3

Distancia ealculada pelas formulas (1 e 2) do

artigo 1
44-4 1' 20"

Erro da formula [B] — 6,"7

A conformidade entre estes dons resultados autorisa a

applicacao da formula (l?),nas condigoes acima indicadas,

sem receio de erros notaveis na pratica . ao menos na de-

terminacao das longitudes sobre mar.

Fazendo na formula (C) l= s, isto e, suppondo iguaes as

distancias zenithaes apparentes dns dous astros ; vira

w cos. I i r ., .> ,. ^ ./)

^_.J=:. -^. . _—(4— COS. 5)— (4 —cos. ^)
^-^

sen.o sen. I {
« .'

(4— cos.^), ,= cot.. r T- '•'-^"
;

sen.

donde se tira

{

(/J) ^ — d=— cot. / tang. - ^ (y — r'l]

Esla formula simplicissima , e calculavel por logarilhmos,

dando a ^—^) urn valor semprc negativo ,
para qualquer
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arco ((J), nlio pode ser rigorosamentc applicavel, segundo a

doutrina expeiidida no arligo II , senao iios casos em que

a grandeza de {^) corresponder urn angulo :• , comprehendido

entre os dous verticaes , inaiur que 90°
: porquanto na hy-

pothese acima de ser / == s , setido ^) = o , isto e , no caso

de se confundirein os dous verticaes , devera ter-se A= '^»

-j- r ; e por consegniiite
{

A

—

^] exprimira a differenca po-

sitiva ate um cerlo valor de id) , mudando de signal depois

que se verifica a igiialdade entre os dous arcos.

valor de ((J) para uma distancia zenithal / dada , na

hypothese de ser 3= 90° , se determinara pela equagao se-

guinte

cos. = COS.- / + sen.' / cos. 90''

(1) cos. (J= cos.-/

Pondo nesta equagao 30", 45°, 60° em logar de /, virSo

OS seguintes valores para o
; a saiDCJ-

y = 41^ 24' 35" : o = 60^^ ;')= 75« 31' 21"

caso porlanto de ter-se l= s e excepcronal para a for-

mula [B) : mas nao o sera para a formula [A] do artigo IIL

Rio de Janeiro, 22 de Novcmbro de 1856.

CaNI)U)0 BaPTISTA de OUVEIRA.
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RELATORIO DE G. R. GABA6L1A.

TERCEIRA PARTE.

Macltinaso— 4>liHevva^*oe9 geraes e utestsilios*

A verdadeira civiUsacao de qualquer povo reside no amplo

desenvolvimento de todos os elementos que constituem o

bem-estar da sociedade , e por consequencia na saciedade

dos desejos e precisoes de todas as classes que , em os

limites de sous meios e educagao, tenhani a faculdade de

gozar de certa duse de satisfa^ao que tenda continuamente

para o estado de perfeita ventura. Ora, olhando sob este

ponto de vista os divcrsos povos da terra se reconhece que

sao niais civilisados aquelles aonde a industria alcangou maior

expausao , e que a prosperidade daquella esta invariavel-

menle ligada ao capital accuuiulado dos elementos essenciaes

ou bases elementares.

Quaes sao
,
pois , os germens tao preciosos da riqueza

industrial ?

R. B. II. 10
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Resumo-as a tres

:

IntelUgencia — coino a intluencia inicial para alcancar

qiialquer fim determinado pela vontade do liomcm.

For^a— comprehendendo nesta designacao a accao do

todo meio passivo que obedcce directa ou indirectamente a

intelligencia para produzir qiialquer Irabalho,

.4s machinas — considcradas no rigor da palavra, como

accessorio indispensavel para nlcanc^ar qualquer pro-

ducto.

Nas primeiras pliases da existencia das familias primifivas

da humanidadcseria possivel, talvez, avaliar o effeito iilil

ou a parte devida a cada um dos tres instrnmentos geraes,

cujos trabalhos prodiizidos represcntam hoje capilaes e re-

sultados infinitos : porem no e.stado actual das cousas , pode-

se dizer, servindo-me de uma phrase, que creio ter sido

empregada por um sa])io da antiguidade em objecto diverse

,

— cada uni dell(?s e o primeiro.

A industria ficaria aniqnilada rompletamente se renun-

ciasse servir-se de qualquer dos Ires instrumcntos. Entre-

tanto , reconhecendo a dependencia intima entre estes, ousei

apenas na Exposicao ordenar minhas observagoes em relacao

a certas machinas , abstrahindo em consequencia quanto me
foi possivel de entrar em apreciacoes que excedessem a

importancia dellas e horizonte do mens limilados conhe-

cimentos.

Inveslindo alguns pontos de duas classes de machinas , as

essencialmente simples , taes que os utensiUoa , c as de vapor

empregadas para trfinsmissdo de forca , occupo-me dos dous

pontos extrcmos da linha progressiva de aperfeigoamenlos,

seguida pelos csforgos de todas as geracoes, desde a vez

primeira que o homem (piiz modificar ou transformar a

materia virgem produzida pela Naturcza , ate o estado a que

chegaram as invencoes modernas.

Desejo, em consequencia do que vou cxpor, provar que

i
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c tfto importante para o Brazil, ter cm muila conta e en-

vidar todos os esforcos para enriquecer-se das primeiras

machinas , como applicar e utilisar nos casos convenientes

as ultimas : tendo , entretanto , sempre presente que as se-

gundas sao resultados complicados das outras , e que os

utensilios devem infallivelmente ser os preliminares
, para

instruir e organisar uma massa avuUada de obreiros que

nacionalisem no imperio , algum dia , todos os ramos de

industria.

primeiro argumento a que recorro para aitestar a im-

portancia dos utensilios e machims-utensilios , e a obser-

vagao que a civilisagao dos povos parece marchar a par de

seu numero e de seu aperfeigoamento. Todos os paizes que

figuraram na Exposigao reclamando um logar em a primeira

linha das nagoes industriaes , ou mais adiantadas do mundo,
figuraram com magnificas amostras ou coUecgoes de ferra-

mcntas. Os Estados daAllemanha, Inglaterra, Franca e a

Belgica, mantiveram-se nesle ramo ao nivel de suas in-

dusU'ias respectivas e daquillo que se devia esperar dellas.

E , quasi todos os outros paizes , mais ou menos figuraram

com alguns productos do mesmo genero. Os Estados de

segunda ordem desciam lambem no valor dos instrumentos

expostos.

• Observei mais que era pnssivel
, pelas formas geraes, pela

variedade dos typos da fcrramenta de cada industria , tra-

duzir aperfeicoamcnto local de cada paiz e a superiori-

dade relativa de certas nagoes a respeito de outras. Assim

as centenas de formas diversas de limas, martellos, tornos,

brocas, etc., etc. , etc. , da Inglaterra, mostravam mais clara-

mente o verdadeiro aperfeigoamento e as grandes applicagoes

dadas ao feiTO pelos Inglezes, do que, talvez, as grandes

machinas expostas. As coUecgoes de formoes , serras
, gui-

lliermes
,
plainas , etc. , etc. , dos grandes e pequenos Estados

da AUemanha , revelavam a possibilidade de manufacturar
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melhor as madeiras e por precos relativameiite mais baixos

que OS outros paizes. A variedade, mulliplicidade , e ate

elegancia de certas colleccoes francezas deixava perceber

aquelle typo agradavel de formas
,
quiga ainda certa fragi-

lidade , inherente aos productos da Franca , e os variados

ranios de numerosas pequenas industrias que rcunidas con-

stituem uuia das bases principaes de prosperidade desse im-

perio.

E' da simples exislencia desses utensilios que se traduz a

massa de nccessidades que induziu o espirito e a paciencia

bumanaa construil-os , e lembrani portanlo as appUcacoes a

que elles se (leslinam.

E' lambem em presenra dessas coUecrocs vastas de rai-

Ihares de pequenos e simples inslrumentos, entre os quaes

dous nao sao feitos para alcangar o mcsmo iimite de per-

feiQao industrial, que o obscrvador presta mais justiga ao

trabalbo pacicnte de tantos individuos , cujos nomes pas-

saram obscuramente c que nunca tiveram nem terao urn

volo de reconbecimento ! Enlao a razao obriga o espirito

a considerar com mais justica do que ordinariamente tern

logar, certas classes , tratadas ns vezes quasi com desprezo,

so porc{ue a dura lei da necessidade as condemna, para

bem de todos , a trabalbos que Ibes dao apparente embrute-

cimento , resultado da activa accao da intelligencia circum-

scripta invariavelmente ao mesmo espaco limitado , e sobre

objectos, que rcclamam rara paciencia c desenvolvimento

continuo de for^a muscular

!

Logo que se procura percorrer os benelicios preslados a

todas as industrias pelos atensilios , sem os quaes aquellas

nao existiriam , o prim<!iro pcnsamento de admiraglu) se

dedica aquelle que rcconliecendo a idea mais simples, foi

todavia o que formou a base fundamental da execu^rio de

todas as macbinas posterior inenle inventadas ; fallo daquclle

que dcscobriii a propriedude do ago de endurecer-se por
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meio de tempera propria
, podendo amoldar a maior parte

dos oiilros corpos as formas desejaveis. Isto traz logo a lem-

branga que a prinieira boiidade de qualquer ntensilio de-

pende da qualidade da materia de que elle e feito. Infeliz-

mente so o uso c o tempo rcspondem em geral por este

lado , mas julgo que importara talvez aos iiiteressados neste

objecto de saberem quaes sao os principaes centros produc-

tores de laes elemcntos , ipic no Brazil sao quasi em totali-

dade importados do eslrangeiro.

Sem contestar o merito que por ventura tenham certas

fabricas de outras localidades, guiando-me pelos dados e in-

vestigacoes feilas pelo Sr. Le-Play, cito com elle: na In-

glaterra as fabricas de Sbeflield ; na Prussia as de Solingen
;

na Austria as da Styria , de Carynthia e do Tyrol ; na

Franca as de Nogen , Paris , Alsacia , Jura e da Garonne.

Quanto a materia prima, lem sempre prioridade pronun-

ciada e sem rival o ferro da Suecia.

Os logares ciiados tern pois ja adquirido uma certa tra-

digao e bem estabelecido credito na construc^ao de toda

sorte de uteiisilios , e acliam-se em melbores condigoes para

fazer facilitagao nos pregos e fornecerem productos mais

aperfeicoados. Nos productos de semelhante classe , mais do

que em nenhum outro , a boa fe do conq^rador fica com-

pletamente subuitlinada a vontade e honradez do vendedor,

e eis a opiniao de urn dos relatores da Exposigao de 1851 :

« Nos productos de aco nao existe meio algum de apreciar

« com seguranQa a superioridade de uma certa confeccao

« pelo exame de certos objectos. A superioridade dos fabrjj

« cantes, collocados a frente de sua arte, nao pode ser

« reconhecida de maneira irrccusavel , senfio pela expc-

« riencia dos proprios consumidores
, que tenham feito ,

« por muito tempo, uso de sens productos. »

Em virtude do (jue e so a honradez excessiva, o senti-

mento de gloria c do credito industrial , que pode manter e
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por freio a fraude, e proleger o comprador, que s6 pelo

tempo de que se utilisa dos instrumentos reconhece suabon-

dade e qualidades reaes.

E' grande illusao
, que domina muitas vezes, a de se pro-

curar essencialmente satisfazer as condioocs de barateza na

compra dos ntensilios, esqueceiido-se que resulta dalii o

opposto. Conforme minha huinilde opiniao, conslantemente

aconselharia aos industriaes brazileiros e aos agricultorcs que

procurassem sempre obter os melhores instrumentos
, pre-

parados com os ferros e aco de primeira qualidade , ainda

que tivessem custo muito elevado, comtanto que os pu-

dessem, com certeza, receber das melhores fabricas de

Sheffield , da Styria , ou de Carynthia. Os dous ullimos lo-

gares gozam de nomcada especial pela fabricacao de fouces

e enxadas.

Entretanto , em alguraas industrias , certos ntensilios, pelos

fins a que se empregam , dispensam urn grao muito elevado

de propriedades resistententes e bcm acabado de m'to de

obra , e em taes casos a queslao de prego baixo pode na-

turalmente predominar; entao, as fabricas dc Solingen sa-

tisfazem mais que todas as outras.

A bibUotheca especial do obreiro e a collecgao de sua fer-

ramenta ; tanto maior ella e, tanto mais favoraveis sao os

meios a seu dispOr para executar qualquer trabalho com eco-

nomia de forca muscular , e 'su[)erar qualquer ordem de

difficuldades de execucao. Portanto, se o illustrado governo

de Sua Magestade o Imperador, julga convenientc preoccu-

par-se da educacao das classes obreiras ; se alguns Brazi-

leiros, movidos pelo amor da patria
,
quizerem effeclivamenle

organisar a induslria entre nOs , eslou persuadido que os

passos ou instiluicrM.'s preliminares a fazer, devem lender a

tornar communs e gcneralisar porjtodos os meios conhecidos

OS ntensilios, ou ferramonlas, adoplados]|em os paizes mais

*n
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adiantados da Europa , moslrando praticamente os resultados

salieutes a que elles conduzem.

Mais longe , lespeitosamente submelto ao governo imperial

algumas ideas que me parecem de facil execugao e proficuas

neste sentido.

Passando do simples obreiro
,
para a associagao ou para

capilalista, qualquer officina conseguira ganhar mais cre-

dilo nos mercados , dar maior variedade a seus productos,

garanlir-lhes propriedadessuperiores , tudo segundo a riqueza

dos meios elementarcs de que puder dispOr. Basta investigar

qualquer questao das grandes industrias
,
para logo encontrar

abundantes provas , demonstrando ([ue a accumulagao ou

sorlimento de machinas-utensilios , o^ aperfeic-oamento de

certos methodos ou processes de trabalho, a educa^ao theork'd

e pratica dos obreiros, sao as causas principaes que maiitem

dominio
,
quasi o monopolio , de certos povos sobre os

outros , e estabelecem
,
para uns , fontes perennes de riqueza

publica, para outros, dependencia ou sujeicao pouco honrosa,

e urn estado estacionario relativo que muito se approxima

de eutorpecimento absoluto.

Peiiso, pois, que para os Brazileiros , ha mais de que con-

veuiencia em informarem-se de quanto ja existe conhecido

a respeito , e em habituar os nossos aprendizes de officio

a conhecerem o emprego de cada um dos numerosos ferros

de cada especialidadc ; depois disto , ver-se-ha que sem dif-

liculdade o nosso obreiro alcan(;ara o mesmo grao de per-

feicao que qualquer obreiro estrangeiro , em cada induslria

a que se dedique.

atrazo dos nossos operarios , conforme creio, e devido

sobretudo a limilada ediicm^ao industrial que recebem , e a

crassa ignorancia dos meslres e conlra-mestres de officio

,

OS quaes sao os primeiros que mal conhccem a ferramenla

mais commummenti! usada e de applica(;.rio secular.

Ainda quando necessidades vitaesnaoreclamassem serias
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medidas para desenvolver o Brazil n'este caminho, bas-

taria, para justificar as mesmas exigencias, a razao que um
povo cumpre apenas simples dever para a humanidade

,

quando procura aproveitar ou seguir a dirccQao favoravcl do

progresso
,
que diariameiitc tende a eiinolirccer todos os tra-

balhos , dispeiisaudo cada vez mais o emprego directo da

forga muscular, de sorte que ja em muitas operaQ5es in-

dustriaes , os meninos e as mulhercs estao igualmente aptos

a concorrerem com seus esforgos iia fabricagao de productos

que consumem-se em grande escala.

Voltando directamenle ao objeclo priticipa! , observo quo

da simples enumeracao feita se collige aimpossibilidade de

referir individualmeulc todos os expositores de utensilios que

funccionam por pressao , desbastamenlo ou divisao sobre a

materia; cntretanto designarei alguns daquelles, que per-

tencendo aos grandes centros de officinas ja citadas , sobre-

sahiram pelo numero e perfeicao das colleccoes expostas

:

Eiitre OS Inglezes distinguiram-se: Turton, Spencer, Spear

e Jacson , Bedford e Firth. ultimo cxp6z a serra circular,

que me parece ter altingido dimensocs saperiores a todas as

outras apresentadas , e, por consequeiicia, e talvez a maior

que ate agora se tern fabricado. A serra circular tern grande

utilidade , quando se quer cortar madeiramentos , segundo

pianos horizontaes , sobretudo dentro d'agoa , o meio de

transmissao de movimento e cousa completamente diversa c

muito distincta do que e folha do instrumento. A fabrica^ao

deste, logo (jue passa certos limites, encerra certa ordem

de difficuldades para a acquisiQao de folhas de aco , rc-

unindo as necessarias condicoes, que satisfa^am conveniente-

mente os trabalhos a (pie tern de ser deslinadas. Tauibem,

tino do constructor se patentfia no corte dos denies, tanto

nas formas escolliidas , como na distancia dos mosmos. Aqui

lembro-me que os Srs. Spear e Jacson mereceram lionrosa

recompensa na Exposifao de Londros, sumente por causa de
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uma serra circulnr que eniao expuzeram , a qual serviu dc

prova que
,
para poder coiistmil-a , foi necessario quo os

fabricantes ideassem duas maehinas-utensiUos especiaes para

corte ou tallio dos denies.

Gada urn dos fabricantes cilados , nas collecQoes expostas,

mostraram a for^a indusirial quo dispoem , e bem assim as

avaltadas encommendas que devem satisfazer, afim de darem

sufficiente extraccao a tal muUiplicidade de typos de ferra-

mentas diversas, fendo nniitos nunieros de cada ferro, e

finalmenle o credito que devem ter , beni merecido , entre

as massas que nsam dos niesmos inslrumentos.

interesse, istoe, a preponderancia que teni a lima a

respeito dos outros ferros nas arles e officios; [lorque c!la

mais ou menos figura em todos para atacar a materia, tanto

em estado mais grosseiro das fOrmas , como em o ultimo

toque dado pelo obreiro antes que exponlia a venda suas

obras ; tambem a accao da lima no ajustamento e polido dos

pequenos orgaos das machinas
, que muitas vezes sao os

principaes regularisadores de sens movimentos
,
junto a in-

tervengao constante do mesmo instrumento nas artes deno-

minadas Aeprecisao, induzem-me a citar, para informacTio

daquelles a quem possa interessar , o noine de Bedford
, que

incontestavelmente expoz o sortimenlo mais notavel de

limas de todas as formas, grandezas e forga. Ser-me-hia

necessario dedicar longas paginas, se tratasse de descrever

cada uma dellas
,
procnrando mostrar os iins especiaes (]ue

induziram a variar o peso, a forma, e a distribui^ao da

tallia dof^ dentes. Para dar idea, apenas digo que quanto

ao peso, as limas gradualmente variavam desde algumas

grammas ate (K) kilogrammas ; as formas das sec(joes nFio

cram menos variaveis, viam-se rectangulares ,
quadrangu-

lares, circulares. ellijtticas, etc., etc., etc.; e quanto aos

precos, Sr. Bedford sustenta a conveniencia dos seus, alle-

gando ([ue os [)rocessos que elle cmprega nas suas olficinas

,



154 REVISTA BRAZILEIRA.

reunidos aos outros ineios de que dispoe, o habilitam a so-

guinte concessrio : Pode vender por 200 fr. (70$000 rs.) uma

lima que contenha 05,000 denies, isto e, 65,000 pancadas

de martello , ou o mesmo nnmero de movimentos de bragos

de obreiros.

Entre as limas da coUeccao Bedford , existia uma , classi-

ficada por nuiitos como o mais bello primor em seu genero

:

era um parallelipipedo de ferro que ,
apparentemente , cada

uma de suas faces reprcsentava desenhos aUegoricos a In-

glalerra e as officinas Bedford
,
prodazidos pelo effeito da

luz sobre os denies do instrumenlo, paciente, engenhosa c

maravilhosamenle execulados. merecimenlo de semelbanle

instrumenlo pertence a um vclho obreiro inglez de nomc

Hiram Young.

Depois dos exposilores inglezes seguem-se os francezes

,

que ,
posto individuahnente fizessem exposigoes menos avul-

ladas, comtudo, o complexo de lodas as colleceoes seria

consideravelmente maior (jue as dos oulros paizes. Mas ,

dahi resulta a difficuldade de fazer apreciacao separada ; os

nomes de Coulaux , Pengeat, etc., etc., seriam apenas al-

guns d'entre muilos outros que expuzeram ferramenlas, que

pela forma, proporgoes e bem acabado ,
pareceram-me poder

concorrer (pelo que apparentavam) com as ferramentas in-

glezas.

Menciono com parlicularidade a collecgao de inslrumenlos

de carpinleiro, marceneiro. lorneiro , etc., do Auslriaco Franz

Werlhcim, cuja fabrica existe em Vienna ,
que rcunia nos ol)-

jectos expostos, ao l)em acabado, pregos tao noloriamente

baixos ,
que suppondo-os verdadciros , deve-se considerar sc-

melhanle collecQao como uma da? mais notaveis que concor-

reram a Exposicao.

Em conclnsao, cilo a collec(,ao do Canada, conslando de

inslrumenlos de agricullura (pas, enxadas, etc.), e de um

variado sorlimenlo de inslrumenlos proprios para derribar
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arvores e desbastar a madeiia (machados, machadinhas
'

faeces, etc.), de bellissima apparencia ,
e cujos ferros e

cabos eram construidos em proporrocs tao convenienles

,

que, a men ver, iienhuma outra colleccao Ihe era su-

perior, so por Ventura alguma a igualava em certas qua-

lidades.

simples ulensilio e o primeiro auxiliar que se interpoe

entre o homem e o ol)]ecto (pie elle quer manufacturar

:

mas, crescendo o desenvolvimenlo de fabrica^ao , e asso-

ciando algumas consideraQoes que ja tenho tido occasiao de

referir para justificar certas proposigoes que onso avancar,

foi necessario , depois ,
que o homem tratasse de se sub-

stituir, reduzindo a movimentos uniformes e invariaveis

certos trabalhos que elle por necessidade e a muito custo

devia executar sem a convcuiente uniformidade ; e , em todo

caso , com excessiva despeza de mao de obra e tempo. Entao,

provavelmente movidos por taes razoes , os obreiros mais

intelligeutes conseguiram fazer as primeiras machinas-uten-

silios; e dahi partiu a segunda epoca notavel de transfor-

magao, invengao e progresso industrial.

Actualmente a conveniencia da adopgao desta classe de

machinas, as quaes posto que nao elementares, sao todavia

fundamentaes e essenciaes para habilitar qualquer industria

a concorrcr com a dos paizes mais adiaiitados do globo, acha-

se tao patente e reconhecida ,
que me p;>rece pouco provavcl

a supposicao de (jualquer conlestagao on duvida.

Superfluas seriam as citagoes e exemplos. Ora, assim como

a ferramenta successivamente foi variando e crescendo em

elementos, da mesma sorte as machinas-utensilios , isto e

,

a ferramenta das grandes officinas, cresceu , aperfeicoou-sc

e variou nos fins e nas formas.
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As niachinas-uteiisilios sao numerosas, e bastam por si

su, para clar e maiiter em actividade iimitas olTiciiias que

sc occupani excliisivai.neiUe de as fa])ricar. Fiinccionam me-

canicamente; isto sipfiiifica que as Icis geraes dos moviinentos

s~to exaclaniente conhecidas c determinadas. Quanio as com-

binacoes possiveis, variam ao inflnito: em geral o engenho

do constructor e levado a iiivontal-as por cerlas condicoes

especiaes , operagocs traballiosas e difficuldades que quasi

sempresurgem em a execuQlo industrial de algumas theorias,

ou na pratica de syslemas estabelecidos d priori. Ja live

occasiao de citar que foi a construcc^ao de uma simples serra

circular que induziu urn mecanico inglez a idear duas ma-

chinas especiaes para talhar os deides. Motivos analogos

jwBtificariam a niaior parte das macliinas-utensilios inven-

tadas.

A Exposicao Universal de Paris corroi)ora a reconliecida

importancia de tacs machinas; e o numero elevado das que

loram expostas, moslra a direccao e perseverang-a dos con-

structores de todos os paizes. Tambcm, agora, scria mais

difficil procurar as operac-oes industriaes , para as quaes se

nao achou ainda asolucao mecanica, scnao as operacoesque

estfio no caso contrario.

Proccdo a respeito das machmas-utensilios , seguindo o

mesmo metliodo que adoptel no capitulo anterior.

Os Inglczes NVhilworlti , Spink, Sheperd, Mill, Tannct,

Smith e Beaevek ; os Francezes Decostcr , Calla, Ducommun

c Duhied , Call e G* , NurruU , Middleton , Polonceau , etc.

;

OS Allemaes llartmann e Schmerbcr c o Americano-inglez

Uichmond de Hoslon, sao os noracs cilados como lendo con-

corrido com melhores modelos. Tal e a opiniao do Sr. Tresca

eoutros.-

Kealmcnle , alguns desses mecanicos apresentaram varias

uiacliinas-ulensilios , e alguns, ale colleccoes , dignas de

(odo apreco, quer pela solidezde construcgao
,
qucrpclas
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engenhosas combinacoes dadas aos seus elementos para

regularisar os movimentos. Mas , fura injusto calar que alem

desses nomes, iiiimerosos seriam aquelles que cumprira

citar, e que foram esijuecidos, talvez ,
pela unica razFio de

terem sido mais modestas as oxposigoes que fizeram em

logares pouco convenientes.

Entre os proprios expositores dc primcira ordem , cilo

com ccrta parlicularidade Whitworth c Decostcr. Aquelle

,

pela coustruccao solida e simples de suas machinas , entre

as quaes notei urn torno para desbastar pecas de ferro,

funcciouando simultaneamente pelas duas partes extremas

do corpo a polir; live occasiao de acorn panbar o trabalho

feito sobre um eixo de ferro, e pareceu-me que uao deixava

cousa alguma a desejar. Quanto a coUecgao Decoster, unida

aos desenbos que expoz este, tornavam-no nolavel pela mulli-

pUcidade de typos de maclunas-uteiisilios que suas ofTicinas

tern construido. Na mesma collecgao exbil)ida se notava pela

perfeicao da execucao, alem das ouiras condicoes necessarias

para o flm da macliina, um graiide torno, e bem assim

machinas para aplainar, limar e furar o ferro, macbinas

estas dignas de todos os elogios pela admiravel continuidade

e bem estabelecida regularidade alcancada nos seus movi-

mentos.

Sr. Cail expoz uma plaina de metaes (raboteuse?),

podendo polir dous metres superficiaes. Sr. Buctor,tam-

bem expCtz uma das maiores macbinas para desbastar o

ferro.

Durenne filbo, de Paris, apresentou nma macbina por-

tatil
,
propria para cinzelar e perfurar as folbas de ferro.

E. Hicbmond , distinguiu-se pela macbina exposta
,
pro-

pria para cortar o ferro e outros metaes com extrema fa-

cilidade.

Alem destas, couforme disse, foram numerosas as nia-

cbinas-utensilios apresentadas , tanlo para proceder a certas
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operagoes preliminares na coiistrucQao de lodos os orgaos

das machinas compostas, como tambem para obter alguns

dellesja proinptos. Assim, cilarei paraexemplo , a inacliiaa

do expositor belga Ad. Staadt, que fabricava rapidamente

parafasos coin siifficiente pcrfeigao. Houveram oiitras ma-

chinas destinadas a fabricar rodas dentadas perfeitas, pregos,

etc. , etc. , eic

limite dos precos depende tanlo das diinensoes e con-

digoes que se exige das niacliinas-utensilios, que nao e pos-

sivel deterniinar seni definir todos os dados. Valho-me ainda

de nm exeniplo colhido da propria Exposicao , para apoiar

esla idea.

Urn niecanico de Paris, o Sr. Bonley, apresentou cnlre

varios lypos on numeros tie machiiias-ntensilm , destinadas

todas para perfiirar o feiro , isto 6 , para executarem a mesma

operagao mecanica, porem capazes de maior on menor es-

forco e variantlo so na solidez de cada uma ,
que tinham

pregos que variavaiu de 230 fr. (80$500 rs.) ate 1,300 fr.

(455$000 rs. ) A' vista disto , se deprehende qual deve ser

a variedade de precos entre fabricanles diversos e para

operagoes varias ; ainda mesmo tcndo em conta a influencia

proveniente das consequencias locaes de cada fabrica.

Em resumo, de todas as machinas-utensilios expostas na

Exposicao de Paris, se concUie que todas as operagoes difii-

cultosas e longas que a industria exige no trabalho dos me-

taes, facil e economicamente se podem fazer pelos meios

mecanicos; podendo unicamente justilicara exclusao delles

a hypolliese de muito restricto gasto ou uso dos objectos

fabricados per certas industrias ; cousa qu.) raras vezes sc

da nos grandes focos de poi)ulagao; c persuado-me que

semelhanle supposicao nao e possivcl allcgar para muitos

pontes do Brazil.
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lUneliiuas de vapor.

Das peqiicnas ferramentas e sim\)\ei machinas-utensilios

,

passo de urn salto para as machinas de vapor , isto c, para

a soliicao complela do problema que preoccnpa continua-

mente a intelligenria dos mecanicos inais eminenles.

Quando ha mais de meio seculo Neucomen , Wal , Fulton,

etc., eoutros, tentavam como unico demleratam a subsli-

tuigao da forga animal pela poderosa accao do vapor para

OS casos de mais nrgente conveniencia, entao se tratava

apenas de estabelecer a transformagao sem impor certa eco-

nomia; todos contentavam-se com qualquer solucao que pro-

duzissc alguma vantagem , e as ambicoes da epoca n?io

pareciam qnorer ir mais longe. Mas, desdo que as proba-

bilidadesseconverteram em factos consummados, a lendencia

constanle do espirito humano , apezar da grandeza da des-

coberta. nao admitliu exeepQao; ponjuc os investigadores,

longe de reterem-se ou absorverem-se na contempla^ao das

difficuldades vencidas, pelo contrario, olles trataram de ex-

plorar todas as applicacoes possiveis, o em resultado che-

garam ao eslado em que acha-se o vapor em 1855, que e

alicercc sobre o qual repousa toda a industria moderna.

vapor e o motor mais generalisado e preferido pela faci-

lidade (leo empregar, e pela possibilidade de o obter em

todas as localidades : por esses mesinos motives tem me-

recido a mais acurada altencao da parte dos mecanicos. De

algumas transformaQoes que oom mais notoriedade figuraram

em a Exposicao , passo a tratar.

Aqui, mais que em oulra qualquer parte do Relatorio ,

sente-se a falta da historia da sciencia e a descripgao da

marcha do desenvolvimento progressive das diversas expe-

rienciasja feitas, para se encadearem convenientemente as

ideas, afim demedirem-se com justa aprecia^ao osresultados
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cxhibiHos no grande concurso de Paris ; em consequencia

,

seja-me permiltido lembrar qnanlo tive a lionra de ponderar

na 1^ parte do presente trabalho.

Depois que as machinas de vapor attiiigiram urn siibido

grau de perfeirao , no systoina de Wat, os mecanicos per-

gimtaram se nao haveria possibilidade de procurar diminuir

a quantidade de combiistivel exigida, e combinar certos

vapores ou adoptar a Intervencao de novos corpos que pu-

dessem fornecer maiur forca mecanica com mcnor despeza.

A Expoficao dc Paris respondeu de modo a animar, e dar

vigor a mnitas csperancas qne caminhani na investigagao

de semelhante questao. Realmente p as solucoes apresen-

tadas na Exposig^io de 1855 rcspondem de maneira satis-

factoria, e delxain prever importantes resuUados das tenta-

tivas e experiencias quo progredireni no mesmo sentido de

transformaroes. Mas, ao mesmo tempo que os novos corpos

sao empregados , o que obriga a certas modificaQoes sensiveis

e indispensaveis nas disposicoes das macbinas existentes

;

emquanto que lodos os interessados acompanbam com at-

tencao a marcba e o alcance dos novos systcmas, ficando

em expectativae aguardando que decorra uni prazo de tempo

conveniento de experiencla, antes que aceitem a adop^ao

de novas macbinas, os partidarios do vapor d'agoa simples,

duplicam de esforcos para aperfcicoarem e (ransformarem

as macliinas antigas, diminuindo o consume de combustivel

;

e, em abojio da vcrdade, deve-se reconbecer que tern pro-

gredido com niuita vantagem.

Quern procurasse na Exposigao Universal estabelecer um
parallelo cntre as muitas macbinas de vapor exposlas

,
par-

lindo dos dados que sc podiam colbcr dos expositores e da

simples obseroacao , encontraria seguramcnte grande emba-

raQO em attender a todas as condigoes que dcvem scmprc

ser attcndidas em questoes desta natureza. Para os novos

systemas ,
pesava, na balanga das duvidas o argumento de
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duva^iio , quando mesmo se pudesse abstraliir dos obstaculos

provenicntcs das execagocs praticas. Para as machinas aper-

fcicoadas, comparadas entre si , affluia a concurrencia das

transforiTiacues feitas, da cxccugao do trabalho, da dimi-

nuigao do volume e da forca utilisada.

Ora , do meio de semelhanle labyrinlho de machinas ex-

postas, tcntu apenns cilar algiimas que me pareccram possuir

ntilidade provavel, e portanio convenlentes para serem ex-

perimentadas ou estudadas no Brazil ; c oufras nolaveis pelo

typo do innovacao que contem.

Principio pelas machinas do Sr. Flaud , constructor de

Paris, que sob varios respeitos reunem condicocs vantajosas

e de baslante intevesse para merecerem toda a attencao

,

tanto do iliustrado ?;overno imperial, para applical-as em
as ofTicinas do Estado, como dos particulares que as queiram

ler nos pequenos estabelecimenlos.

Depois que os constructores de machinas a vapor con-

s^eguiram introduzir a velocidade em vez da massa de certos

orgaos de movimento , isto e, diminuiram o diametro dos

embolos c augmentaram o numero de suas excursoes em um
tempo dado, as machinas prestaram-se anotavei diminui^ao

de volume. Resultou en consequencia economia no custo

do estabeleciuienlo ou fundavao dellas, e bem assim no ter-

reno ou espaco que occupam. Quanto ao cuslo , este desceu

a proporcoes tao minimas, que acha-se ao alcance das pe-

quenas fortunas. Por exemplo , uma machina da forga de

um e meio ou dous caoallos-vapor , custa apenas tanto

quanto um escravo em boas condi^oes para trabalhar. Deve-

se observar que nas novas machinas, aonde o principio de

velocidade dos orgaos de movimento predomina, em geral,

a despeza de combustivel nao diminuiu , isto e, a porcao de

vapor gasta ou aproveitada , nao melhorou ; entretanto , em
referenda a divisao de trabalho e tendo-se em conta as van-

lagens citadas, muito ganhou a industria; denials, os tra-

R. B. n. 11
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balhadores de pcquenas posses piideram libertar-sc do

dominio das grandes einpresas, as quaes lalvez interesso

essencialmente o gasto de coinbiistivel.- Seguranieiite , o

obrciro que apenas pode dispor de uiu ou dous contos de

reis para estabelecer uma inacliina de \apor em certas hy-

potheses, din'i: que impoita-nic despondor mais algumas

gramiuas ou oncas de combuslivcl por bora para conseguh*

urn ku TO. se querendo des[)cnder nienos devo conslruir ma-

cliinas que exigcni capital superior ao que possuo , e re-

claniain local inaior daquelle que disponho.

Admitli que as niachiuas em ipie^t'io dcspendeiu tauto ou

inais que as antigas, ponfuc quiz ter em couta a opiniao

de certos niecanicos e prnticos, mas aceitando a apreciacao

feita ha trcs aunos eiu uma publicacao franceza, parece

resullar o coulrario , ao meuos a respeito das do $r. Flaud,

porquanto, estabelecendo a comparacno entre duas machinas

da forca de Ires cnvallos-vapnr , uuia do systcma ordiiiario

e a oulra dc Fl;uid . pul)lii'o!i us seguintes resuUados :

Peso total das niacbiiias coinpro-? Syst. ordiii. .

hendciulo o balancin \ Sys'. Flatul. .

Mach. Flaud pesava incnos 1,7'|0 »

1.800 kilogr.

60 »

Ciistoda ma(li.,iiiclnindoasd<'.s-/ Svst. ordin. . . o/iOO tV. i:260g000r8.
pczas dc fuiidacao \ Syst. Flaud. . . 1,000 fr. S.^OgoOO rs.

Mach. Flaud ctislava menos 2,000 IV fllOgOOO is.

EspaQO occupado, express) cm ( Syst. ordin. . . 16
mctros cubicos como unidade ^ Syst. Flaud. . . 0,56

Macb. Flaud occnpa mi'iins 15,44

Tempo neccssario para armar e { Syst. ordin. . . 48 boras.

dcsarmar as macbinas | Syst. Flaud. . . 2 «

Mach. Flaud oxige menos .'i2 »

Combiislivel despendido em 11/ .Syst. ordin. . . 160 kilogr.

boras deirabalbo \ .Syst. Fland. . . 110 »

Macb. Flaud despende menos 150 »
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Posto que na Exposicao se apresentassem muitas machinas

(le pequono volume, nenhn mas oiUras atlingiram os mesmos

volumes, reunindo a regularidade do movimento e a soUdez

relativa como as machiuas de Flaud. Elle apresentoa oito,

das quaes menciono tres como typos.

desenho da — Est. 3" — represerita uma machina de

dous cyllndros verticaes e da forca de vinte cavallos : entre-

tanto espaQO por ella occupado nabase, bem como o vo-

lume total , e equivalente aquelle que occuparia uma ma-

china antiga da for^a de sels cavallos , suppondo-lhe as

melhores condiQoes. Pesa 1,800 kllogrammas, e custa em
Paris 5,000 fr. ou 1 :750S rs.

Ajunto ao lado o desenho desta machina que pude obler,

c busco assim , fallando aos olhos , evitar a longa e sempre

incompleta descripgao que della poderia fazer.

Ve-se immediatamente a disposi^ao simples e elegante de

todas as suas partes, a estabilidade que ella deve ter, e

quanto ao trabalho produzido iol julgado identlco ao das

machinas que melhor funccionavam.

A segunda machina que aponto, c uma machina hori-

zontal da forca de tres cavallos ; o desenho da — Est. 4»—
que tambem mandei gravar , da idea da disposigao de seus

orgaosde movimento e transmissao. Tem esta machina o peso

de 120 kilogrammas, e sen cuslo e de 1,000 fr. ou 350$ rs.

Devo observar que , nos pregos designados das machinas

Flaud, nao se indue o importe das caldeiras.

A terceira e ultima machina que aponto, e umadaforga

de dous cavallos e portatil , disposta sobrc a propria cal-

deira, occupando o todo apenas o espago que pode occupar

urn pequeno aparador de sala. Prego, 1,500 fr. (525$ rs.)

Esta machina custaria
, posta no Rio de Janeiro ou outra

qualquer provincia maritima do imperio , 2,000 fr. (700$ rs.),

e ella se poderia transportar facilmente para qualquer ponto

do interior.
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mesmo constTUClor fabrica machinas da forga tie iiiii

cavallo, cujo prego mo exccde a 500 fr. (175$rs.)

ResiiUa em conseqiiencia que a parlir de 300$ rs.
,
ja 6

possivel no Brazil estabclecer tnachinas dc vapor coiistruidas

em officinas estrangtMras. Tenho profunda conviccao que
.

rauitos obreiros, taes como marceneiros, serrallieiros, tor-

neiros, carpinteiros, etc., etc., etc., Uicrariam em ler senie-

Ihantes machinas , comtanto que soubessem allender as mais

vulgares disposigocs economicas, e iivessem algum melhodo

na dislribuic'.o do trabalho. Mas, talvezse observe, que a des-

peza do combustivel , a insuniciencia deobras a fazer, tor-

narao ilbisorias as ulilidadcs apparentes de machinas lao

vantajosas cm outros sentidos, nao se devendo omittir que

OS conc3rtos poderao absorvcr os lurros.

Em minhas palavras anteriores al'-ranjo tacitamente todos

OS meios de solver laes (kividas. Sejais meShodico no tra-

balho
,
por exempio

,
pronirai rcuuir obra S'.ifliciente para

encher successivamenle dez on quinze boras do movimenlo

ou trabalho util de um mesmo ulensiUo,e a machina func"

cionando simijlesmente uma vez por seniana compensara

largamente o repouso dos oulros dias. A respeito dos con-

certos, a simpHcidadiMb) machinismo torna-os menos cus-

tosos do que sc imagina, alem d: que deve-se sempre conlar

com certo cuid;u!o e inlelligencia da parte dos que dirigem

as machinas.

Sou levado a dar lanto maior importaiicia ao desenvolvi-

menlo das forcas mecanicas applicada-; a industria no Brazil,

quanto os nossos obreiros (em na maior parte das localidades

de lularem com um dima que dimiiuie naturalmente as

forcas physicas, limitando sensiveiinenb:! as boras dc tra-

balho diario. Nao desco a excmplos, porquc islo me parecc

consa evidentc ; mas aquillo que talvez sc nno tcnha muito

cm conla, c que nunca se nolara sufilcienlemente , e que

quanio mais o oltreiro sc ve forcado a applicar perseveranle-
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mente grande parte do sua for^a muscular , tanto mais sua

intelligcncia se torna luenos activa e a applicacao inlellectual

se distrahe, ou scria mais proprio dizer, o espirito so em-

brutece,

Porlanto , a intervengao das forcas das machinas, dara,

principalmente no Brazil, ao obreiro, meios de augmentar

as horas de trahalho scni compromelter-lhe a saudc, e a

obra produzida tcra certamentc a:ierfcicoamcntos reacs e po-

sitives.

As machinas Flaud, ou todas aquellas que reunircm as

mesmas propriedades de pouco custo ,
pequena forga e li-

mitado espaco, prestam-se a subdividir a vontade o trabalho

nos grandes estabelecimenlos ; a inontar, quando as circum-

stancias cxigircni , oflicinas auxiliares em quaesquer loca-

lidades, e, em muilos cases, garantem os desastres das

grandes explosoes.

Tendo em vista algumas das razoes designadas, ine pa-

rece que o governo de Sua Mages'ade poderia com pequenas

sommas introduzir em certas oITicinas dos arsenaes e oulros

estabelecimcntos do Estadado , machinas do systema Flaud.

Das machinas de Flaud, passo para a machina do Sr.

Siemens ; isto e , vou tratar da machina a vapor-regenerada

(regeneree), que enlre as grandes transformacoes de vapor

poaias em pratica , e a (pie parece ter resolvido melhor a

questao de aproveitar um volume dado de vapor produ-

zido.

Varias tern side as theorias sobre as quaes modernamente

OS mecanicos tem procurado modificar as machinas de vapor;

ja langando mao de outro agente divcrso do vapor da agoa,

ja utilisando a acQao deste por maneiras differcntes, e ate

Iralando do modificar alguns principios e leis aceilas sobre

a Iheoria do calor e os vapores.

Se Erikson e Corrosio ainda agora lutam com invenciveis

diHicuMades e experiencias
,
que absorveram milhoes sem
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resultados que os compensem
,

parece que o Prussiano

Siemens , eslabelecido na Inglaterra , realisou melhor as pre-

visoes da sciencia e frue bem merecida gloria de seus esforgos

e perseveranca. Porquanto parece que sua machina de capor-

regenerada e de realidade praiica; provada pelas cxpe-

riencias feitas durante a Exposi^'io, c garantida pela coin-

panhia que ultimamente se estabcleceu em Genova , tendo

grandes capilaes, com o fim de negociar as machinas em
questao; finalmente, parece que desde 1846 datam os re-

sultados comprovados pela experiencia.

Os Srs. Reech , Seguin e Siemens, encontraram-se em uma
mesma idea e estao de perfeito accordo, quanto as theorias

por elles expostas, mas os dous ultimos, naexecugao, di-

vergiram sensivelmente ; e e unicamente do systema Siemens

que tratarei
,
por ter a sancgao da pratica, e porque foi repre-

sentado na Exposicao por uma machina da forga de quarenta

cavallos.

Entretanto devo declarar que o Sr. Seguin tambem parece

ter alcangado uma solucao completa, e ja ouvj opinioes que

a julgam com vantagem a obtida por Siemens; porque o Sr.

Seguin consegue uma disposic'io mais conveniente da dis-

tribuigao do vapor, Vi um desenho da nova machina do

notavel inventor das caldeiras tubulares , e elle e caracteri-

sado por adrairavel simplicidade: resta ver se as experiencias

corresponderao as esperangas de seu autor, o qual julga que

a nova machina fara grande revolurao nas machinas do

vapor.

Discutindo-se com todo o rigor o apparelho Siemens, se

reconheceria que elle nao satisfaz a applicarao completa de

todos OS principios em que se funda sua construcgao ; mas

quem quizesse entrar nesta discussao , devcria principiar

por mostrar apparelho , fpie funccionando como elle, li-

vesse melhores disposifocs. ou alcnncasse mainres resul-

tados.

i
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Talvez que o maishabilitado a tratar desta materia, seja o

Sr. Seguin ; enlielanto ellc progride com experiencias para

mais tarde apoiar a Iheoria de niimero conveniente de

factos. (Ver a Est. 5').

Reiino ao lado o deseidio ([ue tiz da cupia de uma ma*

china do systcma Siemens
;
pelo desenho se Iraduz a ma-

neira pela qual aclna o vapor , e a disposicao dos princi-

paes orgaos. Os entendedores podem , a primeira vista

,

comparar a differcnca que exisle a respeito dos systemas

adoplados.

Em resultado de alguns dados colliidos das informagoes que

obtive, e do que pude ler a respeito, rcsumo certas observa-

c")3s que tem apenas a pretencao de mostrarem o introito do

qualquer estudo que se faca a respeito.

A theoria fundamonfal da macbina Siemens defiue-se pelos

seguintes principios

:

1." Uma mesma cousa produz forga ou calor ; esles dous

effeilos, pois,se substiluem um pelo outre.

A macbina Siemens verificaem certo sentido a proposigao

;

a macbina do Sr. Mayer, mencionada mais longe, justifica

principle na transformacao inversa.

2." A forca nas macbinas de vapor e funccao do calor la-

lente e vice-versa.

3.^ As pressoes intluem directamenle sobre a quantidade

de calor em qualquer dos estados latente ou sensivel.

4." Pelas experiencias feitas nas macliinas de vapor e nos

gazes, se conclue que todo gaz (lue executa qualquer tra-

balho, abaixa de tempcratura, isto e, que o resb'iamento

c proporcional ao Iralialbo produzido, ou , em certos limiles,

forca e calorico latente sao synonymos para medir o trabalbo

produzido em (juahjuer macbina.

Siemens pariindo destes principios, e interpretando-os

com notoria intelligencia, conseguio conslruir uma macbina

de vapor ([ue, segundo as experiencias dos constructores
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inglezcs Benjamin Hick e Son dc Bollon , consegue a enonno

economia de dous tercm no comhiislivd ; cousa quo me pa-

rece prodigiosa ! Suppondo que em realidade a economia

media seja de um tergo , basta estc resultado para merocer

apre^o dos que precisam empregar grandes forg-as de

vapor.

Julgando que o conhecimento e adopc-ao das machinas

Siemens, poderiam interessar as grandes coinpanhias de

navegaQao e estabelecimentos ([ue emnrcgam o vapor, men-

ciono-as'; e bem assim ajunto a seguiiito tabclla do pregos,

publicada dcpois do encerramento da Exposigao (pelo menos

so entao live conhecimento dolla)

:

CUSTO DAS MACHINAS. COMBUSTIVEL.

120,000 f^.^ i cav. d. 200^^ Posp. de cav. por li. 500 gramm.

ou ; mach. da forca dc ^

[

42:0008 rs.,'
"

(cav. of. 120' Dosp. damacli. por li. 100 kilogr.

90,000 fr.\ (cav. d. 150'\r>esp. de cav. porli. 500 gramm.

ou > mach. da forca de \ >

31:500Srs.)
'

(cav. cf. 9o) Desp. damach.porh. 75 kilogr.

)0, ooon- )

ou Vmacli. uaiiiiid »<;
j

I

21:Q0C'8rs. ^ (cav. ef. 60) Desp. damacli. porh. 50 kilogr.

51,600 fr.^ icav. d. 86 '\ Desp. dc cav. porh. 525 gramm.
ou [mach. da forca dc

I
/

18:060,Sr8.)
"

(cav. ef. 50 ' Desp. da mach. porh. 46 kilogr.

Zi2,000fr.'» icav. d. 70^ Desp. de cav. porh. 550 giamm.

ou '/mach. da forbade > /

lZi:7008rs.) (^cnv. cf. Z|0' Desp. da mach. porh. 39 kilogr.

33,600 h.\ icav. d. 56\Desp. de cav. porh. 575 gramm.

ou
I
mach da forbade . /

il:760,Srs.

'

(cav.ef. 30' Desp. da mach. porh. 33 kilogr.

29,400 fr.'j .cav. d. 41 Dcsp.de cav. porh. 600 gramm-
ou [ mach. da forra de I

!

10:230$ rs. j (cav. cf. 25 Desp. damach. porii. 30 kilogr.

24,000 fr.

)

i«:iv. d. 4o^l)esp. dc cav. porli. 6o0 gramm.

ou mach. daforqade •

,

8:400{)rs.' Icav. cf. 20' Desp. damacli. porli. 27 kilogr.

60, OOOfr'J I'cav. d. lOClDesp. de cav. porh, 500 gramm.
I.— 1. da forca de '
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CUSTO DAS MACHINAS. COMBUSTIVEL.

19,800 fr. (I Icav. d. c3|lDcsp. di; cav.prjrh. 700 gianim.
oil , mach.daforcaed'. '

6:9308 rs.\ '

f cav. cf. 15 \ Dcsp. da macli. porh. 24 kilogr.

16,800 fr. J Uav. d. 28>[>sp. de cav. porh. 750 Kiamni
ou Vmach. dafori:ade< >

5:8808rs.\ ./cav.cf. 12\ Pesp. daniach. porli, 22 kilogr.

14,400 fr. i Uav. d. 24 ^ Tcsp. dc cav

ou >macli. dafoiTade< >

5:0408 rs.\
"

/cav. cf. 10\|Dcsp. dam;ic;

:av. porh. 800 gramin.

;ich. porh. 20 kilogr.

12,000 fr. J Icav. d. 20 JDesp. dc cav. por h. 840 gramni.
oil Miiach.daforcade

'

>

4:2008 rs.^ /cav. cf. 8> Dcsp. daniach. porh. 17 kilogr.

9,G00 fr. ^ Uav. d. 16 JDcsp. dc cav. por h. 870 granim.
oil ^macli.daforcade' >

3:3608rs.^ /cav.cf. 8\ Desp. daniach, p rh. 14 kilogr.

7,200 fr.J Icav. d. 12inesp. decav. porh. <:

ou Vmach. daforc,ade< >

2:5208rs.^ "

/cav.cf. 4\Dcsp. damach. porh.

000 grainm.

11 kilogr.

A coinpanhia, alem de obscrvar a oconomia de combiis-

livel
, pela maneira que afllrma, tacitavnenle garaiUe os Ires

pontos seguintes:

i." A despeza do agoa e pequena.

2." A machina occupa apenas a inetade do espago recla

mado pelas outras de forca igual , e sen peso segue a mesrna

diminuicao.

3.0 Quanto aos daranos produzidos pelas explosoes, tarn-

hem decrescem, pois que as caldeiras sao menores que as

das machinas ordinarias,

Tratando dos prineipios gcraes que pareciam justincar a

tlieoria do systema Siemens, tivc de dizer que nma mesma
cnusa produziu a forga e o ca!or, pelo que estes dous effeilos

podiam ser convertidos um em n outro. apparelho de vapor

regeuerado, demonstrava a transformarao de calor em forra;

agora, pela analogia e dep'^iidencia do principio citado, vou
occiipar-mc do apparelho apreseiitado pclos Srs. Hcaumont o
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Mayer, o qual procura
, peio contrario

,
justificar a transfor-

macao inversa , isto e . transfornia a forca em calor.

Em rigor poderia dispensar-me de tratar desta machina,

porqiie ella se desvia das que devem ser julgadas proprias

para transmissao de forra ; mas a analogia da theoria , a

notoriedade de son prineipio e a novidade de sua execnrao,

e bem assima u^ilidade pratica que possa ter, animaiam-me

a tratar delta, apresentando-a neste logar como o mais ade-

quado que se apresenta.

problema (jue se propuzerain a resoiver os Srs. Beaumont

c Mayer, foi o seguinte :

Converter forcas naturaes perdidas ou nao utilisadas em ca-

lor utU : por outras palavras , transformar a forga do vento , a

correnteza das agoas, as forcas animaes em uma certa quanti-

dade de calor,proprio a elevar a tcmperatura de um corpo para

lim aproveitavel. Do mesmo modo que produzida uma certa

quan-tidade de vapor, apenas uma parte delle e realmente apro-

veitada para transmissao do movimento, ou trabalho util,

tambem analogamente a quanlidade de forca empregada na

machina Beaumont e Mayer so em parte minima tem o equi-

valente em calor, e como, por ora, os meios da ultima so-

lucao acham-se muito menos apcrfeicoados ou conhecidos do

que OS da machina de vapor productora de forga, resulla que

relativamente exisle muito mais disperdicio de forQa no ap-

parelho Beaumont e Mayer, para chegar a um certo resul-

tado desejado.

E' provavclmente este o motivo principal que, por ora,

obriga os invenlores a aconselhareni as ap[)licacoes somenle

para os casos em que seja possivel dispor de grandes forcas

naturaes e por pregos nimiauiente baixos.

Passo a dar breve descripcao da machina exposta.

Ella consiste om uma caldcira de ferro <'ylindrica , tendo

dous metros de coinprimento e cincoenia centimelros de dia-

metro: inlcriormente cxiste um tube de c^jbrc dc forma co-
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nica ciijos boidos das bases oppostas sao soklados e para-

fusados as faces quasi planas da caldeira. A differenga das

dimensoes dos doils corpos faz que fiqiie certo espago vazio

entre elles, terminado por duas superficies annuUares, tendo

uma dellas a largiira de trinta e cinco centimetros e a outra

trinta centimetros. cspaQO comprehendido pcla superficie

concava da caldeira, e a parte convexa do tubo de cobre e

que recebe o liquido que deve ser aquecido : na Exposicao

era agoa que se fazia passar ao estado de vapor.

Em a cavidade do tubo de cobre se colloca um cone do

madeira de menores dimensoes, e para ter um contacto con-

veniente, envolve-se a madeira co:ii tran^as de linho ou estopa.

eixo do cone de madeira e de ferro , e excede as bases

extremas da caldeira. Por meio de disposigao propria, quando

eixo gyra, o cone tende a conservar-se adherente a super-

ficie metallica que o envolve. Um tubo distribuidor de azeite

destina-se a continuamente humedecer o linho ou estopa,

afim de tornar o attrito ao longo de toda a superficie do

tubo uniforme e continuo. A caldeira tem todos os accesso-

rios indispensaveis para seguranga e regularisagao do vapor.

Tal e a macliina em repouso, suppondo que ella trabalhc,

motor adoptado faz gyrar o eixo de ferro, e com elle o cone

de madeira que Ihe esla fixo
;
pelo effeito do attrito aque-

cem-se as paredes do tubo de cobre , as quaes transmiltem

parte de seu falor i>ara o liquido contido exteriormente >

depois de certo tempo de trabalho a temperatura e suflicientc

para evaporar a agoa.

numero de voltas dadas em um mesmo tempo faz variar

calor desenvolvido, que em resultado depende da forcja do

Iransmissao que se haja empregado.

.\ machina Heaumonte Mayer exposta, cm terino medio,

dava 250 rotacoes complotas por minuto , o conseguia fazer

passar do estado liqiiidi para o de vapor 10 kilogranima.s

de agoa por liora. preco marcado era de 2,500 fr. (875^ rs.)
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. A estampa G representa a intercessao tla niachina por um
piano perpendicular ao eixo da caldeira ; alem da descripgan

feita, desenlio completa os dados para se formar, senao

uma idea cxacta , ao menos surficienlemente clara do appa-

rellio.

Os inventores apoiavaui-se na aulhenticidadc official de

um relatorio apiescntado ao Ministro de instruccao publica

da FranQu, pclo Sr. Petit, pessoa cncarregada pelo scu go-

verno para assistir a uma experiencia da machina dos Srs.

Beaumont e Mayer , relatorio que Ihes e niuito favoravel

,

quanto a solugao obtida , e bcm assim pclas applicagoes que

preve, inherentes a invcngao.

Outra publicagao franceza, diz que S. M. o ImperadorNa-

poleao III, mandou construir a sua custa uma macbina para

estudar os effeitos uteis que pude ter.

Ate agora simplesmente tratei da descripcao do a[)parelbo

Beaumont e Mayer; resla \er alguma applicagao de provavel

conveniencia para o Brazil.

Supponlio como bypothese fundamental que a pialica jusli-

tique a indispensavel duragao, lal, que compense as despezas

do apparelbo ; cousa que me parece conteslavel. so lomar

para exemplo a da Exposirao , pois nos ultimos tempos, nao

obstante todas as cautelas empregadas , sc notava sensivel

desconjunctamcnlo na caldeira e irregularidade cm o mo-

vimento. Mas, se respondera, que angmentando os metaes,

a dm-acao pOde ficar garantida. Emiim, admitlindo tudo pelo

lado vanlajoso, e provavel que as fabricas de assucar si-

tiiadas nas margens dos nossos rios, podcriam tirar miiito

provcito da macbina ciu quoslao. De modo identico as fa-

bricas de polvora , (pic nella possuem o uieio de obter as lem-

peraturas convcnirntes cm certas oi)cracnes, dispensando a

inlervencTio do fogo. Para outras induslrias seria facil eii-

conlrar casos de bem euleudida applicagao do iiivento.

Poslo que, sou do numem daquclles que admiram o re-
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sultado obtnio pelostUstiiictos invcntures, mio obstante ac-

cresceiilo alyumas diividas (iiie em imm sabsisteni mesmo
na presenca da parte encantadura da iiivenc'io.

Tratando-se de aproveilar os grandes motores naliiraes, ac-
ciimulaiulo-se o trabalho ncccssario

, para sul)slituiro effeito

produzido por certo volume de combustivcl; as despezas para
a transmissao de movimento , reunidas as provcnientes do
ostabelecimeulo e conservac^Ho da machina, luio exigirao
urn capital cujo.juro se fosse capitalisiido, depois de poucos
annos seria mais que sulficiente par.n p;igar a despeza do
combustivel ?

E tambem nao e notorio que, em geral, iios logaresaoiide
abundam os rios, o combustivel se pude nlcancar facilmenlc
e por precos baixos?

Finalmente, quaes sao os limites do trabalho util de que e
capaz a machina Mayer?

Se estas quostoes pouco modificam o valor da invengao

.

nao e menos verdade que ellas contrariam a importancia
quasi absoluta que alguns querem desde ja garantir em suas
applicacues, antes que a experieucia falle mais positivamente.
e que tempo a torne mais pratica.

Dous systemas de machinas de vapor, ja sullicieutemente

apregoados, de actualidade, mas que ainda nao obtiveram
uma aceilacao sulTicieute na pratica. foram .representados
por modelos e desenhos na Exposic-ao : fallo do systema
Ericson c do de Dutremblay. E' sabido que o primeiro, se

bem aceito cm theoria, todavia ate agora nyo tem lido execu-
ciio que corresponda as vantagens que delle se esperava.
segundo progride em caminho prospero, e e applicado na
construccao de alguns vapores de uma companhia franceza :

mas, parece que existe urn inconveniente que, a menos de
ser evitado, talvez conlrarie muito o desenvolvimento do
systema.

emprego do ether e do chloroformio , apezar dos meios
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preventivos poslos em pratica
,
para evitar que seus vapores

se espalheni no limitado espaeo do navio , tem sido ale agora

incompleto; assim os machinistaseempregados da machina

senlem os effcitos provenieiites da absorrao de taes vapores:

isto, se 6 molivo ponco Iranqiiillisador para contar-se com

a vigilancia activa dos empregados da machina, e ao mesmo

tempo prova segura que com a continuacao muilo deve soffrer

a saude desses individuos. Ora , verificada semelhante cousa,

quem aceitara o logar de macliinista para os navios que

tenliam essas machinas ?

Posto que eu propcnda a acreditar que o systema Du-

tremblay consegnira aperfeicoar-se de dia cm dia, todavia

me parecc incontestavel que o inconveniente ex posto deve

muito arrefecer , por ora, os proprios enlluisiastns delle.

Diversos systemas, v. g. o de vapores-combinados , con-

forme denominam uns, posto que em rigor devcm ser de

vapores scparados ; e oulros mais foram exliibidos. Ora,

sendo-me impossivel seguil-os todos em suas modificacoes

ou projectos, restrinjo-me a tratar domaisdous, o systema

Ucnnie e o de Wetliered, que julgo devel-os citar pelas van-

tagensque nellesreconheco, suppondo vcrdadeiras as provas

que algumas publicag.oes teui dado a respeito,

Eis que se disse sobre elles, allegaudo garantias e ex-

periencias feitas.

Descrevo em primeiro logar o systema amcricano de Wet-

hercdville; consta do nm fjerador de vapor, tendo a forma

das primitivas caldeiras inglezas. Quanto ao vapor que se

produz, elle tem logar em tubes semelliantes aos dasloco-

motivas, mas collocados verticaimenle ; e o vapor escoa-se

por dous tubes munidis de regislros, os quaes graduam A,

vontade os orificios de escoamenlo. A disposicao e trabalho

dos dous registros c tal que, emquanio um dellcs funcciona,

segundo o ordinario , dando sahida a agoa em dous estados,

ficando determinada a passagem do vapor pelo fogo dos
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(listribuidoren (tirvirs?), o segundo regislro, porem, apenas

deixa escoar o vapor atravez dc urn tuho em forma spiral,

qual recebc em parte a acca;) calorifica do gaz que sahe dos

oiitros tubns do apparclho.

Estando a macliina em actividade ou movimento, resulta

que gaz contido no tnbo do forma spiral eleva-se a tem-

pcrataras miiito fortes, clicgando a scr de 400 e mais grans,

e depois de percorrer o esparo livre qne tern , mescla-se de

novo com o vapor que exisle em lenipei'aturas inferiores; em

conseqnencin , a lempcratnra deste ultimo e!eva-se, e a final

da occasiao a exislencia <ie maior qnaiitidadc de calor la-

lentc, on ([ue o effeito nlil da macliina augmente: tndo em
conformidade com os principios novamente admiltidos e ve-

rificados pelas recentcs theorias do calor.

Os cxpositores, ipierendo jusliticar a utilidade de seii in-

vento, recorrem esiCncialincntc as expcriencias, e compro-

mettem-so a I'azer qne cada unidade de peso de agoa eva-

porada prodnza nm clfeito nlil , pioximo do dobro daqnelle

que ordinariamcnle e ntilisado. Oulrosim, certiflcam que o

sen systema ganba cada dia novos adeplos. Ao sabio governo

de Sua Magcstadc Imperial deve interessar muito a verificagao

de taes aperfeiroamcntos, se tiverem de ser realmente reco-

nhecittos; porquanlo facnlta grande diminnicao no volume

das machinas, conservando a delerminada forca effectiva

,

ou debaixo do urn mesiiio volume , sera possivel garanlir

muito maior forca para os vapores do gnerra. systema

Wetbercd torna-sc de mais siibida importancia , a vista da

declaracao qne os expositores fazem de facilmenle, e com li-

mitadas despezas , transformarem as outras machinas exis-

tentes e mais geralmenle empregadas.

.\ outra macbina, de que me vou occupar, e a Dise-engine,

ou macbina a disco, do Sr. Rennie.

Procuro descrevel-a:

8npponha-se nma recta indefinita AA , e outra recta limi-
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tada BB dividida ao meio em C , formando os angulos ACK

de G5 graus centesimaes on proximamenle ; isto posto, ima-

gine-se que o piano dasduasrectas, contendo-as, faca uma

rolagao completaem lorno de A A como eixo , e considerando

CB , CR goratrizes de supoificies conliiuias , evidenleinenle

gerani-se dous cones onposlos pclo vcriico C: destc pouto

com raio, muito mcnor que CB , consiruase uma csphera,

ella inlorccptara as oulras superficies geradas. Prolongue-so

raio CG perpendicular a BB , e imaginem-sc formadas a3

superficies conicasquc descreveria CE, conservando o mesnio

angulo ACE. Conceba-sc que a esplicra de raio CG e a recta

BB formem entre si urn svslema invariavel , o qual porem

seja movel cm lorno de C, sendo o movimenlo aoenas

liinilado on obstado pelas resistcncias que a!)resentem as

superficies irnacsinadas: fal e a base fundamental das dis-

posicoos notaveis do movimenlo da macbina Rennie. Ora,

dando-se a BB a forma dcum disco ; tambc.n convertendo as

outras linbas nos orgaos fundamentaes da macbina; e a vista

da figura que os reprcsenla com sufTiciente clareza , facil-

menle se percebe que fazendo-se cliegar um convenicnte

volume de vapor sobre fendas dispostas no disco BB , este

adquirira um movimenlo gvralorio, pelo ([ue o raio ou haste

metallica CE em sen movimenlo obrigar.i tambem a gyrar

uma placa, roda ou disco tal que EE. e portanlo um eixo HU,

e finalmente a roda de transmissao BB represonlada na figura

Se em vez do /{fi se imaginasse ahi disposta uma heUce,

ler-se-bia immedialamente a applicacTio feita a navegagr.o.

Hestaria tralar dos dclallici de con^olidacao dos orgaos da

macbina, adberencia do disco, inclina^oes reciprocas das

paries postas em movimenlo com as superficies fixas, sys-

tema de dislribuicno de vapor, etc., de cujas cousas abstenbo

me, porque entram OKclusivamente nas considcracoes e coii-

digoes de ronstrucgrio propriamente dilas e dos resultados das

expcriencias feitas.
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systema do Sr. Reiinie tern sido executado em varios

navios ; o expositor cita o vapor Times em Londres, navio

do lote de 320 toneladas inglezas
,
que actualmente navcga

com a velocidadc media de 9 millias por hora, e isto com

uma machina-disco do diametro de 1,50 metro; sao citados

outros vapores de menor lotagao.

Na parte deste relatorio , denominadaa de— Marinha—

,

espero dar com mais detallie alguns resuUados de experiencias

feitas.

A vantagem saliente do systema Rennie, e ser seu volume e

peso relativamente menores doqueos dos outros systemas. E

bem assim
,
provavelmente prestando-se a uteis applicagoes

para vapores que naveguem em rios , ou para vapores do

pequenas dimensoes aonde a questao de peso muitas vezes

.predomina as outras, quer pelo pouco fundo aonde elles na-

vegam
, quer pelos fins especiaes a que se destinam.

Desejando reunlr neste ponto todos os dados que possam

trazer esclarecimenlos, linaliso aqui o systema Rennie , ex-

pondo rapidamente as promessas que o inventor faz e as ga-

rantias que em consequencia se devem suppor existir em tal

systema

:

1." Elle e mais simples e mais leve que o adoptado nas

machinas ordinarias.

2.° Systema applicavel as machinas de alta e media pres-

stio, bem como as de expansao ou de condensagao.

3.'' Seu modo de transmittir movimento
,
quer o de ro-

taQao ou alternativo , e mais uniforme que em outra qual-

qaer macliina. Sua velocidade comparada a das machinas

ordinarias, e na razao de 3:1, do que resulta admittir sim-

pUQcagao das rodas dentadas.

4." As experiencias provaram queexiste economiadelS

a 18 por cento no combustivel.

5." prego e menor do que em outro qualquer systema.

Deixo de parte as pequenas machinas oscillantes que foram

R. B. II. 12
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expostas com varias modificaQoes , e engenhosas, para trans-

mlttir movimento , distribuir o vapor , etc.

Os nomes de todos os grandes constructores fravicezes

,

inglezes e alguns dos americanos, suecos, belgas , austriacos,

prussianos e de oatros Estados da Allemanha, figuravam

aqui e alii com algiiina machina de vapor , a qual , se nao

eraaexecucao de algiuna idea nova, sempre representava

urn primor de mao de obra, qnalqiier que fosse sen systema.

Algumas escolas de aries e olTicios da Franca, concorreram

com product.os desta classc . c domonstraram com evidencia

qual e a ntilidadc de semelhantes instituicoes.

Com grandc distinc(;ao, talvez quo scm rival, figurou

a olTicina de Motala da Snecia, expondo a machina mais

notavel para a navegat^fio a hs'licc: na parlc — Marinha —
aprcsento minli;is ideas a respeil(».

Em conlinuac'io aos syslemas e apcrfcicoaHicntos das ma-

chinas de vapor, vou occupar-me de algnns detalhes que llies

cpncerneni. E' o obiocio do capitnlo segninte.

Na construc(}r»o de loda machina, a execncrio dos detalhes

ou orgaos elemenlares della , c cortamente devida a parte

maior dos successos. E , froqucntes vezes, a realidade e ver-

dade de uma Ihcoria e sacrificada a inexperiencia on in-

capacidadc daqnelles que sao incumbidos de a executar. Em
todos OS ramos ai)plicados dos conhecimontos humanos , men

pensamento facihnente se demonstra; mas, os engenheiros

de todas as classes, sobretudo, sao talvez as principaes

viclimas do deleixo de seus suhaUernos : refcrindo-me aos

engenheiros-mecanicos, resulta ({ue todas as atlengoes c

esforcos para hem executar e aperfeigoar os detalhes das

machinas, tem influencia directa c capital em todas as in-

dustrias que deltas depondem.

Sinto a impossibilidade dc tratar de todos os melhora-

ra^ntos feitos nestc sentido,, que seguramente seria o as-
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siimpto mais interessante, para aquelle que, occiipando-se

de qiialquer Fcimo exdnsioo de industria, o qnizessc esludar.

A respeito dos detalhes das machinas de vapor, trato da-

quelles que julgo terem applicagao e interesse mais impor-

tanles.

ajuntamento de tabos metallicos imporia muito, nao

so as machinas, mas tambem em muitos outros usos. Os

meios empregados, e geralmente aceitos, tern sido soldas,

isto e, a interposi^-ao de um terceiro cjrpo em certas con-

dJQoes que em detinitivo permanece no estado solido inter-

posto no vazio formado ou existente entre os tubos a ajuntar

:

desta opera^ao apparenlemente simples e insignificante, se

originam nas machinas, nas caldeiras e nos encanamentos

de gazes e liquidos , dispendiosos concertos e abundantes

disperdicios dos corpos contidos nos tubos. Demais , o tra-

balho das soldaduras requer a execugao de minuciosas at-

tengoes ; e nao obstante , muitas vezes ,
pelas variagoes de

temperaluras e pressoes , a solda separa-se e formam-se fen-

dimentos. Por esses motivos retiro o systema de Laforest filho

e Bondeville de Reims, os quaes apresentaram uina variada

coUecc'io de— juncturas-metallicas, destinadas a substituirem

effeito das soldas. mcthodo lembrado reduz-se a em-

.pregar aros de metal, moveis, que se coUocam em cavldades

convenienlemente feitas sobre placas ou cbapas fronteiras

que servem de bordos aos tubos que se querem ajuntar;

depois
,
por meio de parafusos se unem os bordos salientes

dos tubos , apertando-os de maneira tal de encontro o aro,

que torna-se impossivel que fenda alguma exista. Neste sys-

tema occorre logo a observagao de seu custo
;
para se ter

idea delle , Iranscrevo alguns pregos que tomei na tabella

dos preQos dos expositores ; escolhi os pregos extremos e o

medio.

Juncturas-metal de ferro polido:

N. 1,.. diametro interior 0,015 met. 2,25 fr. (788 rs.)
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N. 5... dianietro interior 0,036 met. 3,50 fr. (1$225 rs.)

N. 8. .. » » 0,055 » 5,25 » (4§838 rs.)

Para as de ferro sem ser polido, respeclivamente :

N. \... 1,75 fr. {
013 rs.)

;

N. 5... 2,75 fr. ( 962 rs.)

;

N. 8... 4,50 fr. (1S575 rs.)

Snppondo-as feitas de ferro coado

:

N. 1... 1,75 fr. ( 613 rs.l

;

N. 5... 3 fr. (IS050 rs.)

;

N. 8... 4,25 fr. (Ig488 rs.)

Suppondo-as feitas de bronze, entao e a peso e na se-

guinte razao

:

I kilogramma das de N. 1... 5 fr. (1$750 rs.)

1 » » N. 5. .. 4,50 fr. (1S575 i-s.)

- 1 » » N. 8... 4,25 fr. (1^88 rs.)

. Para o ferro , os aros de sobresalente ciistam

:

Para os de N. 1 . . . 0,25 fr. ( 88 rs.)

» N. 5... 0,40 fr. (140 rs.)

» N. 8... 0,60 fr. (210 rs.)

Para os numeros comprehendidos enlre 1 e 5, e 5 e 8, os

precos variani proximamenle em proporcao das dlfferencas

de dimensoes.

Posto que o cuslo priinitivo exceda ao das soldas or-

dinarias, todavia a provavel duracao dos aros, a diniinuigao

de concertos e dc mao de obra deixam esperar alguma

vantagem.

Nas machinas de vapor, parecia-me (jue em as grandes

lemperaturas , as differen^as de dilatacoes das partes em

contaclo poderia dar occasiao a fendas
;
porem uni dos ex-

posilores disse-me rpio ellc garantia a semelhante respeito,

porque a experiencia llie tinha sempre dado resuUados com-

pletes. Quando os tubus a ajunfarsejam mnitos, resulta muita

economia. Qiianloaosortimento ja existentede aros e chapas,

elle 6 muito avnlfado;eem poucosannos, se aideaprovar
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bem , se encontrarao arus para lubos de lodos us diametros

adoptados nas piincipaes industrias e inachinas, e beni assini

as competenles cliapas para complelar as junlas.

Passo a Iratar do — bKlicador-rnagnetico— de Lelhuiller-

Pinel de Huao ; apparelho destinado a garantir a seguiaiiga

das caldeiras , facuUando ineios de evilar os casos de ex-

plosao , mas que infelizmente me parece poiico apropriado as

machiuas de marinha.

As figuras 7 e 8 (Esl. 8*) represeiitam o nuvu indicador,

instrumenlo que destina-se a. moslrar o iiivel d'agoa exis-

tente nas caldeiras; mas a iioloriedade do presente consiste,

alem de sua simplicidade, iia disposigao de prevenir com urn

forte assobio , em sigiuU de advertencia , quajido iia caldeira

ha agoa em demasiada quarilidade ou quaudo a agoa falta-

corpo fluctuante do inslruuiento e formado d'um es-

pheroide, que prelimiuarinente e experiuientado na pressao

de 15 atmospheras, lendo uma haste de ferro munida de

um poderoso imaii ; este sobe ou descc deiitro de uma caixa

de cobre que o conlem. Sobre uma das faces verticaes e

graduadas da caixa existe umaagulha relida unicamente pela

attracQao magueticado iriiau. Isto posto, a medida que varia

nivel da agoa dealro da caldeira , o corpo fluctuante sobe

ou desce , em relacao a uma deterininada linlia de nivel

;

a haste tem movirnento aualogo, e portanto o itnan tambem,

dahi resulta que a agulha transporta-se , inarcando gra-

duagoes diversas. Finalmente
,
quando os limites— maximo

ou niinimo da agoa contida na caldeira sao attingidos , em

virtude de disposi^ao apropriada, tem logar um signal de

advertencia.

A estampaque representa u apparelho— Indicador-magne-

tico— , rcpresenta-o com as suas partes principaes e que

completamente fazem ter uma idea delle.

Os prcQOS variam entre 30 fr. (10$500 rs.), e 90 fr.

(318500 rs.)
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mesmo expositor apreserit )u um apparelho que cleno-

mina assohio-sino ,
para os navios a vapor, que , diz o bk-

positor , fazendo-se funccionar , da um sibilo tao forte e

agudo ,
que e ouvido em grandes distancias mesmo contra o

vento. Ora, dada a veracidade de semelhante cousa , e evi-

dente sua utilidade para os vapores
, quando navegam du-

rante a noite , ou em tempo dc nevoa
;
pois se teria um

meio mais para evitar as abalroa^oes
,
que infelizmente sem-

pre se repetem e tern logar em tod-is as marinhas , nao ob-

stante as cautelas adoptadas.

prego do assobio-sino e de 200 fr. (VOS rs.) A fig. 3

(Est. 8*) rnostra a coIlocaQ'io , e a parte que pude ver.

Diversos meios foram expostos, tendentes a mostrar a

maneira de manter certas partes de orgaos das machinas em

continuo banbo de azeite , com economia.

Posto que os meios lembrados diffiram eutresi , reduzem-

se porem todos a formar reservatorios que envolvam parte

das pegas que devem gyrar, e de sorteque o azeite super-

abundante torne a cabir de novo nos mesmos reservatorios.

Varios systemas de transmissao mais ou- menos compli-

cados , praticos ou simplesmente engenbosos se observavam
,

estudando-se cada uma das machinas e modelos expostos

;

rnas, o systema dos Srs. Callen e Ripley de Londres, at-

trahiu-me com especialidade a attcngao , pela simplicidade,

bella applicagao da theoria , e pela opiniao favoravcl que

delle formo em resuUado das muitas vezes que o vi traballiar,

tendo occasiao de verificar sua perfeita uniformidade de

movimento. Alem disto , reconbeco neste modo de trans-

missao sensivel conveniencia , attend(3ndo que dispensa os

.encaixes das rodas dentadas, simplilicando porlanlo seu

numero nas machinas. Oulra razao valiosa , induziu-me a

tratar do objecto em questao, e a applicagao provavel e de

conveniencia para o movimento das helices a bordo dos

navios.
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Entro ria descrip^^ao do systenia.

A figura 1 (Est. 9") mostia iinmediatamente sua construcQao

e simplicidade.

B B D— e urn grande disco de ferro lendo caUias on regos

a, a, a, etc., formados pelos pianos norniaes ao disco BB B,

e tendo por intercessa bb\ bb\ etc.

A — e uin outro disco de bronze posto sobre tres pequerias

rodas que gyram em torno dos eixos.

C , C , C — sao eixos normaes, respectivamente aos pianos

dos dous discos.

Applicada certa forga que de movimento rotatorio ao eixo

D , e supposta a resislencia existir no eixo E , em relacao

ao numcro dc calhas a, a, a formadas, c de rodetas r , r, r,

a velocidade de A cresce. Nisto consiste o meio de trans-

missao de movimento de Gallen e Ripley
, que parece dever

reunir continuidadc e uniformidade de movimento, alem das

garantias de seguranca e facilidade de limpar e azeitar aS

diversas pecas.

principio fundamental da construcgao do apparelho
,

se traduz pela propriedade que : Considerando o grande

disco em repouso , e que o menor gyre sobre sen proprio

eixo, OS dous circulos ficando em contacto, um ponto qual-

quer da circumferencia do menor disco percorrera uma linha

recta ou o diametro do grande disco.

A figura 1 (Est. 10*) tern por lim traduzir a propriedade

geometricamenle.

Asfiguras 3 e 4 (Est. 10*)representam a mesma construccao,

tendo mais continuidadc.

A figura 5 (Est. 10'') denota a construcc-ao aindamais aper-

fei^.oada para o elTeito do movimento.

Reprcsentam asfiguras da Estampa 11 ^ combinagoes di-

versas
,
que produzem certas rela^oes convenientes entre o

movimento do grande disco e do menor,

A figura 2 (Est. 0') mostra a disposigao que se poderia dar.
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quandn se quizesse Iransniittir o movimento de helices a

bordo dos navios, ou applicagoes analogas.

Apoiando-se nas disposigoes adoptadas , os expositores

procuram affirmar as vantagens seguintes :

i." A transmissao de movimento tern logar com rara uni-

formidade.

2.° attrito das partes em contacto e o menor possivel.

3.° movimento tern logar sem choques e sem ruido.

4." espago occupado e muito menor do quo aquelle

que exigem os apparelhos de rodas dentadas.

5.° A facilidade de construcgao facilila a substituigao das

pegas, quando pelo uso houver mister de tal.

6." Facilidade na limpeza.

Ainda faz parte dos detalhes os melhoramentos adoptados

nos distribuidores , caldeiras, manometros, etc., etc. Limito-

me a citar algumas machinas que continham aperfeicoa-

mentos importantes.

Revollier e C* de St. Etienne , expoz uma macbina de cy-

lindro horizontal da forga de 30 cavallos, por 15,000 fr.

(5:250$ rs.)

Esta machina reunia solidez , simplicidade , volume or-

dinario ,
porem importantes melhoramentos nos detalhes.

As chumaceiras (coussinets) estao dispostas de modo que e

possivel, por meio de parafusos horizontaes e verlicaes,

graduar a vontade a posicao ou orientagao dellas, o que

conserva-as, attenuando o trabalho produzido pelas pe^as

em movimento. Tambem as calhas ou corredigas que guiam

a excurslo do embolo , contem, pcla combinagao de chavetas

e placas de ago , conveniente disposicao , muito util ao mo-

vimento do proprio embolo. Fii'ialmente , a mesma machina

ainda conlcm um novo modo de disliibuicao do vapor.

invenlor do manomctro ancroidc,, o Sr. Bourdon, cxpoz

uma machina de adiniraNtil exccugao c conlcndo alguns aper-

feigoamentos. Observagao idcntica se poderia fazer das ma-
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chinas Fargot, Pecqueur, Gaill , etc., etc., daFraiiQa; Van

Vlissengen , Van Helle , da Hollanda ; Hallol , da Belgica

;

Luschka, da Auslria; Fairbarn e Gray , da Inglaterra ; Neu-

man, da Prussia, e Bolinder, de Stockholmo. A macliina do

expositor sueco lornava-se notavel pelaperfeicaoda execugao,

e pela bem proporcionada combinacao e disposi^ao de sens

elementos.

A dependencia constante que tern as machinas de vapor

das caldeiras , induz-ine a dizer alguma cousa a respeilo

delias, julgando-as ate certo ponto orgaos daquellas.

Quanto ao fabrico das caldeiras , observando-se atlenla-

niente a perfeicao de execugao e os resultados conseguidos,

bella era a parte exposta.

A respeito das transformacues mais salientes , citarei as

caldeiras de folha de aco expostas pelos irmaos Jacksons , e

que foram experimentadas sob a pressao de 18 atmospheras*

A propriedade caracteristica do ago applicado a fabricagao

das caldeiras, e facilitar a diminuigao de peso, porque o

augmento das propriedades resistentes permitte modificar as

dimensoes
;
quanto ao custo, por ora, serao talvez mais caras

do que as de ferro.

A caldeira exposta pelo Sr. Clavieres foi muito elogiada

por alguns induslriaes , mas parece-me difficil contestar a

difficuldade que ella tern de ser limpa ; este inconveniente

por si so obscurece muito todas as outras vantagens.

Finalmente , cito a caldeira exposta pelo Sr. Boutigny , cujo

nome e bastante conhecido na industria franceza.

Chegando aos ultimos detalhes das machinas de vapor,

antes de as deixar completamente
, para estar de accordo

com as palavras que anteriormente tive a honra de es-

crcver , rcsta-me formular algumas observagoes a respeito.

Pela rapida exposi,Qao feita sobre as machinas, se dc-

l)rehendem os perseverantes csfcTi'Cos que todos os paizes

civilisados empregam no aperfeigoamento e construcgao das
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macliinas; outrositn, quanto e imporlante o conhccimcnto

e applicacao dos iitensilios e machinas-utensilios. Estas, que

constituem o verdadeiio alphabelo das machinas , devem

pois ser introduzidas em grande numero nos paizes novos.

Ora parece-me, no caso que o illustrado governo de Sua

Magestade ju'gasse convenieiite , que um dos rneios exe-

quiveis de educar e preparar machinistas nacionaes, seria

organisar inslituigoes que fossem viveiros de apreiidizes-

machinistas , aonde ainda em verdes annos os fdhos do paiz

se exercilassein no emprego de lodas as ferramentas e ma-

chinas simples e utensilios. Os nossos arsenaes se preslariam

perfeitanientc a ter taes instituigoes, eslabelecendo em cada

um delles, conforme as ofTicinas mais importantes existentes,

colleccoes completas de lodas as ferramentas que fossem gra-

dualmente estudadas e applicadas pelos aprendizes. Da

mesma sorte na fabrica de ferro deYpanema, ou em outra

qualquer que estivesse sob a direc^ao do governo , seria

muito conveniente fabricarem-se certas cspecialidades de

ferramentas, procurando dar-lhes pelo bom fabrico e per-

feigao
,
preponderancia ou preferencia sobre os mesmos pro-

ductos estrangeiros. Talvez que cm algumas provincias de

segunda ordem , fossem os logares mais apropriados para

organisar escolas de machinistas: estabelecimentos que, com-

quanto ao principio trouxessem despezas ao Estado
,
poucos

annos depois dariam larga recompensa dos sacrificios feitos.

Creio ainda que seria de grando utilidade fazer-se acqui-

siQao das machinas mais apcrfeicoadas afim do servircm de

modelos, e comparal-asas que ja existem em poder do go-

verno , modificando-as como fosse possivel.

Finalmente , seria util para todo o imperio, generalisar e

divulgar por todos os meios informagoes claras e elemen-

ta res sobre as applicaQoes, vanlagens e ciisto de certas ma-

chinas; faciUtar vantagens nos direitos de importacao dcllas

;

dar garanlias ou recompensas directas ou indircctas aos
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mecanicos ou estabelecimentos estrangeiros que sustentassem

em suas officinas certo numero de officiaes e aprendizes nalos

no Brazil ; e sobretiido excluir , debaixo de qualquer pretexto,

privilegios para machinas estrangeiras.

A ultima proposiQao e sujeita a muitas controversias; mas,

se ousei mencional-a, e porque exprimo nella a mais profunda

de minhas convicgoes.

Com isto lermino o assumpto — machinas de vapor.

FIM DA TERGKIRA PARTE.





RESL'MO DAS OBSERVAgOES METEOROLOf.lCAS FEITAS NO IM-
PERIAL OBSERVATORIO ASTRO.XOMfCO EM TODO ANNO DE
1856,NAS HORAS DE MAIOR VARIACAO.

JANEIRO.

HOBAS THERMOMETROS BAROMETRO HVGROM. COND
^

Fahrenh. Cenligr. R^aum. a 0» de temp. cent, de Regnauh.

6 74,230 23,461 18,769 755;026
10 755 791
12 78,829 26,016 20,813 ..''

9
19»,99

I 754,772
" 20 7^<

Medias 77,135 25,075 20,060 755.231 20,'l8

Dins de ceo claro 8, 16 «>

^

Dias de ceo nublado 2, 5, 6, 9, 12 13
15,25,26, 28,29,30,31 ...'..'

13
Dias de ceo encoberto 1, 3, 4, 7, 10 11
U, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27

Dias de chiiva 4, 5, 6, 10, 11, 12. 14, 18
19,21,22,23,24,25,26,29. . .

.'

Allnra do pluviometro 23, 2, 5, 27, 1, 8,

7,4,1,4.5,3, 3,5
Dias dearsempre nevoado 1 , 3, 4, 20, 22.

^ "5

Ditos nevoados so de nianhaa 7, 10, 13
.15, 16, 17,19, 26,28, 29, 30, 31. .'

12
Dias de vento conslante 1, 4 g
Dias de vento variavel 6, 10, II, 13, 19
21,22,23.24,25,26,27,28.

. .
'.

13
Rumos dos ventos NO. SE. NE. SO. S.
Dias de terral e viracao 2, 3, 5, 7, 8 9

12, 14, 15, 16, 17", 18, 20,29,30,31! 16

Dia mais fresc. 25 22%5 Min. temp, 25 t" 2e-,3

Diasniaisquent. 9 29,9 Max. temp. 9 I2" 34',2

16

16

nin

139
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FEVEREIRO.

HORAS THERMOMETROS BAROMETRO HTGROM. COSD.

Falireuh. Centigr. R^ium. a 0° de temp. cent, de Regnault.

li" 75,529 24,183 19.346
mm

9 756,240

11 80,022 26,679 21,343

1 2i",48

fr- 754,558

6 22.16

Medias 78.505 25,836 20,669 755,428 21.68
Total

Dias de ceo claro 25 1

Dias de ceo nublado 1,2, 6. 8, 9. 10, 17,

18,19, 21, 22, 23, 27, 28. • • • • 1^

Dias de ceo encoberlo 10, 11,12, 13, 14,

15, 16, 20, 29 9

Diasdechuva 10, 11, 12, 14. 15, 16, 19. 7

AUuras do pluviometro 0,4, 2, 1, 17, 3,
mm

1,4, 23, 1,21. 73,4

Dias de ar sempre nevoado 1 1

Dias nevoados so de raanhaa 2, 7, 11, 13,

17, 24. 25 7

Dias de vento constanle 13 1

Dias de vento variavel 7, 8, 9, 10, 12,

14, 15, 17, 18, 20,22.27,28, 29. . 14

Rnraos dos ventos NE. SK. S. 0. SO. NO.

Dias de teiral e viraciio 1,2, 3. 4, 5, 6,

11,16„19, 21,23,24,25, 26. . . .

o

Dia mais fresc. 15 23,8 Min. temp.

Diasinaisquent. 9 29,8 Max. temp.

15
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MARgO.

flORAS THEBMOMETROS BAROMETRO HYG. COND.CENT.

Falirenh. Ceniigr. Reaiim. a C de temp; tie Regnault.
ni m.ii

6 754,450

7 75°349 24,083 19;266
10 755,168
12 79,867 26,593 21,274

3 20,86
5 753,612
6 21,34

Medias 78.078 25,599 20,479 75/i,367 21,10

Total

Dias lie ceo claro 5, 13, 16, 23, 25, 26. . 6
Dias lie ceo niil)la(lo 3, 4, 7, 8, 9, 14, 20,

29, 31 9
Dias.de ceo encoberlo 1, 2, 6, JO, 11, 12,

J5, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30. . . 15

Allura do pluviometro 7, 1, 5, 7, 15,5,

9, 12, 2 58,5
Dias de ar sempre nevoado
Dias nevoados so de inaiiliaa 11, 13, 19,

22 25 26 27 T
Dias de vcnto conslante

Dias de vento variavel 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, i4, 15, 16, 17, 18,23,

25, 26, 27, 28, 30, 31 2^
Rumos dos ventos NE. SE. SO. NO. L. S.

Dias de tei-ral e viiacno 3, 4, 19, 20, 22,

24, 29 *

Dia mais fresco 20 23°,3 Min. temp. 23

Dia Miais quente 31 29,5 Max. temp. 31
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ABRIL.

H0RA8 THERMOMETROS BAROMETRO HYGROM. COSD.

Fahrcnli. Cenligr, Reauin. a de temp. cent, de Regnault.
Ill o mm

6 75,357 24,087 19,270 757,304

9 20",88

10 758,138
12 80,803 27,113 21,690

l' 20,35
6 756,622

Medias 78,328 25,738 20,590 757,337 20-44

Total

Dias de ceo claro 15, 16, 17, 18, 21, 28. 6
Dias de ceo nublado 6, 7, 8, 9, 23, 24,

26, 27 . 8

Dias de ceo encoberlo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11,

12, 13, 14, 19, 20, 22, 25, 29, 30. . 16
Dias de chuva 1, 2, 3, 9, 10 5

Alluras do pluviometro 27, 25, 11, 1, 0, 5. 64,5

Dias de ar sempre nevoado 21. ... 1

Dias nevoados so de maiihaa 1, 4, 5, 14,

19, 22, 25, 27, 29. . . ... 9

Dias de vento constaiite 10 1

Dias de vento variavel 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11,

12, 14, 15, 2-2, 24, 25 13

Rumodos ventos SE. NE. NO. L. ENE. S.

Dias deterral e viracao4, 7, 9, 13, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30. 16
O t II

Dia raais fresco 2 23,4 Min. temp. 3 1 22,1

Dia mais queiile 16 29,0 Max. temp. 7 12 31,7
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MAIO.

HOftAS THEP.MOMETROS BAROMETRO HVCROM. COND.
Falirenh. Conligr. R^au.n. a de temp. cent, de Regnault.

7""
70,48G 21,381 IT/IOS 758759

10^ 758,670

l' 75,299 24,055 19,24/i 18 00

jt
757,176 . !..

b 18 50
Medias 73,582 23,101 18,481 757,895 18,'l7

T > I

Dias de ceo claro 4, 16, 29, 30. . .• . 4
Dias de ceo nublado 1,2, 3, 5, 9, 10, 11

12,17,19,22, 23, 2i, 25, 28, 31. ! 16
Dins tie ceo encoberto 6, 7, 8, 13, 14, 15

18, 20, 21, 26, 27 1

1

Dias de chuva 2', 6"^ 7, 8, 13, 15, 17, J8,
21, 26, 27, 31 12

.\lturas do pluviometro 6, 15, 10, 10, 0, 5,

0,5,1,8.38,14.4 10;7
Dias de ar sempre nevoado
Dias nevoados so de nianhaa 11, 13, 15,

16, 17, 25, 29,30 8
Dias de vento conslante 7,17.... 2
Dias de veiilo variavel 2, 6, 8, 10, 11

'14'

16,19,21,22,26,27,31. . . .
.' 14

Rurnos dos veiHos NO. SE, S. SO. 0.
Dias de terrul e viiacao 1, 3, 4, 5, 9, J '>

13, 15, 18, 23, 24, 25. 28, 29, 30. '. 15

la mais fresco / 20,3 Min. temp. 16 7 18,5

Dia mais quente 23 26,7 Max. temp. 23 1 30,8

R. B. II. 13
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JUNHO.

HORAS THEBMOMETROS BAJtOMETRO HYGROM. CORD.

Fahrenli. Cenligr. Reauni. a C de temp. Cent, de RegnaulU

O ..••• *-..•• ...... I l/vjj t KfyJ • • • • «

7 65,-462 18°590 14,872

10 761.480

l' 71,514 21,052 17,562 IS'OO

6 759,097 15,60

Medias 69-238 20,688 16,550 760,727 15,21

Tola!

Dias dc ceo claro II, 13, 14, 15, 16, 17,

21,22,24,27,28,29. ..... 12

Dias (]e ceo miblado 1, 2, 12, 18, 19, 20,

23, 25, 26, 30. . . . . ^ . . 10

Dias do ceo cncoborto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 13

Dias de chuva 1 , 5, 7, 9, 25, 26. ... 6

Altuias do pliivioineli'o 15, I, 2,5,1. . 2-4

Dias de at- seinpre nevoado 29. ... 1

Dias nevoados s6 de manhaa 2, 5, 6, 11,

12,13,14, 15, 16. 17, 18,21,22,23,
24, 28 . 16

Dias de venlo conslanle 9, 24, 26. . . 3

Dias de vento vaiiavel 1, 3, 4, 6, 7, 10,

11,18,19,20,25,27,30 13
Runios dos venlos NE. NO. SO. SE. S. L.

Dias de leiral e viracao 2, 5, 8, 12, 13,

14, 15, 16, 17, 2 1,
'22, 23, 28, 29. . 14

Dia mais fiesco [2 18,8 Min. temp. 12 7 15.6

Dia mais qucnte 10 22.7 Max. lemp. 30 2 25,8
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JULHO.

HOIUS THERMOMETROS BAROMETRO HTG . COND. CE^T.

Falneuli. Cenligr. R6auni. a de lemp. tie Regnault.
'" mm

6 762,480

7 6i688 18,160 14",528

8 U,()l
10 763,3;{H

12 15,40

l' 69,403 20,813 16,650
A 761,703

Medias 67,453 19,69() 15,757 762.553 15,07

Total

Dias de ceoclaro I, 7, 15, 10, 22, 26, 27,

28,30 <J

Dias (le ceo nublado 2, 5, 8, 12, 13, 14,

17, 20,21, 23, n 11

Dias de ceo encoberto 4, 18, 19, 25. . , 4
Dias de chuva 6, 7, 20, 21, 22, 23. . . 6
Alturas do pluvionielro 8, 4, 6, 8, 21, 5,

mill

5,7,5,2 62
Dias de ar serapre nevoado 1, 2, 5, 6, 10. 5
Dias nevoados so de manhaa 3^ 4, 7, 8,9,

11, 12, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28,

29, 30, 31 18

Dias de ventoconslanle 4, 6, 26. ... 3
Dias de vento variavel 1, 7, 9, 16- 21, 22,

23,25 8

Humos dos ventos NO. 0. SO. S\L L. NE.
Dias de terral e viracao 2, 3, 5, 8, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 27,

28, 29, 30, 31

Dia mais fresco 7 16,6 Min. lenip.

Dia iiaais queute 4 23,1 Max. temp.

9
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AGOSTO.

THEKMOMETROS BAROMETRO HYG. COND. CEXT.

Fahrenh. Cenf.gr. R^m.m. aOdcton.p. de Rcgnault.

." i3,5
'>

••;

7 0)6,01 19/23 15,38

10

2 72,52 '2-2,51 18,01

4
5

n)»i

700,755

750,045
14,7

ni n

49.5

,,1 i^ ll;ll 1^:^^ ™:- lu
^,

Dias de ceo claro 1, 3, 4,10, 11,21, —

,

«)3. 27, 28, 30. 31. . • • ^ • •

Dias deceonublaiio 5, 0, 7, b, li, lo, i^>

15,10,18,19,20,24^ . „ • •

^f^

Dias de ceo encoberlo 17, iio, -o. • •

Dias de cbuva 17, 19 . • • • •
•

Alluras do pUiviometro 3, ii, •>, » *. •^'

Dias de ar sempre nevoado 0. iJ, -4, ^.'»

^
30, ol • • • • ', -

*
I* i) o ;.

Dias nevoados so de niauhaa 1, -, ^. ^».

g
5, 10, 22, 27,28.

^

Dias de vento conslanle 23 ^
...

''^n:i8:^;io!i2fw,'25,'k27;

RuSs''ventosNE.NO.SlvSO.O^^^
Dias de terral e viracao 1. i, -3, o, f^, .»,

10,13, 16.21, 31

19

11

_, ... - ' •

^^ -^
jg^Q

Minima teraperatura ' '• ^, r.

23 4 27,9
Maxima temperalura
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SETEMBRO*

HORXS THERM0METR08 BAROMETIIO HYC. COND.CEXT.
Fahrenh. Centigr. R6aura. a de temp, de RegnaulU

6"'
68,553 20;307 IG.'siG m^'sSi 14 ^80

10 761 006
11 71,389 21,883 17,506 ..!:

16,60
759 <^79

Medias 70,263 21,257 17,006 760;402 1.5,99

Dias de ceo claro 7, 8, 14 ^
Dias de ceo nublado 1, 2, 3, 4, 6, 9, lo'

II, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 25, 26',

.28. 29. 30 ; 19
Dias (le ceo encoberto 5, 16, 17 20 '^1

22, 24
'.'."'

7
Dias dechuva I, 3,4, 5, 17, 21,* 24. '.

7
Alturas do pluviometro 1, 4, 3, 0, 5, 3, 4,

1,5,3, 13,5,10,5,14,4,9.5. ,

' 76"
Diasdearsempie nevoado 16, 17,2'. . 3
Dias nevoados so de manhaa 2, 3 15 2^'

26, 29, 30
"":

7
Dias de venlo constanle 2, 20 . .

* ,*

2
Dias de vento vaiiavel 1, 3, 4, 5, 6, 7 10

11. 12, 13, 16, 17,18, 22, 23, 24,' 27,'

-8, 30 jtj

RuiDos dos ventos L. NE. SE. S. SO
ONO. NO.

Dias de terra! e viracao 8, 9, 14. 15 19
21,26,29 ..*....'..'

8
Dias de trovoada 17

*

,
j

Minima (emperaliira 21 1
' 18*2

Maxi
h. I.

ma tomperatura 16 l' 27 9



198 REVISTA BRAZILEIRA,

OUTUBRO.

HORAS THERMOMETROS BARO METRO HYG. COND

Fahrenh. Centigr. Reaum. a de leinp. cent, de Rfg.

ni o o o mm o

6 68,522 20,290 1(\232 756,9:]5 IMG
9 757,743

12 1«.'^6

2 72,151 22,306 17,845

4 756,007

Medias 70,914 2 1, 610 17,295 7M),9iO 15,84
TolMJ

Dias de ceo clnro 1, 3, 6, 7, 18, 28. 29,

30, 31 ^

Diasdeceonublado2, 8, 9, 10, 13, 14,

15, 16, n, 19, 21, 22, 23, 25, 27. . 15

Dias de ceo encoberto 4, 5, 1 2, 20, 24, 26. 6

Dias dechnvall, 12, 17, 23,26 ... 5

Alturas do iduviometro 2, 6, 4, 2, 1, 5, 4,
^ ini

4,1,2,3,12,5 ....... 42

Dias de ar sempre nevoado 4, 7. ...
Dias nevoados so de manliaa 11, 18, 23,

24, 25, 29 . • ,•
<>

Dias de vento conslanle 1,4, 13, 14, 16,

26, 28, 29, 30 ^. • •
•>

Dias de vento variavei 2, 3, 6. 7, 8, 11,

12, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 27. . 15

Rumos dos ventos N. NE. L. LSE. SE. S.

SO. NO.
Dias de terral e viracao 6, 9, 10, 19, 23,

25,31. . .
.°

Dias de Irovoada 23

Minima tempcratura

Maxima leinperalura
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NOVEMBRO.

HORAS TBERMOMErROS BAROMETRO HTG. COND.CEHT.

Fahreuli. Cenligr. Reauiu. a de temp, de Regnault.
•" ° ° " mm o

6 71,595 21,907 17,598 755,727 16,08
9 756,189

12 75,618 24,232 19,386

5 754,705 17,59
Medias 74,064 23,369 18,695 755,368 J6,97

Dias de ceo claro 11, 13, 14, 17, 18, 19,

24,25 8
Dins de ceo nuhlado 2, 4, 8, 9, 10,12,

23, 29, 30 9
Dias de ceo encoborlol, 3, 5, (5, 7, 15, 16,

20,21,22,26,27,28 13
Dins de chuva 5, 6, 7,.9, 15, 16, 21, 22,

25, 26. 27, 28, 29 13
Altura do pliiviomotro 1, 4, 4, 27, 2, 1,

.2.4,5,8,2.4,5,1, .5,31, 10, 2.2. m"h
Dias de ar seinpre ncvoado 1 |
Dias nevoados so de manhaa 11, 25, 29. 3
Dias de venlo conslaiite 3, 7, 20, 23, 24,

26, 27, 28 8
Dias de vento variavel 2, -4, 5, 9, 8, 9,

10, 11, 12, 15, 16 17,21, 22, 25, 30. 16
Ruinosdosventos N. NE. L. LSE. SE. SSE.

S. SO. OSO. NO. NNO.
Dias de lenal e viracao 1, 13, 14, 18, 19,
29

'

6
Dias de trovoada 23, 25 2

. , h. m. o

Minima temperalura 9 6 18,4

Maxima temperalura 4 1 31,0



200 REVISTA BRAZILEIRA.

DEZEMBRO.

HORAS THEUMOM. BAnOM. HYG. COSD. CENT.

Fahrenli. Centig. Rdaumur. a da temp, de Rcguaul.
ui o o 11 ,„ni o

6 754,375 17,9
7 73,643 23,135 18,508

10 754,623
12 77,081 25,045 20,036
5' 753.446 20,5

Medias 75,646 2^,248 19,398 754,137 19,5

Total.

Dias de ceo limpo

Dias claros

Diasde ceonublado 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12,

13,21,25,26, 30 43

Dias de ceo encobertn 2, 4, 5, 10, 15, 16,

17. 18, 19, 20, 22, 23, ^4, 27, 28, 29, 31

.

17

Dias de chuva 1, 4, 10, 11, 13, 16, 17, 18,

19,21,22,23,24,25,26,27,29 ... 17

Alturas do pluviometro 1. 29. 5. 2. 10. 1, 5.

5, 5. 1 . 48. 6. 2. 6. 4, 5. 21 . 5. 53. 21 . 0,
mm

5.5,5.3.2.1.4. 1,5.3.15, 5 258
Dias de ar sempre nevoado 14 1

Dias nevoados so de manliaa 20, 29, 30, 31

.

4 .

Dias de vento constante 1,2, 7, 10, 12, 13,

18,21 8
Dias de vento variavel 8, 9, 11, 15, 17, 19,

22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 13

Rumos dos ventos N. NE. L. SE. S. SO. 0. NO.
Dias de terral e viracao 3, 4, 5, 6, 14, 16,

20.28,30,31. .' 10
Dias de trovoada 26 1

li. ni. o

Minima temperatura 5 6 19,9
ii. h I.

Maxima temperatura 3 leas 3 31,3

Os instrumentos estJio a 28,5 bracas (62,7 metros) acima
do nivel do mar.

Rio de Janeiro , 15 d€ .laneiro de 1857.

ajndanfe— Ernpsto Gomes Morcira Maia.



CHIMICA

K«tado actual da C3iiinlea.
»

PRIMEIRO ARTIGO

Quern nSo sabc da arte nSo a eslima.

CAMfSES.

Os conhecimenlos Iiumanos se acham em tal dependencia

iins dos oiitros
,
que sen desenvolvimento e necessariamente

simuUaneo. Do tempos a tempos, na verdade , um delles

avanca para a frenle; mas em breve os outros, accelerando

a sua marcha, fazem progressos tanto mais rapidos, pois

que se aproveitam das acquisigues dos mais adiantados. A

causa desla simultaneidade 6 facil dc perceber , observando"

se que , em uUima analyse , nao existe senao uma unica

sciencia; sciencia de observacao, bem enleadido , da qua!

a natureza intcira, sob todas as suas formas e no seu com-

plexo, e assumplo. GoUier os factos, coordenal-os , formar

hypotheses mais ou m,enosp!ausiveis para os explicar , tirar

conclusoes geraes, eis o que se chama — a sciencia. Mas

como a natareza e infinila , como e impossivel estudar todas

as suas paries ao mesmo tempo, foi-se obrigado a dividir

as observagoes em diversos ramos , aos quaes se deram nomes

particulares. Para melhodisar, separou-se polo pensamento

as propnedades dos corpos , e daquellas dessas propriedades

que pareceram da mesma ordem , fez-se o typo da sciencia

particular encarregada de as examinar. Assim a physica teve

empartilhaas propriedades extcriores ; ao dominio da chi-,

mica ficou pertcncendo o estudo das propriedades menos
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appareiites, que tocam a essencia de catla especie de nia-

terias , das accoes que essas materias exercem umas sobre

as outras.

Ora , vai tendo logar o que necessariamente devia acon-

tecer pelacontinuidade dos trabalhos, isto c, que os pontos

de coutacto se vao mulliplicando
, que uma das sciencias

invadiu os dominios da outra, e que, por uma especie de

attracQao, teudendo a realar o que havia sido desatado contra

a natureza , essas diias sciencias convergem para confundir-

se na sciencia universal.

A sciencia chiniica tern chegado a uni tal grau de desen-

volvimenlo e de complicacao , que e impossivel dar mesmo
uma idea summaria a nao escrever-se uiu volumoso livro.

Devemos portaulo limitar-nos a apresenlar um simples esbogo

das revolucoes operadas nesla sciencia durante os ullimos

cincoenta annos , sobretudo na ultima metade deste periodo.

No segundo artigo traiaremos um pouco menos perfuncloria-

mente do que diz respeito aos progresses da chimica nestes

ultimos tempos, nao esquecendo de render a dcvida bome-

nagem aos bomens abalisados que elevaram a sciencia a

altura em que boje se acba.

Um chimico,perfeitamente versadona sciencia ba quarenta

annos passados, perder-se-bia boje nesse labyrinlbo de

nomes, de faclos e de combinacoes que surgem acadairio-

mento. Se pudesse acbar o fio que o tirasse do labyrinlbo

do que se cbama chimica inorganira, certamcnle elle o per-

deria se procurasse penetrar no vasto dominio da chimica

organica; regiao novamente descobcrta, tao fertil em pro-

ductos, cultivada com tanto cuidado, que o observador,

estacionario sumcnte durante alguns annos , licaria sorpre-

bendido do seu atraso.

Os livro-, que ba 30 annos gozavam de grande reputacao,

como, por exemplo, os de Fourcroy, de Tbomson , de Murray,

etc., estao boje complctamente fOra de uso; e mesmo as
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obras elementares que os subslituiram , nao tem valor senao

na sua ultima edir,ao, c ainda assim 6 difficil que estejam

a par dos incessantes progresses e das continuas acquisigoes

que elles devem registrar.

actual cstado da chimica ainda nos causara maior sor-

presa, se a coinpararmos com o que ella era na antiguidade.

Os antigos pliilosophos, que se occupavam co«i objectos

naturaes, nao fizeram senao tocar-lhes; nunca formaram um
piano que os conduzisse a verdade , e em suas maos as ex-

periencias eram apenas accidentaes e isoladas.

Se a penetragao dos Gregos naufragou sempre que se tra-

tava da experiencia applicada a sciencias naturaes , nao

devemos esperar maiores esforgos da parte dos Romanes.

Os estudos chimicos dos Arabes e os esforcos mal dirigidos

dos alchimistas, nao merecem ccrtamente a importancia que

algumas pessoas Ihes tem dado. Nao se pode avancar que

OS ultimos tenham feito da experiencia um meio racional

d'indagacoes ; o pouco que nos deixaram fundiu-se na

chimica moderna. Se Rogerio Bacon vivesse em uma epoca

mais favoravel , e provavel que o seu espirito dinvestigagao

tivesse posto na primeira linha dos fundadores da sciencia.

E' inutil repetir o que tantas vezes se tem dito do seu grande

homonymo, e seu successor na ordem dos tempos, do

chanceller Bacon, o primeiro que assignalou fo'rmalmente

a observagao e a experiencia rigorosa como a unica via que

pude condu.?-ir a descoberta das verdades naturaes.

Mais tarde nos vemos a chimica apresentar o seuverdadeiro

caracter como sciencia experimental , como o effeito de cansas

que nao teriam deixado de existir, se os escriptos de Bacon

nunca tivessem apparecido.

Este curto exame da historia primitiva da chimica, faz

conhecer que nao Ihe concedemos outro merito sen^o o de

ter regislrado os progresses isolados do espirito humane nas

differcntes artcs que repousam sobre o emprcgo de processes
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Ghimicos. Aquelles que depois de Tubal-Cain, o primeiro

dos metallurgistas , tern Irabalhado os metaes o pi'eparado as

substancias alimentarcs , tern posto em jogo as forras e os

recursos chimicos , sem todavia reconhecel-os por taes. To-

davia nao seria razoavel dar o nome de chimicos a homens

que nao fizeram outra cousa scnao descobrir meios de sa-

tisfazer as necessidades ou ao hixo dos homens. A chimica

sabe esclarecer esses processos famiUares, mas nao depende

delles. Nao se pcde mesmo dizer que nenhuma das grandes

descobertas que lem marcado os sens progressos deva a sua

origem as necessidades da socicdade.

Nao se engana muito aqiielle ({ue affirmar, que nao ha mais

de um seculo foi que a chimica lomou o caracter scientifico

,

e comegou a fazcr alguns progressos. Na verdadc os nomes

eminentes de Boyle, de Hooke, Marjow, Slaid e Ualles bri-

Iharam antes ; mas foi sumente enlre 1 750 e 1790, epoca

illustrada porBlacli, Cavendisli, Watt, Priestley, Berp-mann,

Scheele , Lavoisier , e assignalada pela descobcrta do oxy-

geneo, do hydrogeneo , doazoto, do acido carbonico , do

calor latente , da al'finidade electiva, da composigao da agoa

e do ar atmospherico
,

pela dcscoberla finalmenle da ver-

dadeira natureza dos oxydos e dos acidos ; foi durante esse

periodo que a chimica se collocou nas bases sobre as quaes

eJla se apoia. Alliada com as scicncias experimcntacs pela

semelhanca dos methodos d'investigacao, porem mais ex-

tensa e variada , tambem experimentou maiorcs mudangas

,

e reccbeu maiores augmentos. Absorvendo cm sua esphera

alguns dos ramos collateraes, unindo-se a todos pelos mais

estreitos lagos
, pude-sc dcsde ja pcrceber a aurora do dia

em que cssas sciencias , sem exceprao, se confuiidirao total-

mente, lornando assim mais verdadeiro o aphorismo ousado

ded'Alemberl :— • Para quem sabe abracar o universo com

um rasgo de vista, o universo e um faclo nnico c uma grande

verdade. »
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A chimica e chamada indubitavelmente a servir de base
ao elo commum, a lodas as sciencias cujas investigagoes
tern por fim o estudo da natnreza. Por simples que se queira
tornar a dofinicao destas sciencias , nno 6 possivel deixar de
a fazer abrangeras accoes infinitas em numoro e variedade;
differindo

, conforme sc applicam, a cada uma das modifi-
cacoes da materia; satisfazendo , directa on indirectamente,
a todos OS phenomenos naturacs ; conlribiiindo essericial-

niente a exisfcncia c a conservacao de cada forma da vida
vegetal ou animal

; quod vides totum et quod non vides
totum. Para definir a chimica, e necessario condensar todas
estas condicoes em uma expressfio geral.

Na immensidade do univcrso , a materia se nos offerece

emmassas, actaando umas sobre as oulras, conformemente
as leis de gravilaf;ao ; emquanto que no globo que habitamos,
ella revestc innumeraveis formns : simples ou composla

;

sobda, bquida ou gazosa; por ioda a parte submettida a
uma grande lei chimica, e as condicoes physicas de cohesao
e de repulsao

, cxercendo-sc sol)re as moleculas homogeneas,
e produzindo uma parte de suas propriedades secundarias.

Mas alem destas causns , e sem dependencia delias, tanto
quanto podemos saber no estado actual dasciencia, appa-
rece essa outra energica for^a a que chamamos affmidade
chimica, forcaattractiva, actuando em distancias insensiveis

sobre parliculas heterogeneas ; forca variavel em sua inten-
sidade e em sua accao, que produz esse vasto complexo de
phenomenos que designauios debaixo de urn nome commum.
A chimica e a sciencia que estuda essa alTinidade das mo-
leculas materiacs

, as leis que presidem a sua uniao e des-
uniao

,
assim conio as mudancas produzidas por essas acgoes.

Tambem se occupa com o estudo dos agentes imponderaveis

,

de lao alta importancia em sua intervcn^ao , a luz, o calor,

a electricidade, mas somente no que diz respeito a sua in-

fluencia sobre a affmidade.
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Talvez chegaremos um dia a rela^oes physicas e a leis de

lima ordem mais elevada, o;ide eiitrem esses clementos e

todas as propriedades da materia. Como quer que seja , a

sciencia chimica e essencialmente experimental , c sens pro-

gresses serao tanto mais segiiros e rapidos , qiianto melhor sc

dcfiniro sen fim
;
qiianto mais amplos forem os seus pro-

cesses e mais aperfeicoadcs os sens meios.

Comprehendendo nas altril)uicoes da chimica a determi-

nacao das affinidades miiUias cxercidas pelos afomos dos

corpos, da-se a esta cxpressan o sentido que jiistificam

os conhecimeutos actuacs. Se.n entrar na discussao desta

doulriua, tal como se acha nos escrlptos dos anligos , on

nos dos modernos, estamos surficieulomenle atitorisados a

admittir, sobretudo dcpois da descoberta das propoi'coes

delinidas, que toda a materia se com[>oe de moleculas ele-

mentares indivisiveis, cuja forma e grandeza sao delermi-

iiadas, mascnja pequenhez desafia a imaginarao. No estado

de isolamento, essas parliculas podem obrar umas sobre as

outras, e, por sua acgao miitua, dar nascimento a uma in-

numeravel multid^o de productos naturaes, cujas con-

tinuas modificacoes dependem de accoes do mesmo ge-

nero.

A chimica possue dons modes de proceder : a analyse

c a synthese ; a separac-ao das partes tomadas no estado de

uniao ; a reuniao das partes separadas. Nao ha nenluima

operacio chimica em que nao este.ja intcressado nm on outro

destes methodos. Ambos sc prevalecem das aflinidades re-

hvtivas dos corpos, mas a apphcaQao da analyse precede

sempre a da synthese. Ate mesmo nas operacoes da nalureza,

a separagao das partes e mais commuui do que a sua reuniao.

As mudangas e as combinagoes de que dependem os pheno-

menos da vitalidade, sao lentos e mysteriosos, em compa-

ragao da desjuncgao que reduz todas as partes ao estado

elementar.
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Quando estas modificagoes, t'o promptase tao nume-

rosas, attrahem a attencao do chiiiiico, elle dove coinpre-

hender que uma analyse mais minuciosa pude colher cada

um dos coinponentes, deteriidnar a sua natureza e sua quau-

tidade relativa.

A synthese vem em segundo logar ; ella coiifirnia os re-

sultados da analyse, e da nascimento a uma multidao de

combinacoes novas. Mas, quer seja um ou outro desles me-

thodos, cliimico deve ter sempre presentc um principio:

nada se pude crear , nadasepode perder. Demonstrando

este principio ate entao mal compreliendido, Lavoisier rendeu

a sciencia u(n service mais digno de memoria do que muitas

descobertas que gozam no mundo de um grande renomc.

A insistencia nestes pretiminares era indispensavel para

chegar ao exposto summario das inudangas sobrevindas na

chimica moderna, Essas mudancas nao consistem unicamente

na descoberta de factos novos, mas tambcm nas modificagoes

introduzidas nos metbodos de investigacao , e que bastam

para dar um outro aspecto a sciencia, indepeiidentemente

dos resultados que tern sido a sua consoquencia. A invengao

de novos meios de exame tern na realidade uma alta im-

portancia para a bumanidade. augmento de poder que

resultou disso , a possibilidadc de penetrar ern novas regioes

d'antes occultas, collocam essas descobertas entre as mais

importantes conquistas do Iiomem , e as constituem como

outras tantas balisas de sua historia. A primeira destas mo-

dificagoes foi a maravilhosa cxactidao adquirida pelas ope-

ragoescbimicas. Somente os que sao versados na bistoria da

sciencia podem apreciar os melboramentos que ella recebeu

a este respeito , assim como a impulsao dada a sens pro-

gressos. Desde o mais simples exame das apparencias ex-

teriores ou pbysicas , ate aos detalhes os mais complicados

e OS mais delicados da analyse dos corpos organicos , se faz

sentir a utilidade e a perfeigao da analyse , quer relativa-
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mente a qualidade,, quev a quanticlade. Nao faltariam exem-

plos da grosseira inexaclidao com que eslas operacOes se-

executavam ha 50 annos. Qualquer que fosse o objecto sub-

mettido a analyse, raras vezes se obtiiiha metade das partes

que actuabiiente se consegue tirar. Um grandc iiumero dessas

partes ficava occulto pela iusuHiciencia dos meios empre-

gados , e quasi sempre aconlecia que o?> componentes des-

conhecidos eram iuslamente os mais importantes , aquelles

que moditicavam as qualidadcs physicas do corpo analysado,

que deterniiiiavam as relagoes com outros ou oscudesthio

na economia geral. que entao era conlado como perda

,

caput mortiium dos antigos analyslas , e hoje a parte a

niais rica e a mais productiva.

Para nao sahirmos das generalidades , deixaremos de

referir excmplos particulares, limilando-nos a citar somente

dous corpos, o iodo c o bromo , descobcrtos, ha perto de

40 annos, em certas plantas marinlias e na agoa do mar.

Estas substancias sjo notaveis, porque constitucm dous ele-

mentos novos e possucm propriedades tao singulares , que

se pode concluir deverem representar na economia do globo

nm papel especial , ainda que incognito. A quantidade re-

lativa exccssivamentc fraca que se acha , nao invalida esta

asser^ao. A energia chimica nao depende sen!) em parte

da massa absolula; porem, mcsmo sobre este ponto nao se

pode fazer objeccao, bastaria lomar em consideragao a

enorme massa das agoas do Oceano, das quaes estas sub-

stancias s7u) partes intiigrantes, para convencer-se de que

cllas representam na creacao nin papel mui importante.

A chimica moderna tern por assim dizer torlurado estas

novas substancias ,
que ja conseguiu descobrir nas salinas

,

em cerlos mineraes, nas agoas doces e ate no ar. Ella mostrou

a sua analo;ia com os mais energicos agcnles chimicos , laes

como chloro e o oxygcneo , c os tern feito entrar em uma

inuUidao de combinacoes, entre as quaes os mcilicos acharam
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remedios, emquaiito os physicos , notancio a influencia que

a luz exercc sobre ellas , tiraram a mais ])i'ilhante de suas

applicagoes— a photograpliia. Para descobrir a sua presenga,

possuem-se reactivos de uma tal sensibilidade, que um delles

pode indicar iodo em um liquido que nao contiver senao

a millionesima parte do seu peso. Esse reactivo e o amido.

Seni imdliplicar estes exemplos, diremos que a mesma

exactidao lein sido introduzida em todas as paries da chi-

mica. Oacaso, os resuUados brutos, as hypotheses vagas

,

sao totahnente banidas da sciencia. A expressao numerica

dos pesos e das relaeoes serve de base e de veriflcagao a

experiencia; exige-se um resultado rigoroso, e nao se con-

sideram como certas senao as conclusoes bem apoiadas. Este

rigor nos exames, cuja origem remonta ao engenhoso La-

voisier, tem dado uma tal perfeieao a theoria chimica e

principalmente a analyse ,
que antes de comegar, um chimico

pode muitas vezes predizer o resultado de uma operagao;

de sorle que a experiencia vem antes completar as deduc-

Coes tiradas das leis geraes, do que revelar factos desco-

nhecidos.

As affiuidades relativas das particulas materiaes servem

de base a analyse aperfeigoada : os progresses foram suc-

cessivos , mas accclerados nestes ultimos tempos em razao

das conquistas ja feitas. WoUaston, Berzelius , Mitscherlich,

Liebig, Dumas, e muitos oulros chimicos , contribuiram

muito para dar as experiencias a mais feliz exactidao.

Emquanto nos occupamos com este objecto , convem in-

sistir sobre a influencia das pequenas qaantidades em com-

posicao. Ja dissemos que certas substancias
,
que se acham

em fracas proporgoes
,
podem todavia dar ao composto em

que entram propriedades importantes, ou mesmo essenciaes.

A chimica moderna esta cheia de factos deste genero, e a

esta sciencia eslavareservado o reconhecimentoda importancia

desses rnateriaes pouco abundantcs. A chimica moderna nao se

n. B. 11. ill
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limitoii a descobrir muitos elementos ate entao incognitos

;

ella indicou o papel que elles preenchlam no piano da na-

tureza
,
pelo proprio facto de sua diffusao em pequenas quan-

tidades. Foi a cbnsummada habilidadedos chimicos, que sou-

beram avaliar essas quantidades minimas, que devemos

algumas das descobertas mui notaveis em physlologia, em
agricultura e em todas as artes da vida.

Quando um elemento se acha coristantemente em um com-

posto, entrando em proporcao deflnida, relativamente as

outras partes integrantes, somos autorisados a pensar que,

por pequena que seja a sua quantldade , esse elemento c

essencial ao todo de que faz parte. A medida que os co-

nhecimentos chimicos tern avancado, este principio nao tem

cessado de ser conflrmado c ampliado , tornando-sc presente-

mente a expressao de phenomenos capazes de causar espanto

aquelles que nao estlio familiarisados com estas materias.

Por exemplo , o acido carbonico espalhado na atmosphera

nao forma mais da millcsima parte : o mesmo acontece ao iodo

e ao bromo , em relacao as agoas do mar , ainda que em pro-

porgoes infinitamente menores. ferro e parte constituinte

do sangue; o phosphoro foi achadono cerebro, nos nervos

e nos ossos ; o acido fluorico nos ossos ; o enxofre na al-

bumina, fibrina e outras materias animaes. enxofre, o

phosphoro, a silica, e varios oxydos metallicos se encontram

nos dlversos compostos vegetaes. A chlmica organica offe-

recerla uma Inlinidade de outros exemplos da influencia

das pequenas quantidades em comblnagao. Estas descobertas

nos mostram a maravilhosa dcpendcncia de todas as partes

da creaQao entre si.

que se obscrva nas comblnagoes naturaes se repete nos

productos da arte, onde achamos, sob formas variadas

,

essa admlravel influencia das pequenas quantidades espa-

Ihadas nas massas de materias do que cllas modlficam as

propriedadcs. Por exemplo
,
quer-se tirar ao ouro a sua due-
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tilidade? basta exp6I-o no esLado de fiisao aos vapores de
anlimonio.

Mudarcnios a maneira de estar de alguns metaes, li-

gando-os com menos de am millesimo do urn outro metal.
Sabe-se que uma proporgao mui fraca de calcareo basta para
mudar as qualidades de um grande volume de certas sub-
stancias. Os effeitos deste genero sao lao multiplicados, que
apresenlar um pequeno numero delles , seria antes ames-
qulnbar do que engrandecer a idea do grande principio que
OS rege. Elles se ligam fundamentalmente a esta inapreciavel

conquista da sciencla moderna : a descoberta das condicoes
e das leis a que obedecem as mudangas nioleculares ; mu-
dangas intimas que se passam no seio dos corpos

;
pene-

tragao subtil e mutua de substancias sob a influencia do
calor, da luz, da electricidade, ajudando ou combatendo a
forga chimica. estudo destas acgoes nos conduz ate ao
centro das relagoes as mais mysteriosas do mundo material

,

e nos faz esperar que poderemos chegar a verdades physicas

de uma ordem ainda mais elevada.

Pode entrever-sealgumas das perspeclivas da sciencia futura

;

e mesmo possivel penetrar profundamente nella. Oceano
,

esse vasto reservatorio de todos os detritus que Ihe envia
a terra inteira , deve conler vestigios de tudo quanto e so-

luvel nas substancias que elle recebe. Por ora nao podemos
ver nesta confusa accumulacao senao os materiaes que devem
formar as futuras camadas , e que servem actualmente para
a conservagao dessa immensa variedade de seres que po-
voam mar. Devemos suppor que um dia conheceremos o
estado da materia que alii se ajunta , c que este conheci-

mento deitara grande luz sobre pbenomenos ainda mal com-
prehendidos.

envoltorio complexo de vapores, d'ar, c de outros

gazes que cerciio a terra, a atmospliera, emfim, contem

,

alem dessas malerias, uma mistura de agentes cbimicos
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conheciclos, e provavelmentc minimas quantidades de nu-

merosos corpos ainda nao conhecidos
, que a evaporagao

fornece a snperficie terrestre . on que produzeni a electri-

cidade e as nuidanras r.himicas da propria atuiosphera. Sa-

bemos que a accao organira e a vida estao em absoluta

dependencia em relacao a algmis dos elementos desse ma-

ravilhoso composlo . no qual vivemos sem quasi perceber-

mos a sua presenga. Mas, alem dessas grandes relacoes

chimicas, necessarias a conservaeao da vida, nao se podo

duvidar , de que muilas inttnencias imporlantes na economia

da natureza devem ser allribuidas acssesoutros niateriaes

disseminados em pequenas quantidades na almosphera, e

que tiram a sua forca desse inesmo estado de diffusao. Po-

demos coneel)er que exisfem areoes cbimicas destinadas a

neutralisar os miasmas e as exbalacoes nocivas que, for-

tuitamenle condensadas , prodnzem a doenra e a morte.

Sabemos igualmenle que o aeido carbonico e o ammoni:\co

se acham espalhados na atmospliera em pequena quanti-

dade, porque assim convem as necessidades da vida: pro-

vavelmente oulros ageiites, mais occullos e ainda menos

abundantes, lambeni se acliam nessa grande collecgao gazosa,

todos apropriados a produccao on ao desenvolvimenlo dos

differentes seres.

Para avaliar a imporlancia dessas pequenas quantidades.

oschimicos modernos, partieular.nente Liebig e Dumas, tem

seguido urn methodo. mui simples em principio, e ja ap-

plicado em parte, porem de mna maneira inuito imperfeita.

Por meio da relaeao fonheeida dessas su')Stancias, calcu-

laram approximativamente a qnanlidade absoluta, em peso

ou em vohime, e ebegaram a resuUados inaccessiveis por

outros meios. Por exenqilo, e uma quest'io do mais alto

inleresse para a theoria da vegetacao c pai'a a de outros

phenomenos euja sede e a superficic da terra , conbecer a

quantidade de earbono rontidana atmospbera. Para resolver
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esta questao , 6 precise prnneirainente avaliar o peso total

(la atmosphera, o que se pudc fazer exactamente : depois

calcular o acido carbonico contido na niesnia atmosphera

por meio da relacao ja conhecida: lliialmenle, sublrahir do

peso obtido 27 por cento, pur causa do oxygeneo com o

qual carbono esta combinado. Ciicgou-se a conhecer deste

modo que o peso do carbono contido na atmosphera era de

3,085 milhares de libras. Liebig affinna, partindo todavia

de bases menos certas
,
que este total excede ao peso de

todas as plantas e de todas as camadas de coml)ustiveis mi-

neraes que exislein sobre a terra. inesmo methodo.ap-

pUcado as substancias que entram na composicjao dos ani-

luaes e vegetaes, assim como nas paries inorganicas de que

ellas dependem, tern dado resultados mui curiosos , inuito

interessantes c de grande utihdade para a agricuUura e as

outras artes da vida.

Achamos um outro caracter da chimica niodernana grande

extensao dada ao que podc chamar — sua parte creadora , e

onde encontranios suas iiiais preciosas ncquisicoes. que

temos visto precedentemente nao offerece uma prova tao de-

cisiva do adiantamcn-to'/la sciencia, como na multidao de

combinacoes formadas pclo chimico ; verdadeiras creacOes,

porque o maior numero dellas nao tem prototypo no mundo
que nos cerca. Encontram-se estas creacoes somente nos la-

boratorios c nas fabricas, onde forain produzidas por um
acaso fehz, ou por uma ainda mais feUz habilidade.

A natureza nos tem posto no meio de difterentes e mul-

tiplicadas furmas da materia: organisada e viva, inorganica

e sem vida , ella esta a nossa disposicao para lormar com-

binagoes novas, destinadas a satisfagao de nossas necessidades

e mesmo da nossa curiosidade. A inven^ao humana, o acaso

ou a necessidade, tem dado origem a combinacoes mais ou

menos complexas e mais apuradas, a medida que a sciencia

e a civiUsaf;ao faziain progressos. Em nossosdias, em que



214 REVISTA BRAZILEIRA.

todos OS interesses materiaes lomaram a dianteiia a todos

OS outros, chimico nao se contentou somcnte cm satis"

fazel-os, porem applicou todos os seus csfor^os para o adian"

tamento da sciencia piira. Pondo em jogo as' verdadeiras

leis das combinacoes chimicas, conseguiii obter numcrosas

substancias ate entao desconhecidas, e dotadas de proprie-

dades tao singulares como aquellas que a natnreza offerece

ao nosso exame.

Seria facil prodigar exemplos desses notaveis produclos

da synthese chimica. Fallando do iodo e do bromo
,
ja in-

dicamos as numerosas e complexas coinbinacoes em que os

tern feito entrar, todos de grande interesse por causa das

relacoes destes dous corpos com outros que nos cercam.

Quando nos occuparmos com a chimica organica, faremos

mengao da produccao artificial do certos composlos que nao

se podem distinguir de seus prototypes naturaes, e cuja des-

coberta deve ser considerada entre as mais eminentes da

sciencia : limitamo-nos a um unico exemplo. Gada urn dos

novos metaes recentemente descobertos tem sido poslos em

combinaQoes numerosas com oulros clementos , e todos os

compostos, verificados pela lei das propor^oes defmidas, tofii

fornecido uma multidao de productos tao novos para o homem,

como estranhos a natureza. Alguns sao de grande utilidade,

outros possuem propriedades extraordinarias e terriveis. Taes

sao OS compostos metallicos explosiveis e essas combina^oes

de gazes, tao forgadas, tao instaveis, que a cada momento

estao prestes a destruir-sc com violencia.

A polvora nao pude chamar-se uma invencao chimica,

ainda queo efTeito complexo seja fundado em accoes chimicas;

mas algodao explosivo, resuUado de uma indaga^^ao

chimica, cuja couiposi^ao depende de alTinidadcs singulares

que forao exaniinadas pelosmaishabeis cxperimentadores.

protoxydo de azolo offerece um oulro exemplo notavel

da creagao chimica. Elle resulta de uma combinagao do oxy-
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geneo com o azoto
, pouco differente por suas proporcocs

com ar que respiramos , mas que nao se encontra debaixo

da forma que a arte Ihe deu, tendo-se antes reconhecido

que ar atmospherico era uma simples mislura destes gazes,

e nao uma combinagao chimica. Todavia isto nao diminue o

que ha de admiravel em conliecer que uma lao pequena

mudanQa em ])roporf.oes transfornie a uniao desses gazes,

tao adaptavel as nccessidades da vida , em uma combinacao

que ataca o cerebro e o systema ncrvoso, modiflcando por

certo tempo as condicoes da cxistencia, A chimica organica,

principalmenle, nos familiarisa com senielhantes maravilhas.

Duas outras creacoes dos laboratories, o ether sulphurico e

chloroformio , nos offerecem particularidades ainda mais

singulares. Conseguiu-se obter estes productos perturbando

as affinidades dos elementos de ccrtos compostos, e concebeu-

se desde logo que era possivel formarem-se outras da mesma
ordem que produzam a insensibiUdade a d6r, mesmo durante

as mais crueis operagijes. Estes phenomenos podem ser con-

siderados como uma especie de analyse chimica. De facto,

isto nao e senao uma analyse applicada a essencia complexa

do homem , a separagao momentanea de uma parte de seu

ser sensitivo. estado em que elle flea offerece uma grande

analogia com o somno , mysteriosa maravilha
, porem ainda

mais notavel por causa de suas consequencias. A menos que

OS soffrimeiUos corporaes nos nao tenham sido impostos com
um fim moral , estas dcscobcrtas sao fecundas em beneflcios

para a humanidade.

Quao facil seria apontar exemplos senielhantes da pro-

ducQao de novos compostos, notaveis por sens efifeitos phy-

sicos ou por sua influencia physiologica ! Nao citaremos se-

nao um , escolhido em razao da singularidade de sua na-

lurcza e nao pelas appUca^oes aos usos da vida.

Descobriu-se ha poucos annos um corpo em que entram,

em proporQoes defluidas, o arsenico, o carbono c o hydro-
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geneo. Este coniposlo deve o seu nome de cacodylo ao seu

fedor de tal modo intoleravel
,
que os proprios chimicos

,

acostumados as sensagoes as mais desagradaveis
, parecem

ter recuado durante algum tempo perante esta obra de suas

maos.

A mephytes americana, que se defende com o mau cheiro

que exhala, ficaria vencida por este mixto diabolico
, que

faz sahir os chimicos da reserva ordinaria de sua lingiiagem.

Entretanto , o interesse que se toma por esta suiistancia e

tal, que, nao obstante o seu horrivci fedor , a sua nalureza

venenosa e a inflammabilidade de seus compostos, nem por

isso se tern deixado de examinar a numerosa serie de suas

corabinagoes com tanta habilidade como corajosa perse-

veranga. Nem o nojo , nem o perigo lem posto obstaculos

as experiencias que podiam fazer conhecer as suas proprie-

dades.

Ate aqui nos temos occupado dos principios geraes que

dirigem as investigacoes chimicas, assim como dos methodos

novos e aperfeigoados que tem tornado tao vasto o dominio

do mundo material. De passagem temos citado algumas das

muitas descoberlas feitas nestes ultimos tempos. Insistiremos

agora particularmente sobre as que tem maior imporlancia,

atim de completar esta pequena revista.

Ja indicamos a notavel serie de descobertas que tem illus

trado a ultima mctade do seculo XVIII; os gazes observados

e definidos , a agoa , o ar atmospherico decompostos , o

calor latente e o calor especifico servindo de fundamento a

uma doutrina, a natureza dos oxydos reconhecida, deler-

minado o principio das afTinidades elcctricas , etc. De todas

estas cousas, hoje familiares, nao nos occuparemos mais

senao para repetir que ellas tem feito da chimica uma sciencia,

a qual ellas tem fornecido os instrumentos c guiado os rapidos

progressos. Os dez primeiros annos desle seculo tem sido

assignalados por muitas descobertas. Uma sobretudo domina
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todo resto. Ja acima tizemos alliisao ; mas ella merece uma

altengao particular, como a base tie todas as acquisigoes

importantes da sciencia, como o centro para o qua! con-

vergem sem cessar todos os phenomenos e todas as suas

leis. Qiicrenios fallar do que se cliania a theorii atomistica

,

e que mais convenientemente se dcsigna com a denominagao

Aetheoria clos equionlentes, ou das proporf o(?.s definidas. Este

enunciado so por si da idea da importancia desle principio

;

mas seu valor e alcance , o logar que occupa entre as leis

que regem o mundo material , nao se podcm bem apreciar

senao quando se tern pleiio conhecimento das sciencias phy-

sicas. Estas razoes, juntas a complicac-ao do assumplo, e

a sua uniao inlima com as innovaQoes e as descobertas re-

centes, iios for^am a entrarem alguiis pormenores.

A chimica pode definir-se : a sciencia que trata da al-

tracgao e das afTinidades das moleculas materiaes. Ao pri-

meiro aspecto , esta palavra attracQao parece nao ser senao

enunciado de um principio de accao de que nosservimos

para explicar os effeitos ; entretanto nao e absolutamente

assim.

A aftinidadc chimica , actuando sobre as particulas ele-

mentares , exercendo-se a dislancias que conhecemos tao

pouco como aos proprios atomos , nao e identica para toda

a especie de materias. Ella varia para cada corpo , tanto

simples como composto, e,para cadaum, ella varia em relagao

aum qualquer dos outros. Desses difTerentes graus de energia

resultam essas composigoes e decomposigoes innumeraveis

,

assim como as mudangas de propriedades que se indagam

nos productos naturaes, e que se submettem a experiencia

nos laboratorios. Ainda mais , a affinidade e constantemente

influenciada, e modificada pelo calor, a luz , a electricidade,

a gravilagao , a cohcsao c outras propriedades physicas.

Ella esta em connexao lao estreita com essas differentes forgas

primordiaes, que 6 mui difficil dar uraa theoria completa.
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Por isso esla materia constitue um assumpto de pcrplexidade

para a philosophia da sciencia , e e considerada coma a

parte a mais curiosa da historia da chimica. As opinioes

que se tem succedido umas as outras desde Bergman ate

nossos dias, offerecem uma serie notavel de inducgoes con.

cebidas e desenvolvidas sob a inspiracao de uma verdadeira

philosophia e apoiadas em indagagoes tao engenhosas como

fecundas.

A doutrina das affinidades electivas, adoptada por Berg-

man , Geofroy e outros; as taboas que foram delta deduzidas,

indicam as affmidades relativas dos differentes corpos , e a

ordem das deconiposicoes ; taes foram as primeiras tentalivas

feilas para comprehender as combinaooes chimicas em uin

todo systematico. Esta doutrina partia do um principio

simples : se um corpo faz sahir um outro de uma combinagao

onde elle se achava com um terceiro , e porque elle possuc

uma forga attractiva superi n* a deste ultimo. Este modo de

vcr, fundado ate certo ponto, cahia no erro desprezando

outras forgas que mudam ou modificam as acQoes chimicas.

Assim, as laboas construidas deste modo, sao insulficientes

e falsas, attendendo a estas omissoes. Bertholiet foi o pri-

meiro que percebeu estes erros e que os procurou reparar.

Elle fez ver que a alTuiidade electiva nem sempre c suffi-

cientc para provocar uma accao chimica; porem ,
procurando

^

detcrminar a iiifluencia das outras condicoes a que obedecc

a natureza, este chimico, e aquclles que o seguiram , pas-

saram a uma extremidade oppOi.ta: deram um tao grande

papel as causas collateracs , sobrcludo a infUiencia da quan-

tidadc e da coliesao ,
que o facto principal , a attracgao entrc

substancias de differentes gcneros, corria o risco do dcs-

apparecer totalmcnte.

Os chimicos cstavam divididos sobrc este ponto, c outras

quesloes surgiam , quando a descoberta dc certas Icis im-

portanles , concernentes as combinagoes , veio cspalhar uma
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graiide liiz. Todas as duvidas se dissiparam, c a doutrina

das affinidades rccebeu urn cunho de verdade malhematica.

A composigao fixa e invariavei dos corpos; as relacoes de-

terminadas de peso ou de volume , segundo as quaes suas

partes se combinam ou descombinain ; a possibilidade de

exprimir por riumeros estas quantidades proporcionaes; certas

combinaQoes formando series expressas em numeros simples;

formulas numericas substituindo vagas nomenclaturas ; taes

foram os principaes rcsuUados de uma descoberta que operou

na chimica uma revolugao igual aquella que a theoria da

gravitagao produziu na astronomia , ou o principio d'in-

ducgao de Oersted causou na theoria da electricidade. Seria

facil discorrer largamente sobre este assumpto ; mas e pre-

ferivel mcncionar alguns de seus resultados
, porque o objecto

se tornara assim mais claro.

Enlretanto convcm dizer algumas palavras sobre a historia

desta descoberta. Como tem acontecido em muitos casos se-

melhantes , mais de um chimico se tinha approximado dessa

descoberta, sem todavia locar-lhe. Em 1777 , Wenzcl , chi-

mico saxonio , depois de certas experiencias que fez sobre

OS saes neulros, deduziu um principio que entra na lei dos

equivalentes chimicos. Suas obscrvagoes foram depois con-

firmadas e ampliadas por sen compatriotaRichter. Em 1789,

em uma obra sobre as theorias phlogisticas e antiphlogis-

ticas, Higins, de Dublin, quasi que tocou de perto no systema

alomistico. Quasi que poderia passar por seu autor , se qua-

orze annos depois e sem conhecer o que havia sido feito

antes delle , Dalton nao tivesse estabelecido completamente

essa theoria : elle a applicou com tal successo ao complexo

das combinagoes chimicas
, que o seu nome ficou sempre li-

gado a este grande progresso.

Associando a idea de atomos a essas concepgoes relativas

as proporgoes definidas, attribuindo a forma espherica e

pesos a esses atomos , representando mesmo por figuras seu
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arranjo em certas combinagoes , DaUoii assustou alguns es-

piritostiinidos que acreditaram ver reviver as antigas theorias

de Anaxagoras , doDemocrito e de Epicuro. Felizmente uma
philosophia niais profunda e mais san dissipou esses receios.

Os chlmicos bein deprcssa reconlieceram que a expresao

atomo denotava a ineiior quanlidade dos corpos entrando

em combinacao , e que se esta expressao nao era neccssaria

a represeutaQno dc novas ideas, ao uienos podia Justilicar-

se; fmalmente, que ella cessava quasi de ser hypolhetica

per sua concordancia com os faclos. Gomu quer que seja,

as ideas de Dalton attraliiram a attenrao dos mais babeis

chimicos do sen tempo. Berzelius , e Wollaston principal-

mente , fizeram abasedesuas bellas investigaeues, e apre-

sentaram em conlirmacao uma multidao de provas da maior

exactidao; cadaaperfeiroamcnlo da analyse, revelando a re-

lacao dos factos com as leis geraes. fez desapparecer as

anomalias que embaracavam a sua marclia. Gay-Lussac,

com igual felicidadc , forneceu uma nova e mui notavel con-

lirmacao
,
provando que os gazes se combinam em volumes

definidos, cujos numeros relativos sao senqire mui simples;

mostrando desia sorte quao vasta e a lei das combinaQoes

definidas, pois que ella preside a todos os phenomenos

materiaes determinando as relacoes das moleculas in-

visiveis das subslancias ,
[tor condicoes tao invariaveis como

aquellas que regem o niovimento dos planelas nos espagos

inljnitos.

Urn ou dous exemplos farao sobresahir essas curiosas rela-

toesdos pesos atomisticos que regulam todasas combinacoes,

e moslram como se pode conseguir a sua determinarao.

Se conseguirmos delcrminar os pesos relativos dos prin-

cipaes corpos clemcniares , taes como o oxygeneo , o hy-

drogeneo, o azolo, ocarbono, cbegaremos a conhecer os

pesos de todos os outros cor|)os simples , e por consequcncia,

OS de seus compostos. Isto equivale a um processo de in-



ESTADO ACTUAL DA GHLMICA. 221

(luccao, independente de todo pof^tidatim, e que o resnltado

plenamente jiistifica.

A agoa so compoe de oxygeneo e dc hydrogeneo , e reco-

nheceu-se que cstes matcriaes entram no composto na pro-

porc^ao ponderavel de 8 para 1 . De outro lado , eis uma serie

de 5 conipostos de oxygeneo e do azoto , nos quaes o oxy-

geneo augrnenta como os numeros naturaes , de tal sorte

que terino o mais elevado , o acido azotico, contem 5 vezes

tanto oxygenoo como o protoxydo, que forma o primeiro

termo, o mais simples, porque uao cncerrasenao uui atomo

de cada um de sens elementos. Depois, a experiencia nos

ensina que o peso do oxygeneo sendo 8, o do azoto e 14 :

temos assim o comego de uma escala na qua! o hydrogeneo

e a unidade J , o oxygeneo 8 e o azoto 14. passo seguinte

vai complelar a serie e conflrmal-a, verilicando-a. ammo-
nlaco e formado de hydrogeneo e dc azoto : uma analyse

exacta da para cada um desses componentes numeros que

concordam co?n aquelles que fora'u oblidos precedentemente

por uma outra via,

Quanto mais muUiplicarmos estas provas, mais as con-

clusoes serao decisivas, e reconheceremos que o peso rela-

tivo flxado para cada corpo
,
perservera eui todas as combi-

nacoes em que elle enlra. Assim, o peso atomistico do enxofre,

tirado dos composlos que die forma com o oxygeneo, e 16;

se escrutarmos a forma a mais simples, sob a qual ellese

une ao hydrogeneo , acharemos estes dous gazes exactamente

na relacao de IG para 1, isto e, um atomo <le cada um

;

OS numeros que acabamos de obter fleam portanto verificados.

Encontraremos na composicao dos acidos sulphuroso e sul-

phurico a mesma constancia nas relacoes. carbono e sous

compostos nos dariam provas igualmcntc semelhantes. Os

metaes, com o numeroso cortejo de sens oxydos e de seus

saes, seguem a mesma lei. Foi assim que a esphera das

provas estendeu-se iucessantemenlc , e ellas tern adquirido
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por este modo uma certeza mathematica. Se alguma cousa

ainda resta a desejar, as analyses impcrfeitas sao a causa

disso; e, finalmenle, nenhum facto coiitraria a verdade do

principio fundamental. -

Se conseguirmos tornar claros os piincipaes caracteres

dessa grande lei, os seus coroUarlos serao facilmenle com-

prehendldos. mais importante repousa nestc principio:—
que OS corpos compostos possuem proporc-Ocs de combina^ao

tao fixas como os corpos simples. ResuUa dislo que os nu-

meros segundo os quaes urn corpo composto se combina

,

sao iguaes a somma daquelles que pertencem a seus com-

ponentes. Assim . a potassa encerra um atomo dc potassium,

39, e um atomo de oxygeneo , 8; seu peso atomistico c

portanto 47. acido sulphurico e formado de 16 de enxofro,

e 24 de oxygeneo, ou 3 proporcoes , e sen peso atomistico deve

portanto ser representado por 40 ; logo , o sulfato de potassa,

resultado da uniao destes dous compostos, deve ser represen-

tado 47 mais 40, ou 87, somma dos pesos dos componentes.

E' quasi uma consequencia natural desta mesma lei geral,

que os corpos compostos se unem pnr mu'tiplos de seus

equivalentes. Ainda resulta uma outra consequencia dessa

mesma lei, e que tern muito maior importancia ; isto e que os

corpos se substituem um a outro por quantidades equi-

valentes determinadas ; de tal sorte que, se se misluram duas

solugoes contendo cada uma um equivalente de certos sacs

neutros, as duas bases mudarao complelamente de acido. Os

compostos primitivos deixarao de exislir , e dous novos saes

neutros se formarao ; mas,sumcnte o modo de combinagao

e que ficara mudado, os materiaes primitivos snbsistirao sem

altoracao. Os factos e as taboas que esclarccem a doutrina

dos equivalentes chimicos, sao de tal modo abundantes; o

objecto pode ser considerado debaixo dc tantos aspectos, que

devemos limitar-nos a esta cxposicao dos principios geraes, c

passar a considerar os resultados que dello.s dimanani.
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Nas taboas dos pesos atomisticos, para cuja construcgao

Berzelius contribuiu mais que ninguem , o peso do hydro-

geneo foi tornado como unidade. Proiit apresentou uma
questao habilmenle defendida por Turner : perguntou se todos

OS equivalentes, ou pesos atomisticos, nao sao multiples do

peso do hydrogeneo , de sorte que elles formariam uma serie

de numeros inteiros , dos quaes o peso atomistico do hydro-

geneo seria a unidade. Rigorosas experiencias tem produzido

mais de uma excepgao a esta hypothese ; mas achou-se mui

singularmente que ella se veriflcava tomando por ponto de

partida a metade do peso do equivalente do hydrogeneo.

Dumas pareceu ter obviado todas as duvidas , emittindo a

idea : que os atomos chimicos sao grupos de moleculas di-

vididas em sens multiplos. Esta questao tem muita impor-

tancia, porem esta ainda muito longe de solugao satisfactoria.

Como ja se disse, o chimico inglez Prout foi o primeiro que

sustentou
, qae o peso atomistico do liydrogeneo, o mais leve

de todos OS corpos , poderia servir para representar os equi-

valentes, ou, em outros termos, que os pesos atomisticos

de todas as substancias simples sao multiplos inteiros do

do hydrogeneo. Esta idea e muito seductora pela sua grande

simplicidade ; infelizmente ate hoje, nao obstante experiencias

as mais engenhosas e mais delicadas , nao se tem conseguido

submetter senao um pequeno numero de equivalentes a esta

lei. Em verdade, Dumas e outros habeis chimicos de sua

escola tem conseguido isto para alguns ,
porem o grande

numero mostrou-se inteiramente rebelde. illustre chimico

siieco, Berzelius, hoje fallecido, resistiu sempre neste ponto

as escolas ingleza e franceza, e sem duvida levou para o

tumulo a convicgao de que os equivalentes nao reconhecem

nenhum delles por unidade. Nas taboas construidas pelo

mesmo Berzelius , o peso do oxygeneo e expresso por 400, e

serve de base a todos os outros ; Liebig so serviu destas

taboas na sua chimica organica.
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Resta-nos ainda ,
para esgotar cste assuiiipto , mencionar

brevemente alguns pontos que se ligam a descoberta de que

nos occuparnos. Tal e, por exemplo , a relagao do peso ato-

mistico dos gazes para os volumes segundo os quaes se com-

binam. Dulong c Petit coniecaram esla indagarao , da qual

podemos concluir que todos os atomos simples, qualquer

que seja a sua natureza , tern a mesma capaeidade para o

calorico. Ainda que este enunciado n'lo seja incontestavel
^

lodavia ampliado por Neuman e RegnauU, indica a cxistencia

de algunia relagao notavel entre o calor pspecifico dos corpos

e seus pesos atomisticos.

As investigaQoes de Berzelius o ievaram a uma dcscoberla

mui curiosa, a izomerla. Rile designou com este nome a

condicao de certos corpos compostos dos mesmos elementos

,

nas mesmas proporcoes , mas cujas propriedades chimicas

sao enlretanlo mui diffcrentes. Existem duas especies de corpos

izomeros; em uns, o numero dos atomos e igual, mas seu

numero absoluto e dilTcrente ; em outros , o numero dos

atomos, e ,
por consequencia, o peso atomico, e o mesmo dos

dous lados. Em sua generalidade, esle phenomeno traz com-

sigo nccessariamente a seguinte consequencia: em certos

casos, os atomos da mesma natureza, em igual numero , em

identicas relagoes , estao grupados de uma outra maneira.

As investigaQoes feitas ate agora para explicar este pheno-

meno, nao tem sido sutTicientes para destruir as objeccoes

e as duvidas. Entretanto percebe-se bem que islo nao e in-

difterente, pelo contrario teria grande i?nportancia para o

conhecimento dos corpos compostos e para a chimica or-

ganica. Deve-se esperar que, mais tarde on mais cede , se

achem os elos que o une as leis primordiaes a que obedecem

as moleculas matcriaes , leis que ate agora so tem sido ata-

cadas por especuladores temerarios on por imaginacaes poe-

licas.

Oulro tanto se pode dizer de uma outra ^lescoberta que
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tern grandc analogia com a precedente, e que e devidaa

Mitscherlich , de Bciiim. Este liabil chimico reconheceii que

certos corpos podem affectar uma mesma forma crystallina ou
quasi , e ser entretanto compostos de elementos differentes.

Por exemplo, o sulfalo de ferro e o sulfato do cobre, compostos

de acido sulphurico unido a dous metaes tao differentes,

tomam formas crystallinas quasi identicas. Sua semelhanca

de forma e tal
, que um crystal de sulfato de cobre posto em

uma dissoluQao de sulfato de ferro, augmenta-se, envol-

vendo-se nestc ultimo sal ; depois, torna-se outra vez sul-

fato de cobre , se o puzcrem outra vez em sua propria dis-

soluQao , e assim por diante. A forma sera a mesma , mas
a natureza das camadas sera di versa. enxofre e o selenio,

arsenico e o phosphoro , a cal e a magnesia , o iodo e o

bromo sao corpos isomorplws , que alias luuito se assemelham

pelas suas propriedades chimicas. Este objecto tem dado

origem a divcrsas explicacoes , todas, ou quasi todas , tiradas

da lei dassubstituicoes estabelecida por Dumas.

Se quizessemos tratar da classe immensa dos compostos

que se chamam snes, , nao seria possivel senao percorrer

rapidamente este objecto tao complexo de sua natureza , e

ainda mais por effeito das mudancas de theoria que obrigam

a empregar a nomenclatura moderna.

As antigas ideas theoricas tinham um certo caracter de

simplicidade seductora. oxygeneo era o principio acidi-

ficante ; os alcalis , as terras , os oxydos metallicos , as bases

elementares: sua uniao com os acidos dava nascimento aos

saes. Por isso os cbimicos resistiram durante muito tempo

antes de abra^arem as novas theorias ; mas foram forgados

a isso quando reconheceram que todos os caracteres de um
acido podiam achar-se reunidos em um corpo onde nao hou"

vesse oxygeneo, e que os alcalis e as terras sao compostos

desle mesmo elemento unido a metaes particulares. Depois,

quando afTluiram os novos corpos simples, taes como o

R. B. II. 15
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chloro, iodo, o bromo, o fliior, novos saes se formaram

ate entio absolutamente de^coiihecidos. A theoria ficoii corno

envolvida em uina rede de dcnomiiiacoes difiiceis de retcr na

memoria, e da qiial parecia que nao era possivel sahir

senao com o soccorro de uma habilidade consummada. Todos

esses nomes de oxacidos , hydracidos , haloides , de poly-

basicos, etc. , comprehendendo o proprio nome de ml , ainda

sao considerados por alguns chimicos como expressoes pro-

visorias de uma sciencia aiiidaimperfeitamascmviadeper-

feiQao
,
gracas aos trabalhos de Davy, Graham, Liebig, de

Dumas, e do oulros chimicos cminentes da nossa epoca.

Aagoa, por si mesma, e por seus dous componentes,

forma a base da nova doutrina. Ja se sabia que a agoa faz

parte esseucial de muitos crystaes , e que ella e o comple-

mento de muitos acidos; sabia-se demais qucsempreuma

porgao de agoa 6 posta em liberdade quando um acido se

combina com uma base para formar um sal , mas estas obscr-

vacoes (icaram eslereis durante uniilo tempo. Mais tarde

,

quando se reconheceu que o hydrogeneo e parte constituinte

de um acido livre , viu-se que a agoa e necessaria
, porque

ella fornece esse elemento, que desloca um equivalente de

alcali ou de oxydo metallico ,
quan<]o ha combinaQao entre

essas substancias. hydrogeneo livre se une com o oxygeneo

da base, e disto resulta a agoa produzida durante a formagao

dos saes neutros.

Este curto enunciado encerra o allcerce das ideas modernas

sobre a constituirao dos acidos e dos saes ; doutrina que

,

como ja se disse, e ainda imperfeita e fallivel em muitos

pontes , mas que resiste a muitas provas c tem o merito de

simplificar de tal sorte as relacoes desses corpos tao nume-

rosos e complexos, que bem se pude augurar dcUa
,

'sobre-

tudo comparando-a as antigas. Se ainda nao e a verdade

,

parece ao menos que ja temos chegado a alguma cousa que

muito se approxima della.
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A historia particular do chloro forma uma especie de com-

menlario beni proprio para esclarecer tiido isto. Descoberto

porScheele em 1774, este elemeiito trazia o sello das theorias

phlogistica e antip'ilogistica
, que enlao dividiam o mundo

chimico. Quaudo esta descoberta chegou as maos de Davy,

chloro era urn composto de acido muriatico e de oxygeneo,

A sagacidade deste chimico Ihe fez reconliecer urn corpo

simples, da mesma ordem que o oxygeueo , formando o

acido muriatico que se combina com um igual volume de

hydrogeneo. Abundantemenleespalhado nasagoasdo Oceano,

forma um dos coraponentes do sal marinho , e goza de pos-

santes affuiidades para com uma infmidade de corpos. To-

davia, estc resultado nao f u admittido sem uma longa e

ardente controversia, que provocou esforQos de genio, fez

nascerexperienciasluminosas, eaindamerece ser estudado

com cuidado
,
porque , fazendo sobresahir toda a difficuldade

do objecto , ella faz brotar essas concepgoes vastas e novas

que temos procurado expor,

A chimicaorganica se apresenla estreitamente ligada a esta

grande lei das proporgoes definidas. Os progressos que ella

tem feito, os desenvolvimentos que tem recebido, a rendem o

triumpho o maisbrilhante da sciencia da natureza, e promette,

para o futuro, resultados que devem interessar de mil modos
obem-ser do genero humano. Nenhuma outra parte da chi-

mica faz sobresahir de uma maueira mais saliente o poder

que esta sciencia tem adquirido sobre os elementos da ma-
teria, OS methodos de analyse e desynthese, rigorosamente

submeltidos as relacoes numericas, ate as combinagoes as

mais complexas, produzidas pela arte ou pela natureza.

Uma outra circumstancia liga ainda maior grau de interesse

a este ramo da sciencia : elle e a chimica da vida e de seus

productos, e se exerce sobre materiaes de origem animal

ou vegetal , organisados debaixo da influencia do poder mys-

terioso a que nos chamamos furca vital, por ignorarmos a
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origeni desse acto maravilhoso effectuado no niundo pela

Providencia. Ajuntenios, para acabar de fazer sentir toda

a importancia deste ramo da sciencia
,
que os seus exames se

exercem sobre os numerosos compostos que a arte arranca

a decomposiQao das substancias organicas , vasto campo de

investigagoes fecimdas em curiosos e uteis resultados.

Entre os 60 elementos conhecidos, podem-se contar 16

como mais ou menos essenciaes aos compostos organicos

;

4, sobre todos, o oxygeneo, o hydrogeneo, o carbono e

azoto , se encontram com abundancia nesses compostos.

Os outros elementos , no numero dos quaes se conta o en-

xofre, pbosphoro, os alcalis, as terras e o ferro , ainda

que em menor quantidade, pareccm iguabnente necessarios

aos corpos organisados. E' com esles materiaes, principal-

mente com os 4 primeiros
,
que sao formadas as innume-

raveis combinacues que o cbimico tcm submettido as suas

investigaQoes. Algumas vezes elle analysa aquellas que a

natureza Ihe offerece com tanta profusao nos animaes e ve-

getaes ; outras vezes
,
por uma arte ainda mais subtil , elle

produz certos compostos organicos ate entao unicamente co-

nbecidos como a obra da mysteries^, cbimica que opera na-

turalmente nos seres vivos. E' impossivel dar uma justa

idea dos vastos trabalhos que tern illustrado esta parte da

sciencia; contentemo-nos em saber que apenas existe um
principio ou um prodiicto do organismo que nao tenha sido

submettido ao mais rigoroso examc, e cujas rclagoes de alTi-

nidade com os outros corpos nao tenbam sido postos a prova.

Uma revista tao cuidadosa de todas as partes do organismo,

devia necessariamente trazer numerosas applicaQoes a phy-

siologia. Com etTcito, os trabalbos de Licbig, de Dumas, de

Payen, de Boussingaiilt , de Prout, e de muitos outros, tern

dado uma grande importancia a esla divisao da sciencia, que

dies lem tornado pratica, pondo-a ao servigo das necessi-

dades o dos interesses pbysicos do liomem.

I
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.0 estudo (los solidos e dos liquidos tao diversos que cntram

na estructura dos seres vivos , o dos alimentos que elles in-

gerem , o ar qae respiram, cujo effeito e conservar e renovar

todas as suas partes; o exame dos residues que elles eli-

minain sob forinas variadas , tem feito da chimica organica

a base e o apoio o mais solido da physiologia. Se estes exames

continuarem de urn modo sempre progressive e fructuoso, e

possivel conceber a esperanga de ver a inedicina collocada

na categoria das scieiicias exactas. InvesligaQoes semelhantes

se tem feito sobre as substancias vegelaes , os resultados

comparados com a composigao da atmosphera, com a analyse

dos differentes terrenos e dos estrumes que servem de nu-

Irigao as plantas c ao desenvolvimento de suas propriedades.

Foi desta epoca em diante que a agricultura tomou o caracter

de uma sciencia , e que o homem flrmou e estendeu o seu

poder sobre esta terra que o seu destine obriga a cultivar

para tirar a sua subsistencia,

Qualquer que seja a sua nalureza , todas as substancias

alimentares devem a sua origem a vegeta^rio. Concluiu-se

disto , que em virtude dos processes de seu desenvolvimento,

as plantas podiam fazer passar os mineraes ao estado de

substancias organicas; e que estas , tornando-se a nutriQao

dos animaes , serviriam para a formagao de productos de

uma outra ordem , destinados a preencher urn fim mais

grandioso na economia geral. Este snodo de ver
,

plausivel

em si mesmo, succumbiu diante dos irabalhos de Liebig,

Mulder e outros, donde resultou que, nao somente os prin-

cipios assucarados e os principios gordos, tem uma com-

posigao quasi identica entre os vegetaes e os animaes
;
porem

mesmo que os tres principios geraes dos tecidos dos seres

animados, a albumina, a fibrinae a caseina, tem exacta-

menle seus correspondenles entre os productos da vegetagao.

Com ctTeito , as quantidades de carbono , de oxygeneo , de

hydrogeneo e de azoto sao as mesmas, quer em uns qiicr
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em outros. A esta descoberta inesperada, Mulder tentou dar

lima generalisacao demasiadamente ampla. Fundando-se

nestes primeiros resultados, e sobre oulros que a analyse Ihe

forneceu, este cliimico se esforgou para eslabelecer a exis-

tencia de urn princlpio fundamental formado, em propor(;oes

definidas, dos quatro principaes elementos, e achando-se

exactamente na mesma quantidade nos productos organicos

que acabamos de citar. As suas differencas apenas poderlam

consistir nas proporQocs variaveis do enxofre , do phosplioro

e dos saes que entram em sua composicao.

Mulder conseguiu obter separada esta base essencialmente

organica , a que deu o nome deproteina (1 ), como designando

a sua natureza primordial e suas relaeoes com o duplo modo

da vida. Um ardor excessivo acolheu esta notavel descoberta

e as ideas syslematicas que a acompanharam. A prelengrio

de explicar o que ha de extraordinario em que substancias,

lao proximas por sua composigao, differem de uma maneira

tao notavel por suas propriedades
,
parcceu prometter en-

contrar o fio do labyrintho onde se acham occultos os derra-

dciros segredos da natureza , que os sabios procuram com

tahto ardor. As indagagoes as mais recentes deixam pairar

grandes duvidas sobre essa theoria, que ainda ha pouco

constitula um objecto de renhida controversia entre Liebig

e Mulder, mais animada do que eonvem em um debate pura-

mente scientifico.

Este assumi)lo nos conduz nalurahnente a um outro inui

proximo, porem menos problematico , a importaute (heoria

dos radicaes compoMos, da qual ja fallamos como de uma

dessas grandes concepgoes que man-am a phase actual da

sciencia. Debaixo desia appellagao comprehende-se uma

classe de corpos dotados de uma estabilidadc de composigao,

de uma indicidualidade que Ihes permitte preencher lodas

(I) Proleina sigriifica — tciilio a precedeiicia.

A



ESTADO ACTUAL DA CHIMICA. 231

as func^oes das bases simples, unindo-se coiiio estas , nao

somente aos corpos elementares , mas uns com os outros, o

formando numerosas series de compostos secundarios. Alguns

destes radicaes tern sido obtidos no estado de isolamento.

Tal e cyanogefieo , no qua! dous nloinos de carbono se

acliam iinidos a uin de azoto , e obrando como corpo simples;

tal e cacodylo ja indicado, composlo de carbono, de hy-

drogeneo e de arseiiico. Mailos destes radicaes nao tem senao

uma CKistencia liypotiielica
,
por cxemplo o etlujlo , o radical

de todos OS ethers, que tem sido acoinpanhado em todas

as suas combinacoes sem ser possivel obtel-o isolado. Dizendo

que a denominacao de — lujdrato de oxijdo de ethylo , eqni-

vale a alcool na nova phraseologia chimica, e o mesmo que

dar idea da theoria desses radicaes compostos e da nomen-

clatiira em uso para exprimir as relacoes e a nalureza presu-

mida.

E' necessario confessar que iiesta parte da chimica en-

contra-se inais de uma hypothesc que talvez as futuras in-

vestigacoes nao justifiquem. numero das combina^es

eventuaes que podem resultar dos corpos susceptiveis de

unir-se, deve ser muito grande, para que as differentes

maneiras de os coordenar, que actualmente prevalecem, nao

se achem talvez de accordo com a natureza. Esta incerteza,

que tempo sem duvida dissipara , so pousa sobre os modos

de combinaQao, e nao ataca a verdade da analyse, nem
tambern a certeza da lei das proporgoes dehnidas que serve

de base a sciencia. A theoria dos radicaes compostos pude

ser considerada como um corollario desta lei. Actuando

com dilTereutes gnUis de forc^i sobre as inoleculas dos corpos,

a atfinidade chimica gcra combiuacoes cuja estabilidade e

inui diversa, o que e particularmenle vcrdadeiro arespeito

dos compostos organicos. A(pielles que ao primeiro aspecto so

acreditaram os mais simples, taes como o assucar, o amido,

a albumina, etc., sao compostos, ate em suas menores par-
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cellas, de grupos secimdarios ; estes mesmos, formados do

elementos simples , conforme a lei das proporgocs mulliplas,

e disto resultam as siias propriedades distinct ivas. E' natural

conceber, o que deinais e confirmado pela cxperiencia
, que

estas moleculas complexas nao gozam de igual estahilidade.

Ede facto, uinas se desaggregam rapidamente, emquanto

que outras persistem com tenacidade, de sorlc que podem

enlrar como bases em outras combinacoes, sem perderem a

sua identidade. Considerada deste modo , deve-se reconbccer

que a tlieoria dos radicaes compostos cntra no dominio das

grandes leis que regem as affinidades chimicas na cons-

tituigao dos innumeraveis productos da natureza ou da

arte.

A cliimica organica e tao vasta, que seria necessario es-

crever volumes, para apresentar exemplos, que alias dariam

mais vida e clareza a esta revista. Sobretudo e pena nao

ser possivel ao menos indicar algumas dessas series que se

vao complicando cada vez mais, conservando porem uma
marclia regular. Encontrariamos cntre ellas productos orga-

nicos mui diflerentes porsuas propriedades, emquanto que

a sua composigao nao se distingue sen;lo por um pequeno

numcro de elementos de mais ou de menos. Cada uma destas

mudauQas se representa por uma mudanga numerica corres-

pondenle
,
podendo exprimir-se por meio de uma cspecic

de annotacao algebrica. Veriamos assim uma serie comecada

pelo gaz oleificante, a mais simples combinarao de carbono

e de bydrogeneo, osacidos formico, pyrolinlioso , ascetico,

ate ao alcool c ao assucar, collocados na extremidade. Em
cada gniu percorrido , a composigao so torna mais complexa

e numero de atomos augmenta; masella fica sempre sub-

meltida de tal sorte a lei das proporgocs definidas, que en-

carando essas substancias , o chimico pode dizcr de antemao

qual numero de atomos a subtrabir ou ajuntar para

passar do um a outro termo. E' provavcl que o gaz

i
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oleificante , sendo a combinaQao a mais simples e estavel,

faga em toda essa serie o papel de radical composto, e que

a sua oxydagao em diversos graus produza todas essas modi-

ficacoes.

As mudangas depropriedades que os corpos experimentam

quando qualquer alteracao, mesmo leve, tern logar, seja

em sua composigao , seja sumente nas relagoes de seus ele-

mentos, taes mudan^as nos offerecem urn dos mais mara-

vilhosos phenomenos da chimica organica. Ja vimos alguns

exemplos; porem as provas as mais singulares e mais con-

vincentes, nos as encontraremos na influencia dos agentes

organicos sobre a vida animal. Tire-se ou ajunte-se um atomo

a um composto, esse composto ficara salubre ou nocivo,

alimento nutritivo ou veneno destruidor ; tanto a chimica

do mundo exterior esta ligada com aquella que preside aos

phenomenos da vida ! Cada um dos tecidos , cada um dos

fluidos de um corpo vivo possue iima composicao propria,

se funda em relagoes particulares. Toda a funcQao organica

c a causa ou o producto de uma mudauQa chimica. ar

que respiramos apenas penetra em nossos pulmoes , comega

logo a fazer mudangas essenciaes ; o sangue venoso se con-

verte em sangue arterial , necessario as differentes partes do

organismo. Desde a sua entrada no estomago , os alimentos

s!\o submettidos a acg.oes chimicas que se continuam e se

multiphcam ate que elles penetrem na massa dos fluidos

em circulaQ!io ; os elementos nao susceptiveis de assimila^ao,

sao rejeitados em forma de secregoes e de excregoes ; e

todas estas accoes estao constantemente subordinadas ao

principio vital, do qual vemos os efTeitos sem o poder per-

ceber em parte alguma. Muitas vezes as alteragoes , as ma-

nifestacoes morbidas se produzem sob a acgao anormal da

mcsma causa. Indagacoes recentcs , cxecutadas no dominio

da physiologia e da pathologia, dao logar a pensar que certas

cnfermidades tern a sua origcm nas alteragoes chimicas do
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sangue; seja que o proprio sangue produza ageutcs dele-

terios, ou seja que, por uin processo analogo a fermenla^ao,

elle multiplique as substancias mais ou menos venenosas

que penetraram ate elle. Este maravilhoso fluido, sempre em

movimento , sem cessar inodificado , ao mesmo tempo sujeilo

as leis chimicas e a influencia vital, vira a serno future

uma mina fecunda em descobertas. Para exploral-a com

successo, e iiecessario reunir consummada habilidadc a

grande perseveranga ; mas , os resuUados que se podem al-

cangar no interesse da sciencia e da humanidade, pagarao

largamente os csforgos empregados.

Ja que fallfiinos em fermentarfio , n'io deveuios deixar do

dizer alguma cousa desla grande acquisigao da chiinica que

se liga com as mudancas occasionadas pcla destruigao cs-

pontanea e a putrefacgao
;

plienomenos de decoinposigao

chimica a que se acham submettidos os productos da or-

ganisagao , sobretudo aquelles que contam o azoto no numero

de suas partes constituintes. Todas estas mudangas provem

dos materiaes que mantem a vida dos seres organisados e

favorecem a successao continua das plantas e dos animaes.

A atmosphera fornece aos vegetaes , e consequentemente

aos animaes, o acido carbonico, o ammoniaco e a agoa

;

depois ella rccobra estes tres corpos que Hie sao fornecidos

como OS ultimos resuUados da fermentacao e da decom-

posigao esponlauea. Liebig c Uerzelius fizerain urn estudo

profundo dessas transformacoes , e a theoria da fermentagao

proposta pelo primeiro destes sabios foi geraluiente adop-

tada, Ella repousa sobre urn desses faclos que abundam na

chimica: quando um movimonto intimo, quando uma agi-

tigao profunda se manifesta enlre as moleculas de um corpo,

simples conlaclo basta para que haja transmissao dessa

agitacao molecular para um outro corpo , no qual entao se

desenvolvem mudangassemelhantes, modificagocs da mesma

ordem ; c, o que ainda e mais digno de admiragao, o corp^

i
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excitante pode ser infinilamente pecjueno, e iiada cede aos

productos que se formani. Uma coiisideragao fara apreciar

a importaucia desta theoria : ella nao se limita a explicagao

dos plienomeiios faiiiiliares que se passam em torno de nos,

mas e applicavel as causas das enfermidades e a acglio dos

venenos , e pode servir como um ineio de approximagao para

reconhecer as acgoes chimicas que se passam no seio da

materia.

Devemos tambein dizer algumas palavras sobre a formagao

arlificial de muitos corpos organisados , analogos, ou idcn-

ticos aquelles que produz a natureza. numero destes pro-

ductos e pouco mais ou menos de 20 ; acham-se enlre elles

a urea, acreatina, os acidos oxalico, benzoico , formico,

laclico , succinico , etc.
;
porem entre elles nao se encontra

ainda tecidos organicos , nein substancias taes como albu-

mina, agelaiina, a fibrina, que compoem os lecidos. E ainda

convem observar, que os productos obtidos pela arte nao

sao formados directamente com os sens elementos simples

como na natureza , porem resultam de mudangas , de trans-

formagoes operadas sobre compostos naturaes. Aqui nos ap-

proximamos das bordas do abysmo que separa os factos

physicos dos phenomenos da vida propriamente taes , e deve-

se suppor que a intervengao da vitalidade faca parar nesle

ponto OS progresses ulteriores da cbimica. Todavia, se con-

siderarmos o que a sciencia tern etTectuado nestes uUimos

tempos, seria temerario marcar a linha alem da qua! ella

nao pode passar.

As maravilhas da astronomia, da clectricidade debaixo

de todas as suas formas, do esludo da luz e do espectro

solar, etc., dcvem tornar-nos circumspectos , e cobibir-nos

de um juizo [)rematuro. Comtudo deve haver uma linha dc

demarcagao ; e se se admiltir que a cbimica consiga form'ar

lecidos organicos, e de crer que ahi fique embargado o seu

poder, sua producgao absoluta de ordeni mais elevada : nos
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podemos dar um nome a forga plastica , mas nao deveiuos

esperar igualal-a pela iiossa arte,

esboro que se acaba de tra^ar da chimlca organica, nao

pode dar senao uma leve idea da extensao e da variedade

dos trabalhos que formani o seu objecto. Apenas se fez

mengao da numerosa classe dos alcaloides vegelaes , obtidos

pela analyse moderna. Muitos exercem uma accao notavel

sobre a economia animal, quer como medicamentos, quer

como venenos ; todos formam saes unindo-se aos acidos. Esla

ultima classe de produclos e extremamente rica ; o seu nu-

inero ja chega a perto de 300.

Quando se trala de chimica organica, o nome de Liebig

e aquelle que se apresenta niaior numero de vezes. Sua

admiravel habilidade como analysla e somente superior a

faculdade que elle possue de grupar os resultados com tanta

afouteza como saber, e de tirar consequencias que escaparani

a logicos mais tlmidos. Mas se elle soube apossar-se das

grandes verdades , nao e possivel desconhecer uma certa

impetuosidade que muito se approxima da temeridade e o

langa muitas vezes em deducQoes que um attento exame nao

permitte sempre admittir. Esta accusagao tem-lhe sido parti-

cularmente dirigida a respeito da sua chimica applicada a

physiologia. Todavia, so alguma precipitagao o arrastra a

conclusoes prematuras, ninguem rccusa reconliecer a extensao

de seus traballios, e obrilho do seus Iriumphos. A sua chimica

dos alimentos abunda em resultados curiosos e positivos

,

])em proprios a suggerir ulteriores investigacoes. Quanto a

seus trabalhos sobre a agricultura, lodo o mundo os conhecc.

Pelo que se tem dito acerca da chimica moderna, pode-se

perceber a admiravel conncxao que encadea todas as suas

partes, e como, no meio do immenso numero de factos e

de phenomenos, tudo converge para *a lei das proporgoes

definidas, que c a chave-mestra da abobada do cdificio e

regulador de todos os resultados.
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Para completar esta breve revista , resta occupar-nos de

um assumpto em que apenas tocamos de passagem , ainda

que elle scja de uma data mais antiga do que outros que

ja temos examinado. Referimo-nos a connexao que liga as

leis da chirnica as da luz e da electricidade. Este assumpto

e muito vasto para o espago que Ihe podemos consagrar,

porem tambem muito importante para o deixarmos no si-

lencio.

A decomposJQao da agoa pela pilha voltaica, com separagao

de seus elementos nos polos oppostos , foi o primeiro foco

que revelou a connexao das duas ordcns de phenomenos.

Subsequentes experiencias su])melteram a mesma lei a de-

composlcao de outros corpos, acidos alcalinos, saes. Algumas

de suas partes se dirigem para o polo negativo , e outras para

polo positive da pilha, As admiraveis investigaQoes de Davy

(del806a 1807) confirmaram estes resultados, e os am-

pliaram, mostrando que estas decomposicoes podiam scr

effectuadas mcsmo no caso em que os fios conductores fossem

mergulliados em vasos differentes, reunidos sumente por fios

molhados de amianto, Alguns dos componentes foram trans-

portados de um vaso para o outro pela for^a de polarisagao

;

ainda mais , elles atravessaram um vaso intermediario con-

tendo agentes chimicos, com os quaes, em quaesquer outras

circumstancias, elles se teriam immediatamente combinado.

Seguidamente a estas bellas experiencias , e pelo emprego

do mesmo agente, Davy obtcve as bases metallicas dos al-

calis e das terras ; descoberta a mais notavel ao primeiro

aspecto , mas que cede a precedencia a da acgao electro-

chimica , da qual elle e apenas um effeito particular.

Entretanto as ideas que se formavam desta acQao foram

inexactas, ate que o genio de Faraday veio estabelecer leis

que serviram provavelmente de base a esta parte da sciencia,

embora tenham de ser ampliadas ou modificadas no future,

A opiniao a mais antiga attribuia aos polos da pilha , ex-
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tremidades dos fios que terminam nm circuito electrico, uma
certa energia capaz de determinaras nuidancas chimicas que

se raanifestam nessas cxli'einidades. Dando-lhc o nome de

E/ectrodes (camiiihos da eleclricidade), Faraday declarou que

considcrava os polos como abrindo camiuho a eleclricidade,

c chamou uma aften^ao particular sobre o Electrohjfo , nome

que deu ao fluido submettido a acgao eleclrica. Para obedecer

a csta acg.ao, o electrolylo devc possuir sufficienle fluidez

e estender-se de um a outro polo. Essa condigao do fluidez

que pennitte a soparacao das moleculas, junta acertos phe-

nomenos , esclarece e justifica a theoria aclualmente adop--

tada; — que naoha.sob a acgao electrica, transporte de

moleculas : mas que se manifesta uma seric de decomposigoes

e de recomposicoes nas moleculas que eslao situadas sobre

a linha que vai de um a outro polo , de sorte que sua?

paries componentes Siimente sao postas em libei'dade quando

entram em contacto com os electrodes. A primeira vista

,

isto parece muito complicado; mas uao sera assim quando

se estiver acostumado a considerar as relaQoes atomicas das

particulas materiaes sob o ponto de vista das propriedades

que necessariamente ellas devem possuir para salisfazer a

todas as mudangas clii micas que nos sao reveladas.

Nao temos necessidade de mais pormenorcs para perceber

a importancia das acgoes electro-chimicas , e para compre-

hendermos a connexao iatima que liga entre si as difTeren-

tes forgas que pcnetram o mundo material. A theoria desta

connexao foi e ainda e debatida entre os sabios— qncstio

vexata, e versa sobre a chimica e a electricidade ao mesmo

tempo.

A sua completa solucao , se jamais a tiver , conduzira pro-

Vavelmente a identidade das forgas. Segundo Volta, osphe-

nornenos da sua pilha resultam do contacto de metaes diffe-

rentes ; a acgao chimica 6 um elTeito sccundario. Wollaston

pensa
,

pelo contrario
,
que a esta acgrio se deve o desen-
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volvimento da electricidade. A opiniao de Davy e menos

absoluta; porem os ultimos trabalhos de Faraday, que ao

mesmo tempo enriqucceram a sciencia com novas desco-

bertas , deram um apoio inais solido a Iheoria de WoUaston,

provando que nao pude haver acgao chimica seoi desenvol-

vimento de electricidade, e que, rcciprocamentc , o agerite

electrico nunca obra sem haver ao menos indicio de acQao

chimica. Mas se isto for bem provado
,
quantas difficuldades

aindanao restam para bem conliecer essas relagoes intimas?

E' este caso de empregar as palavras de um philosopho

eminente ; « abysmo das incertezas e n foco das desco-

bertas. »

Poderiamos dizer pouco mais ou menos a mesma cousa

da connexao que existe entre os phcnomenos chimicos e os

da hiz. A sciencia apenas comeca a investigar este objecto

,

mas com um successo bem capaz de justificar o interesse

que elle inspira. A pholographia ja tomou o sen logar entre

OS ramos dos conhecimcntos humanos, c como urna admi-

ravel acquisi^ao para a arte. Ella rcpousa inteiramente sobre

as mudancas chimicas produzidas pela iuz, e e digno de

nota que as substancias que a mesma Iuz impressiona mais

facilmente sejam os compostos dos tres elementos mais

modernamente descobertos pela chimica, o iodo, o bromo e

chloro. Suas combinacoes , entre si e com a prata , tern

sido tao habilmente aproveitadas
, que hoje se obtem su-

perficies cem vezes mais sensiveis a Iuz, do que aquellas

que Daguerre primitivamenle empregava. Considerada sim-

plesmente como arte , e certo que a photographia nao at-

tingiu ainda o ultimo termo da perfeigao
,
que consistiria

em reproduzir as cores dos objectos; como sciencia, ella deixa

uma extensa carreirade investigagoes. As bellas experiencias

de Herschel , as de Becquerel, de Draper, etc., revelam entre

as ac^/oes chimicas e as differentes partes do espectro solar,

relagoes que ainda fazem mais sobresahir o que existe de
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maravilhoso nas propriedades da liiz do sol ; dessa luz

,

magnifico probleina do mando material
,
que em si eiicerra,

ou desenvolve por sua presenga , toda a forga e toda a acgao

que se manifesta no nosso globo. E' na sua essencia com-

plexa que se deve esperar achar o conheciuiento de lela-

Qoes ainda mais profundas do que aquellas ate agora oblidas

pela sciencia. E' provavel que o principio da polaridade

servira de guia principal nas indagayoes que tiverem por fini

escrutar o mysterio das forgas elenientares. esbogo que

acabaiTios de dar, mostra por quantos lados as accoes ato-

misticas dependem desse principio commum de forgas que

opera de urn modo lao vasto nos outros grandes phenomenos

do universo.

E' tempo de dar flm a este sumuiario, cuja maior uti-

lidade sera excitar a curiosidade do profano na sciencia , e

apresentar uma especie de recapitulagao que talvez nao seja

sem proveito para o iniciado na grande sciencia moderna.

Nao comprehendemos muilas descobertas que langaram urn

tao grande brillio sobre o periodo que acabamos de per-

correr , taes como as singulares acgoes catalypticas , a lique-

facgao ou a solidificagao de muitos gazes pela compressao

ou pelo resfriamento , urn grande numero de metaes novos,

etc. que se disse e porem sutTiciente para demonstrar os

espantosos progressos da cliimica, e para apoiar a esperanga

de queo futuro dotara o genero humano com resuUados ainda

mais admiraveis.

F. B.
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RIO GRANDE DO SUL.

Vai-se felizmente confirmando a idea de que essa pro-

vincia enrerra urn grande numero de jazigos carboniferos.

Perto de um arroio que desagoa no Jaguarao , descobriu

Sr. Guilherme Bouliech um deposito de carvao de pedra,

onde colheu muitas amostras bem escolhidas de rochas ca-

racteristicas , e extrahiu fragmentos de combustivel. Nao farei

mengao das rochas caracteristicas , dizendo apenas que os

schistos bituminosos pardos e pretos estao dispostos, os pri-

meiros em camadas de 1 , 2 ou 3 palmos de possanga , e os

segundos de 3 a 4 , e isto em todas as tres minas visitadas

pelo explorador.

Segue-se uma camada de carvao magro de 3 a 4 palmos

de espessura. Esta camada e constantemente acompanhada

de nodulos de ferro carbonatado misturado com pyrites.

Alternando com argilas chloritadas , com podings e gres

,

encontrou o explorador uma outra camada de carvao mais

gordo , apenas a 1 4 palmos de profundidade. explorador

enviou 4 amostras
, que foram examinadas separadamente.

Nao se fez uma analyse mediata dessas amostras , mas quiz-

se reconhecer o que mais importa saber relativamente aos

usos technicos dos combusUveis mineraes.

Portanto, o ensaio limitou-se: 1°, a conhecer os pheno-

menosquetinliam logar queimando-os ao ar livre ; 2°, os pro-

R. B. II. 16
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ductos da distillagao em vaso fechado ; 3°, a quantidade de

cinzas.

As amostras nao tendo vindo nunieradas , e forgoso de-

signal-as pelos seus caracteres physicos, e as notarei com as

letras A, B , C e D. Convem dizer em primeiro logar que todas

as amostras tern a estructura schistosa.

A.— E' brilhante em todosos sentidos, leve, nao suja os

dedos, nem tem cheiro particular per fricQao ; resiste mais

a pressao do que as outras amostras; a sua fractura af-

fecta a forma de parallelipipedos regulares. Peso especifico

1,2350.

Arde perfeitamente ao ar livre, com grande chamma, e

muito fumo, amarellado noprincipio, e depois negro: cheiro

$ui-genens emquanto dura o fumo amarellado , dominando

depois cheiro bituminoso. Consome-se quasi todo , e

vai-se cobrindo, a medida que arde, com cinzas brancas

argilosas. Ao ar livre nao se agglomerou , mas apresentou

muitas ampoulas. Reduzindo a p6 , e queimado debaixo da

mufla de um forno de copella, deu 2,5 por cento de cinzas.

A sua possanga calorifica pouco differe da do carvao vegetal.

Distillado em retorta , deu agoa levemente acida
,
gazes e

bitumes ; e logo que o calor chegou ao rubro reappareceram

vapores amarellados muito inflammaveis ; coke agglomerado,

empolado e de brilho metallico. A possanga calorifica desta

amostra pouco differe da do carvao vegetal. A experiencia

foi feita debaixo das condigoes indispensaveis , e com li-

thargirio.

B.— Folhetas alternalivamente brilhantes e de um negro

bago. A parte nao brilhante suja os dedos, e da
, pela fricgao,

um cheiro semelhante ao do carvao vegetal ; fractura muito

irregular, pouca resistencia a pressao, reduzindo-se a frag-

mentos mui miudos.

Arde menos facilmente ao ar livre do que a amostra prece-

dente ; langa menos fumo, porem das mesmas c6res e cheiros,

{
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e deixa maior quantidade da parte fixa sem arder , se nao e

mui revolvido ; chamma curta.

Distillado , apresentou tambem , conio a amostra A , va-

pores amarellados ; mas a agoa em que se dissolveram estes

vapores era mais pronunciadamente acida , e a quantidade

de bitumes um pouco menor. Deixou em residue urn coke nao

ogglomerado , mas levemente empolado em alguns pontos
;

este coke, queimado do mesmo modo que o carvao da

amostra A, deixou 5,6 por cento de cinzas.

As amostras A e B nao contem pyrites.

C.— Esla amostra differe mui pouco da B: e porem mais

dura , e contem uma pequena quantidade de sulpliureto de

ferro em mistura intima ; cinzas em maior quantidade e le-

vemente avermelhadas por causa dos oxydos de ferro.

D.— Reconhece-se a simples inspecQao que esta amostra e

uma massa de pyrites misturada com algum carvao.

Creio que este exame e sufTiciente para se poder tirar

uma conclusao a respeito da qualidade das amostras do

carvao fossil que o Sr. Bouliech colheu na provincia de S.

Pedro do Sul.

Da pequena exposiQao que acompanhou as amostras, pude

colligir que ellas foram todas tiradas de uma mesma camada

de 3 a 4 palmos de espessura, e apenas em uma profun-

didade de 14 palmos.

mesmo Sr. G. Bouliech examinou e colheu amostras

de 2 camadas de uma mina de schistos bituminosos do

Serro-Partido. Estas duas camadas tem, pouco mais ou

menos, palmos de espessura cada uma, e estao sobre-

postas uma sobre a outra no mesmo Serro a cousa de 50

palmos de altura. A formagao do gres vermelho cobre todo

Serro , na parte que olha para a margem de um grande

arroio e quasi no fim das caxoeiras que elle forma nesse

logar, e defronte de um consideravel deposito de calcareos

pretos.
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PROYINCIA DE S. PAULO.

Sr. major Caetano Dias da Silva enviou dous grandes

pedaQos de carvao de pedra colhidos per urn seu amigo da

provincia de S. Paulo.

« Nas terras deste meu amigo , diz o Sr. Dias da Silva,

ha lima pequena cordilheira de pequenos monies , e de um
destes corre , ou se desprende , um corrego. Em uma oc-

casiao de copiosa chuva em que teve logar a transbordagao

desse corrego, foram desmoronadas de um logar, de meia

altura do monte para cima , algumas por^oes de ribanceira,

e as agoas, levando as terras, deixaram descobertas as

pedras cujas amostras envio; e accresceiita : a espessura da

mina e extensa , e ella esta apenas a 500 bragas do embarque

fluvial
, que dista do mar bem poucas bragas. »

As duas amostras sao identicas e apresentam os mesmos

caracteres physicos e chimicos. Ambas sao schistosas , de

fracturade um negro brilhante, p6 preto snjando levemente

OS dedos ; ambas contem pyrites amarellas
,
parte visivel em

chapinhas mui delgadas , e parte intitnamente misturadas.

Examinando a quantidade de sulphuretos, achou-se feliz-

mente que apenas chegam a 0,36.

Queimado ao ar, o carvao ardeu facilmente com chamma
longa, I'umo amarello

,
que depois passou a preto com o cos-

tumado cheiro bituminoso , deixando em residuo uma brasa

coberta de cinzas avermelhadas. Pela acgao do calor empolou

pouco; partia-se em lamellas, e depois em fragmentos mui

miudos.

Distillado ate ao ponto de ficar rcduzido a sua parte fixa,

langou uma chamma amarella abundante e muito inflam-

mavel; deu pouca agoa e uma pequena quantidade de oleos

empyreumaticos bituminosos. Peso especifico do carvao de

pedra, 1,165.
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coke proveniente da distillagao estava agglomerado, le-

vemente empolado e poroso
, quebradigo , e de c6r cinzenta

abrilhantada. Esse coke queimado em forno de copella, deu

0,5 de cinzas. A incinerag-ao foi pouco difficil.

ESPIRITO SANTO.

Sr. Braz da Costa Rubim remetteu varias amostras de

mineraes dessa provincia , taes como ferro oligisto , pyrites,

schistos coticulos , etc. Recebeu-se mais dessa provincia um
fragmento de um enorme crystal de quartzo

,
que existe

,

como um penedo erratico , na estrada de S. Pedro de Al-

cantara , mandada construir pelo governador Francisco Al-

berto Rubim. A acquisigao desta amostra seria certamente

importante para o Museu ; a difficuldade de seu transporte

da distancia de 15 legoas do mar, a torna por ora im-

possivel.

PIAUHY.

Ao Sr. Joao da Silva Miranda se deve a acquisigao de

varias amostras mineraes dessa provincia. Podings e gres

ferruginosos da villa de Valenga, steatito (chamam-o alii

tabatinga] e quartzos hyalinos das vizinhangas de Oeiras.

Mistura de sulfatos de ferro e de aluminia com gres de-

compostos , de Marvao.— Chamam a essa mistura alvaiade,

mas nao Ihe dao uso algum. Estes saes se encontram em
uma grande fenda de um rochedo perto do rio Puty , em uma
especie de tanque aberto no fundo do rochedo. vulgo da o

nome de Cafundo a esse tanque interior. Sr. Silva Miranda

informa que existem depositos consideraveis d'alun e de

salitre em diversos logares do Piauhy.

A mais notavel das amostras e uma massa de petroleo

solido , conhecido no logar com o nome de Breu de Marvao.

Conforme as notas do Sr. Miranda, este bitume mineral
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sahe da fenda de urn alto rochedo que borda o rio Puty,

despenhando-se pelo lado cortado a prumo, e forma no cume

por onde corr'e , uma especie de tromba saliente , donde

cahe liquido ; derramando-se no chao sobre pedras e area,

coagula-se e se solidifica. Mas esta substancia nao apparece

somente neste logar: abaixo do mesmo rio encontra-se igual-

mente, assim como na passagem que vai para a fazenda

da ConceiQao. rochedo donde sahe essebitume e debazalto,

ao menos pertence a esta rocha duas anjostras que com elle

vieram.

Alem destas substancias , tanto o mesmo Sr. Miranda como

Sr, Dr. Udefonso Gomes, enviaram muitas outras de rochas

e mineraes , taes como peroxydos de ferro
,
granites , steatites,

quartzitos, etc. As mais curiosas destas amostras foram

apanhadas no sertao , onde se encontram disseminadas em
vastas superficies e com grande abundancia: taes sao os

calcareos rolados em forma de espheras , e oxydos de ferro

concrecionados, imitando balas de fuzil. Estes ultimossphe-

ruhtes cobrem immensas superficies nos sertoes de quasi

todas as provincias do Norte , e o mesmo se torna a en-

contrar em Matto-Grosso. Informam-me pessoas fidedignas

,

que esta singular forma^ao occupa grande parte do sertao,

e que as gargantas das montaiihas estao completamente en-

tulhadas por estes spherulites , cujo tamanho vai desde o

de uma bala de pistola ate de uma bomba de um morteiro

fabuloso.

CEARA.

Sr. Dr. Marcos Antonio de Macedo , a quern o Museu

deve a bclla collecgao de ichtyolites do municipio do Jardim,

colheu em varios pontes da provincia, principalmente na

comarca do Crato , muitas amostras de mineraes e rochas.

Citaremos em primeiro logar os spherulites de peroxydos

de ferro, e os nodulos calcareos identicos aos do Piauhy.

i
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Ambos estes mineraes se acham disseminados pela superficie

doterreno; os ultimos, porem, se acham mais ordinaria-

mente empastados nos schistos argilo-calcareos bituminosos

,

em que adiante fallaremos.

Alem destes nodulos calcareos , sao numerosas as amostras

de outros calcareos
, puros ou misturados, de diversas estruc-

turas , taes como as de . .

.

Calcareos schistosos , crystallisados interiormente e affec-

tando exteriormente a furma de jarros fechados de todos os

lados ; alguns parecem que foram abragados por zoophytos

de muitos bra^os ou raizes. Encontram-se de todos os ta-

manhos perto do deposito dos schistos bituminosos , no sitio

ciiamado— Olho d'agoado milho, nos Milagres.

Calcareos schistosos, com impressoes de plantas.

Calcareos rolados , e pedra calcarea commiim , de S. Pedro,

dos Milagres , etc.

Cre branco , dos Milagres.

Calcareos , misturados com argila, de estructura tao schi-

stosa, que facilmente se dividem em lages, de Sant'Anna

de Assare , comarca do Gariri. Os habitantes os empregam
para ladrilhar ascasas, calgar as ruas, cobrir mesas, etc.

Calcareos xijloides, imitando exteriormente cascas de ar-

vores, do logar acima.

Marnes e gres , de cimento calcareo.

gesso parece tambem ser commum no Crato ; ao menos
vieram muitas amostras de gesso fibroso do Brejo Grande e

de Belmonte, assim como outras de gesso commum , mais ou
menos impuro , de varias localidades.

Sao igualmente numerosas as amostras de calcedonias , de
jaspes, agathas, silex-corneo , e molifero ; de opalas, steatito,

assim como dc diversas especies de argilas, de gres, de

schistos , etc. , nao fallando nas de quartzos e feldspathos do
diversas cOres, e de rochas primilivas como granitos, amphi-

bolitos, micaschistos, etc., etc. Algumas amostras de granito
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contem tormalinas ; algumas de gres contem nodulos de ferro

carbonatado ou sao muito ferruginosas.

Os mineraes de ferro sao tambem numerosos e variados.

Alem das concregoes esphericas de oxydos , vieram amostras

de ferro carbonatado de ganga calcarea , ferro micaceo, oU-

gisto
,
pisolithico , limonito , ocraceo.

De rochas vulcanicas antigas, vieram alguns fragmentos de

bazalto do rio Salgado , e porphyros. As amostras desta ul-

tima rocha sao calhaus rolados encontrados em Timbauba e

da ladeira da Miseria , no Crato , e alguns fragmentos de

porphyro de fundo vermelho com opalas.

Resta-nos fallar dosschistos bituminosos, dos quaes vieram

tres ou quatro caixoes de amostras. Os bitumes estao mis-

turados com calcareos , argilas , e algumas vezes com ferro

carbonatado , mas de amostra a amostra as misturas variam

muito. Todos porem, em geral, tem uma estructura tSo

schistosa, que e facil separarlaminas lao delgadas, que pode-

se bem dar-lhe o nome de schistos papyraceos. Alguns contem

sulphuretos de ferro , e outros de chumbo e de antimonio

;

muitos finalmente, assemelham-se co mpletamente as cascas

de arvores , ou estao cheios de nodulos redondos de carbonate

de cal extremamente duros.

MARANHAO.

Aproveito a occasiao para fazer mengao de uma substancia

que merece loda a attengao, nao somente pelos sens usos,

como pelo alto prego a que tern cbegado as caes hydraulicas.

Reflro-me aos calcareos hydraulicos , encontrados em abun-

dancia no Apicum do Amahgy
,
perto do antigo forno de cal

que antigamente pertenceu aos frades do Carmo, e por detraz

dosQuarteis, junto das salinas dosherdeiros de Jose Fran-

cisco Maia , no Apicum da Lag6a , tudo na llha de S. Luiz do

Maranhao. Esses calcareos foram experimentados no Mara-
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nhaopelo fallecido Dr. Jose Joaquimde Oliyeira, e aquina
corte, compleno successo. Entretanto mandamos buscar caes

hydraulicas e um pretendido cimento romano a Europa , e

estas materias nos chegam aqui por pregos exageradissimos 1

P6de-se objectar o alto preQO dos fretes ; mas, comonoMa-
ranhao se construe actualmente um dique e um canal , con-

vinha saber se dabi mandam buscar a Europa o que e facil

apanhar a algumas bragas de distancia.

PROVINCIA DO RIO DE JANEIRO.

Abrindo-se um pogo no Engenho Restaurado
, propriedade

da Sra. D. Francisca Claudia daMotta Cortez , sito na freguezia

de S. Gongalo do municipio de Nictheroy , extrahiu-se desse

poQO algumas materias que excitaram a attengao. Sr.

Francisco Zacharias de Alvarenga as fez submetter a exames,

e entao se reconbeceu que eram anthracito
, pyrites, e

certa porgao de graphito misturado com terra. Foi pena

perder-se esta occasiao de se fazerem alguns estudos geo-

logicos.

Sr. Manoel Gongalves de Carvalbo, mogo nascido em
Nictheroy , estudou na Europa a fabricagao da porcellana,

e voltou para o seu paiz na intengao de dedicar-se a essa

industria. Certas circumstancias particulares, que pouco

importa saber, o fizeram desistir desse intento, ao menos
por algum tempo. Tendo de voltar a Europa , o Sr. Manoel

Gongalves de Carvalho presenteou o Museu com 40 amostras

de kaolim e petunze
,
que empregam as fabricas de Franca,

Saxonia e Prussia. mais apreciavel deste presente, foi

uma porgao de kaolim
, preparado pelo mesmo senhor , e

extrahido das barreirasdo Inga, em S. Domingos de Nic-

theroy. Com uma parte desse kaolim preparado, elle fabricou

uma taQa crua que trouxe como amostra. Creio, porem,
que essa industria se estabelecera em breve no paiz, pois
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que acaba de ser concedido urn privilegio ao Sr. Guilherme

Bouliech.

PROVINCIA DA BAHIA.

No Auxiliador de 1855 , pag. 141 , fez-se meriQao de uma
materia combustivel , descoberta , ou ao menos pela pri-

meira vez extrahida das vizinhangas da Villa de Camamii

,

pelo Sr. Jose Francisco Thomaz do Nascimento , em 1854.

Essa substancia foi entao denominada— Lignito terroso ou

madeira fossil alterada , apresentando o aspecto da turba.

A sua classificaQao e em verdade difficil emquanto nao se

examinar o seu jazigo, pois que essa substancia offerece

caracteres communs a turba e aos lignitos, assim como a

certas materlas bituminosas fosseis. Como quer que seja

,

ella e eminentemente propria para a extracgao do gaz de

illumlnagao. Sr. Frederico Hamilton Southworth a sub-

metteu a exames, e achou que produzia quanto tanto gaz,

a peso igual , como a maior parte das resinas e oleos. Pos-

teriormente , o Sr. Joao Jose Lobo Pecanba, engenheiro civil,

e OS Srs. Carolino Ferreira da Silva , Jose Ribeiro da Silva

Piraja e Antonio Martins da Silva, em officio dirigido a

Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional , com a data de

19 de Julho de 18o8, chamam a attengao da Sociedade para

as amostras de materia identica que remelteram , e foi por

elles extrahida de sua propriedade situada na foz do Arimen-

beca, pequeno rio que desagoa no Marahu , comarca de Ca-

mamii , logar onde podem chegar navios de grande porte.

Todavia o Sr. Southworth teve privilegio por 30 annos para

explorar o referido combustivel.

Segundo as informagoes obtidas, esse combustivel existe

em grande abundancia nas margens do rio Camamii e suas

ramificacoes ao Sul da Bahia, e distante 14 legoas da ca-

pital. Relativamente as suas propriedadcs para a extracgao

do gaz de illuminagao , resulta que elle produz 7 pes cubicos
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por libra, isto e-, quasi tres vezes mais do que a melhor

especie de carvao de pedra conhecida para este uso , que
e, como se sabe, o cannel-coal ou carvao de candea. Mis-

turado com 10 libras de breu , 3 de serradura de pinho

entrando elle pela 6" parte
, produziu 160 pes cubicos de

gaz de foFQa de 20 velas de espermacete por pe cubico.

Uma libra d'agoa e 10 desta materia vegetal , deu em re-

sultado 70 pes cubicos de gaz produzindo uma luz cuja in-

tensidade era igual a de 24 velas de espermacete no mesmo
volume.

ROCHAS E MINERAES DAS MARGENS DO RIO S. FRANCISCO , DESDE A CA-

XOEIRA DO PIRAPORA ATE OGEANO ATLANTICO,

Sr. Henrique Guilherme Fernando Halfeld , engenheiro

civil, foi encarregado pelo governo imperial de explorar o

Rio de S. Francisco. Nao posso deixar de dizer, aprovei-

lando a occasiao
,
que os trabalhos graphicos feitos por esse

engenheiro sao de uma perfeigao rara , e que , na opiniao

dos entendidos , difflcilmente se encontrarao desenhos deste

genero tao delicadamente tra^ados, nem iuformaQoes tao com-

pletas e detalhadas tanto sobre a parte hydrographica, como
relativas a estatistica commercial e industrial.

publico brevemente podera apreciar esses magniflcos

trabalhos, que fazem tanta honra ao paiz, como ao enge-

nheiro.

Durante a suaviagem fluvial, nos annos de 1852, 1853
e 1854, mesmo engenheiro colheu as amostras das rochas

que formam as margens e barrancos desse grande rio,

marcando a direcgao e a incUnaQao das camadas sedimen-
tarias e das montanhas de rochas massicas , de modo a

poder formar-se uma sccgao ou corte geologico das forma-

?oes que o rio atravessa em seu curso na extensao de 384
legoas.
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A Caxoeira do Pirapora e composta de .gres : os schistos

argilosos dominam desde a confluencia do Rio das Velhas

com S. Francisco, ate 14 legoas distante no sitio deno-

minado Lage , antes de chegar ao Pe do mono. Neste logar

OS peroxydos de ferro ou ocas , vermellias e amarellas , sao

muito abundantes, comegando a apparecer as formagoes

calcareas no Jatobd , proximo a Barreira do Martinho , as

quaes na legoa seguinte , 30* a contar do Pirapora , sao

substituidas por schistos argilo-calcareos ou marnes, reappa-

recendo os schistos argilosos paros no Sitio deS. Romdo, onde

tomam de novo o caracter de ocas , ou de taud , como as

denominam os habitantes do logar. Este taud forma os bar-

rancos do rio.

No sitio de S. Romao comecam a apparecer calhaus soltos

e rolados de silex pyromaco ou pederneira , ou pedra de fogo

como alii denominam a esses silex.

Na 34* legoa, no sitio denominado do Branddo , proximo

a barra do rio Urucaia , comega de novo a forma^ao calcarea,

mais ou menos argilosa , com calcareos crystallisados e

quartzitos passando a silex , formagao que se estende ate a

barra do rio Carunhanha, na 86* legoa. Deste ponto em diante

dominam os schistos argilosos ate ao Senhor Bom Jesus da

Lapa , na 112^ legoa, onde reapparecem os calcareos, que

formam o Mono de Pernambiico , proximo a Villa do Uruhu,

na 126* legoa.

No sitio do BomJardim , na 138" legoa, comeca a for-

magao do itacolumilo , rocha que constitue as caxoeiras do

Bom Jardim , o Mono da Meleira e parte do Senote da Toca,

alternando neste ultimo ponto com quartzitos, que tambem

altemam com schistos argilOsos , scndo todavia o itacolumito

a rocha dominante.

Na Tapera de cima, na 190* legoa, o itabirilo se observa

em camadas entre o itacolumito , e e lao rico em ferro quo

pode ser considerado como um mineral metallifero desse
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metal ; algumas vezes elle toma o aspeoto de ferro micaceo,

principalmente nas Pedras do Ernesto , onde se acha mis,-

turado com manganez.

Ao pe da Serra do Boqueirao, na 202^ legoa, apparece pela

primeira vez o granito
, que e logo substituido por itabirito

com ferro oxydado hydratado , ferro micaceo e oligisto com

quartzo , materias que formam o Serrate do Velho , Tom-

bador e o Pico do Serrote da Lagoa , quasi ate a 232* legoa,

onde itacolumito
, passando a gneiss , constitue a Serra

do Encaibro.

Em algumas montanhas o feldspatho das rochas priraitivas

acha-se inteiramente decomposto e no estado de kaolim, prin-

cipalmente no cume da serra do Boqueirao.

A caxoeira e serra do Sobradinho sao compostas de tal-

schistos, allernando com granito na villa do Joazeiro, onde

se encontra manganez em abundancia.

As rochas granilicas alternam com o itacolumito e o tal-

schisto (formando este ultimo a caxoeira do Genipapo) ate a

Barra Grande do CoroQci , na 262* legoa , onde apparece uma
formagao calcarea que se estende por 3 legoas.

Serrote da Panella do Duurado compoe-se de itacolumito

com ferro titaneado.

A Caxoeira do Moco e Destaca-Calgdo e formada por gneiss

passando a micaschisto.

granito domina ate alem da Caxoeira doEspinho, Fura-

Olho e Caxauhy , sendo substituido por gres no Penedinho,

proximo ao Sacco do Daniel, na 302* legoa. A mesma rocha

forma a Caxoeira de Itacutiara, reapparecendo o granito na

de Itaparica , entretanto que a serra do mesrao nome e

composta de gres, ou este cobre o granito.

Na 326* legoa comega a famosa Caxoeira de Paulo Affonso.

granito, mais ou menos alterado, mais ou menos decom-

posto , forma essa caxoeira ; elle se acha misturado com cal-

careos crystallisados (spalho-calcareo) ; algumas vezes e m,uito
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quartzoso, e outras mui feldspathico. Em varios logares, o

granito se acha muito alterado por estar impregnado de sal

marinho, em tao grande quanlidade que a sua extracgao

constitue uma das mais valiosas industrias dos habitantes

,

e urn artigo importante de commercio. A natureza porem

do terreno indica que debalde se procurara encontrar alii

grandes depositos ou minas de sal gemma. Sr. Halfeld

discute esta questao no seu relatorio
,
para o qual enviamos

leitor.

gres apparece accidentalmente ; o granito massigo ou

schistose, e o itacolumito se succedem ate a Lagoa Funda,

na 352» legoa : na 367» dominam os calcareos durante duas

legoas, compondo o Morro do Euzebio e o terreno sobre

que esta assentada a Villa de Propria , na provincia de Ser-

gipe. Na Villa da Boa-Vista (369^ legoa) domina o gneiss,

que passa a micaschisto no Serrote da Panella do Dourado,

3 legoas distante. Neste Serrote se encontra chlorito com

ferro titaneado.

gres reapparece no Sitio da Passagem, fronleiro a ci-

dade do Penedo , na 373^ legoa : daqui ate ao mar, o gneiss

e amphibolito alternam ; e sao substituidos por formagoes

calcareas, que formam a serra do Craunan, Malta d'Agoa

Branca e Piranhas.

Alem da extracQao do sal marinho , os habitantes exercem

a industria da fabricaQao da cal , colhem algum ouro , dia-

mantes e outras gemmas, e fabricam cantarias com os ex-

cellentes gres de graa fma que se encontram em muitos pontos

do rio.

Alem de 102 amostras de rochas , o Sr. Halfeld enviou

algumas de granitos embebidos em sal marinho , de cal-

careos proprios para marmores , spathos-calcareos, de ferro

oligisto e magnetico , de ocas vermelhas e amarellas, silex,

jaspes, etc. , e grande numero de agathas-onix apanhadas em
varios pontos, principalmente na caxocira de Paulo Affonso.
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SANTA CATHARINA.

Em 1834, Sr. Manoel Mendesde Carvalho, offertou ao

Museii algumas amostras de combustiveis , colhidas por elle

no Passa-dous, torrente que entra ou e o prolongamento

do rio Tubarao; posteriormente foram remettidas outras

amostras por diversas pessoas , e essas pessoas as colheram

em pontos differentes. Finalmente foram enviadas 4 grandes

amostras pelo ministerio do imperio , e por ordem submet-

tidas aos devidos exames.

Duas destas amostras sao schistos bituminosos, e as outras

duas de verdadeiro carvao de pedra. Estas ultimas coritem

pyrites em massas e intimamente misturadas; mas tirando

as massas , a quantidade de sulphuretos nao excede a 3

por cento. Ambas ardem facilmente ao ar livre com chamma
longa amarellada

,
produzem alcatrao e gazes , e deixam

em residuo um coke agglomerado e poroso, indicios de

carvao gordo. Queimando o coke ao ar, elle deixa em
residuo cousa de 6 por cento de cinzas argilosas, e al-

gumas scorias que resultam da fusao dos sulphuretos de

ferro.

naturalista Carlos Van Lede, e posteriormente o Belga

Parigot , examinaram os jazigos carboniferos de Santa Ca-

tharina. Como parece que alguem quer formar uma com-

panhia para explorar as minas do rio Tubarao
, julgamos

quevinha muito a proposito extractar da obra de Van Lede (i)

que elle diz acerca deste assumpto , tao interessante para

todo paiz , e sobretudo para a provincia onde ellas exis-

tem.

t A geognosia desta provincia (de Santa Catharina) e mui

pouco conhecida , e quasi se pode dizer que nao passa de

algumas generalidades. E' verdade que ultimamente se pu-

(1) t)e la colonisation du Br^sil — Bruxelles , 1843.
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blicaram tres folhetos sobre esta materia , onde afoutamente

se decidiram todas as duvidas e difficuldades com espanloso

desembaraQO ;
porem aquelles escriptos , concebidos com flm

particular , nao permittem o mais pequeno e serio exame

,

e por isso nos dispensaremos de tratar delles.

« Emittindo a nossa opiniao particular sobre a geognosia

desta provincia , nao pretendemos forgar a que os outros a

sigam: queremos so facililar o caminho aquelles que talvez

nao tardem em segiiir-nos , e seremos felizes se conseguir-

mos estabelecer algumas balizas
,
que os possam dirigir ou

encaminhar.

« A base de todo o jazigo no Brazil parece pertencer a

divisao nao estractificada das formagoes crystallinas ou hy-

pogeneas , divisao indifferentemente conhecida pelas deno-

minagoes de terrenos primitivos ou rochas plutonicas. Tal

e a constituigao da parte da Sena geral que atravessa a

provincia de Santa Gatharina , do grande braco que termina

no Cambirola, dailha, detodos os ilhotes, de quasi todas

as serras secundarias e de todos os monies que estao ao

oriente da Serra geral. Desde o Norte ate a Villa da Laguna

toda a costa e granitica. Mais ao Sul do morro de Santa Martha,

granito toraa-se porpliyroide e desapparece. Gaminhando

sempre para o Sul, passando o morro de Santa Martha, as

rochas plutonicas sao substituidas por dunas , onde em varios

logares se acham limonitos, que cobrem as areas mui ferru-

ginosas , como se pode verificar antes de chegar a Laguna

,

e psamitos , que formam alguns monticulos ao longo da costa,

como no morro dos Gonveutos.

€ Passado cste ponto, nao exploramos: mas em 1826 per-

corremos unia parte da Republica do Uruguay , e segundo

as nossas obscrvagoes de entao , comparadas com as que

acabamos de fazer
,
julgaraos que esta forma(^ao nao muda

mui to de natureza ate ao Cabo de Santa Maria. Gomo quer

que seja, independente das rochas plutonicas, c de algumas
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rochas metamorphicas , acham-se nesta provincia rochas se-

dimentares ou estractificadas , e a natureza de varias dellas

nao sera ainda tao depressa conhecida, nao so pela total

falta de caminhos , como igualmente por falta de roteamentos

e populagao. Comtudo ja se conhecem algumas, e incom-

pletamente o seu jazigo. Conseguiu-se naturalmente o seu

descobrimento , internando-se pela provincia ; se , entrando

nella, se toma o caminho do Tabarao, vem-se desapparecer

as rochas plutonicas nos arredores do Pouso da Rapoza

,

perto do rio Armazum, affluente do Tubarao, e entra-se

na formagao sedimentar, que so se ve desapparecer perto

da Serra geral. E' nesta bacia, que em linha recta pode ter

5 a 6 legoas de largura media, e quasi no meio desta, que

se acha uma formacao carbonifera, ha 50 annos conhecida,

e cuja descoberta devida ao acaso ,
parece dever attribuir-se

a urn tropeiro que, querendo fazer a sua comida, assentou

a caldeira em dous peda^osde carvao de pedra, que julgando

serem pedras , muito se admirou quando as viu arder. Este

jazigo carbonifero
,
que sem duvida nao e o unico que se

deve achar no Brazil
,
porque a forma^ao brazileira affecta

ao norte e ao sul uma disposicao symetrica muinotavel,

como a podemos observar na Bahia, e ainda mais longe,

em Pernambuco: este jazigo, dizemos, faz-se notavel pela

total falta de pedra calcarea ; atravessa uma das margens

do Passa-dous , torrenle
,
que so e o prolongamento do Tu-

barao (na margem esquerda) , onde a flor d'agoa assenta em
um banco de gres carbonifero de contextura mui serrada.

A sua possanga neste logar e de quasi 0"',50; a qualidade

e ma , e parece pertencer a especie conhecida pela denomi-

nagao de carvao de pedra schistoso e luzidio (schiefer und

glanz kohle) : a estractiflcagao e quasi horizontal, e contida

em duas camadas de schisto bituminoso. Pelo menos e o que

se pude colligir de uma pequena escavagao a talho aberto
,

ou socavao de quasi um metro de profundidade , e quasi

B. B. II. 17
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mesmo de largura e comprimento, a que pomposa e inde-

vidamente se chamou galeria. Esta escavacao deixa ver a

pobreza da mina; nao se deve porem concluir que a possanga

e a qualidade desta formagao nao melhoie com a profun-

didade e compressao. Esta questao so para o faturo se pode

resolver.

« Se agora recordarmos a constituicao orographica desta

provincia , e a total falta de pedra calcarea nesta estracti-

flcaQao sedimentar (o que nos obriga a admittir, que este

jazigo pousa immediatamente sobre as formagoes hypo-

geneas), e para recear que eslas camadas so se estendam

por espagos mui limitados , como em Franca as de St^

Etienne e de Bressac , ou na Prussia as de Sarrehnick

;

e por Ventura p6de-se avancar, que esta disposigao deve

necessariamente prolongar-se sem interrupgao por toda a

provincia, como imprudentemente se ousou fazer, sem razoes,

nem factos de observagao e experiencia?

« Aquella primeira inducgao pelo menos e mais natural,

e mais conforme com as regras da sciencia , e tcm tambem

a vantagem de precaver e acautelar contra emprezas teme-

rarias, que sempre se apresentam com a seducgao e pro-

messas de avanlajados lucros. jazigo carbonifero do Passa-

dous nao e o unico que se conhece. Quando percorriamos

ao norte a provincia , explorava ao sul o major de engenliaria

Sr. Jeronymo Francisco Coeliio, deputado de Santa Ca-

tharina a Assembiea Geral , as margens da Mai Luiza com

M. Guilherme Bouliech , e descobriram uma formagao car-

bonica, que provavelmente ea do Passa-dous , e devemos

ao sabio director do Museu Nacional, o Sr. Fr. Custodio

Alves Serrao, um bcilo pedago de carvao secco, que alterna

com carvao bituminoso , e que foi trazido de Santa Ca-

tharina em 1834 pelo Sr. Manocl Mendes de Carvalho.

« Parecc tambem que no campo do Governador, ou na

varzea do Pai Garcia , ha alguns indicios que fazem suppOr



NOTIGIA AGERGA DE ALGUNS MINERAES E ROGHAS. 259

haver este precioso combustivel ; mas ate agora com certeza

nada sabemos, nao obstante as muitas informagoes que co-

Ihemos , e as indagaQoes que fizemos. Em outro logar tra-

taremos da questao da lavra da mina , sua opportunidade ,

e probabilidade de sua conveniencia nas actuaes circum-

stancias.

« Para mellior conhecer a geologia desta provincia, su-

bimos Itajahi grande , na parte septentrional que tern a

maior extensao. No mais proximo de sua confluencia com

LuizAlves, na margem esquerda desapparecem as rochas

plutonicas, que sao substituidas por rochas sedimentares

e arenaceas (pedra de amollar) ; mas logo depois , estas

igualmente desapparecem , e torna-se a ver o granito sahir

nas duas margens do ribeiro ; caminhando sempre para o

Oeste , desapparece a formagao crystallina , e e substituida

pelos estrados de psamitos schistosos , e de schisto argi-

loso. Finalmente, todos os seixos ajuntados no leito do rio,

nas alluvioes da ilha Belchior, sao restos de rochas plu-

tonicas , e as coUinas da margem direita , avante do grande

salto , sao novamente de formagao granitica. Em parte al-

guma se acha pedra calcarea, Se portanto ao norte desta

provincia se descobrir formagao carbonifera , e provavel que

pouse ou assente immediatamente sobre as rochas hypo-

geneas , e que necessariamente seja mui limitada.

« Acima dissemos
,
que o systema brazileiro mostra tanto

ao norte como ao sul , uma disposigao symetrica mui sin-

gular; porque durante a nossa demora na Bahia , admiramo-

nos da semelhanga que havia entre a formagao sedimentar,

em que aquella cidade esta edificada , e a do interior da

provincia de Santa Catharina. Para maior certeza, sigamos

a M. d'Orbigny na sua digressao da Bahia ao paiz das minas,

e subamos o Perua-guassii ate a Villa da Caxoeira. Neste

logar , nao sendo navegavel o rio , e necessario seguir por

terra um dos ultimos ramos da Serra geral a serra do Cimoro.
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Ate passado a Pedra Branca , a estrada passa por formagoes

sedimentares ; logo depois acham-se as rochas plutonicas

,

e em Maracos chega-se a regiao granitica, que se conserva

nas vinte legoas que separam Maracos do Cimoro. Alem do

granito , acha-se o schisto amphibolico , schisto argiloso

,

diorito schistoso , e ate se diz que , no pendio oriental da-

quella serra , se acham diamantes. Isto mesmo acontece em

Santa Catharina. Depois de descer o delicioso valle do rio

Cimoro , sobe-se a serra das Lages
,
que mostra em urn e

outro ponto possantes camadas de mineral de ferro , e chega-

se a Villa do Rio das Contas , onde se lavram algumas

rochas e areas auriferas , nas quaes algumas vezes se tern

acliado granetes que pesavam ate quatro kilogrammos. Nos

arredores daquella villa , descendo o rio dc Santo Antonio,

acha-se restos de animaes fosseis. Prosegiiindo para o Oeste,

atravessa-se a serra do Joazeiro , que e urn sitio arido , e

abrazado , e depois de tres dias de caminho , chega-se a

Villa Nova do Principe, que e rica pelas plantagoes de al-

godao. Na distancia de dez legoas , na estrada do Rio Pardo,

acham-se magnificas amelhystas de cur escura , com que se

faz grande commercio com os mercadorcs de pedras preciosas

de Minas Geraes. Deixando a Villa do Principe , passa-se a

serra do Caiteto, cuja vegetaglo rica e vigorosa, contrasta

singularmente com o aspecto arido e bravio da serra da

Gamelleira , que se sobe logo depois. Por fim chega-se aos

cumes da serra dos Montes Altos, formagao plutonica e ponto

de toque de todo estc systema. Descendo d'alli para a bacia

do rio de S. Francisco, torna-se para a formagao sedimentar,

e depois de cinco dias de caminho , durante os quaes so se

sobe e desce , chega-se a uma planicie de gres ferruginoso,

e depois a outra calcarea, e as vezes creosa. Finalmente

(diz M. d'Orbigny na sua interessante viagem na America),

acompanhado de um dos companheiros da nossa pequena

caravana , fiz uma digressao a Carj'nhanha , o curso da qual
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serve de limite septentrional a provincia de Minas. Esta
ribeira banhao pe das montanhas

, que formam o brago mais
occidental da codea calcarea que acompanha o rio de S.

Francisco
. mas que , debaixo deste parallelo , se afasta muito

das margens. Aquellas montanhas apresentam massas de
rochedos, solitarias, quadradas, indo em declive para o Oeste,

umas vezes todas com mattos, outras vezes escalvadas,

cortadas de profundos barrancos e covas, ou cortadas do
modo mais singular ; elevadas como muros nas bordas do
rio

,
levantam pittorescamente para o Ceo as suas irregulares

asperezas.

« Acabamos de atravessar a Serra geral, no 14° parallelo,

com M. d'Orbigny, e achamos quasi as mesmas formagoes
que se acham na provincia de Santa Catharina.

« Realmente
, ate agora, nao se achou na extensao deste

caminho nenlmm jazigo carbonifero, mas em desconto,
acha-se calcareo em abundancia. Ora, relativamente a uma
superficie exploravel de algumas mil legoas , o que e a su-
perficie de um caminho como o que acabamos de percorrer ?

Falta-nos aqui o roteiro do Passa-dous, ou para melhor
dizer, o jazigo esta achado, porque, se nos transportarmos
a provincia das Alagoas, debaixo do 10° parallelo , a formagao
carbonifera ahi apparece a flor da terra como em Passa-dous,

e em Pernambuco
, onde as rochas sedimentares sao as

mesmas que as do interior da provincia de Santa Catharina,
acha-se o carvao a pouca distancia da costa do mar. Pelo
menos e o que nos affirmou o Sr. Rego Barros , deputado
e antigo ministro da guerra , ao obsequio do qual nos sa-

tisfizemos de sempre testemunhar nossa gratidao. Amigo
sincere do seu paiz, o Sr. Rego Barros nada despreza para o
tornar florescente , e se nao fossem as suas valiosas recom-
mendagoes, talvez nao aceitassemos a difficil emprezaque
tinhamos de preencher.

« Ainda nao ha muito , havia a opiniao de que debaixo
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da zona torridanao podiam existir minas de carvao de pedra;

presentemente esta opiniao nao e admissivel, porque se

acham em Venezuela, em Chiriqui perto de Tampico, na

Havana, e em outros muitos logares intertropicaes.

« 6. Geogenia.— Os phenomenos geologicos que presente-

mente se manifestam nesta provincia , ainda nao foram exa-

minados. Reduzem-se provavelmente a algumas formagoes

polyposas , turfaceas ou arenaceas. Nao se conhece nascente

algama que contenha acido carbonico, e por conseguinte,

nao e para admirar, que ate agora, nao se tenha achado

formagao alguma de tufos. Nunca se tem observado pheno-

meno mecanico espontaneo algum, mas examinando-sebem

a costa , nao se sabe se se deve admittir uma sublevacao

lenta e insensivel , ou uma intumescencia parcial e instan-

tanea.

« A laguna de Villa Nova se enche todos os dias com as

areas que langa o mar, e que o vento delta quasi imme-i

diatamente naquella direcgao. porto, que ha dous seculos

»

admittia navios de alto bordo , nao e ja frequentado senao

por barcos de 150 a 200 toneladas : o areamento ou entu-

pimento e consideravel. Realmente , todos os affliientes para

elle acarretam continuamente a sua porgao ; mas como ex-

plicar OS montoes de conchas , e de fragmentos de peixes

,

que formam os arredores da Villa , camadas de varios metros

de possanga, e algumas dellas jazem a mais de vinte metros

acima do actual nivel das agoas? Como explicar o escalva-

mento das rochas ate muito acima dos pontos a que as ondas

podem presentemente chegar, em urn paiz, onde o clima

e tao favoravel para a vegetagao, que o rljo granito, logo

que a sua superficie se afasta da vertical , se cobre todo da

mais rica verdura, e sem visiveis indicios de differentes

periodos de sublcvagao , como se pode observar ao longo da

costa do Chili e do Peru? Aquellos montoes de conchas

,

sao tantos nos arredores da Laguna , e dispostos tao syme-
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tricamente, quasi todos semmistura de terra ou area, que

pelo menos se pode supp6r , que foram tranquillaraente dis-

postos no fundo do mar , bem longe da costa para se nao

misturarem com as particulas terreas , que podiam, naquella

epoca , entupir ou arear os rios. Deixaremos ao tempo e a

sciencia o cuidado de esclarecer estas questoes , cuja solagao,

alem disso, e de pouca importancia para o futuro daquella

provincia.

« 7. Mineralogia.— Em um paiz tao pouco conhecido, em
que apenas ha tres azinhagas que atravessam uma extensao

de oitenta legoas de comprido , so se podem ter mui imper-

feitas nogoes sobre as formagoes mineralogicas. Por esta razao,

nao pretendemos descrever completamente o reino mineral

,

do qual muitas producgoes estao , por falta de pesquizas

,

ainda enterradas.

« P6de-se comtudo affirmar
,
que em muitos logares da

provincia existe ferro, chumbo, ouro, cobre, crystal de rocha,

amelhystas, diamantes, oca vermelha , varias qualidades de

argila
,
gres ou pedra broeira ,

pedras de mos ; e tambem se

diz que ha pedra calcarea, mas nao a vimos.

« Accrescentaremos ,
que existem na provincia tres fontes

d'agoas thermaes , uma em Itaupaba sobre o Cubatao, outra

para la da Piedade , ao longo do Tubarao ; e a terceira na

extensao da pequena ribeira Gravata, que descarrega no

Capivary ; mas as agoas ainda nao foram analysadas. »

autor diz ter levantado com muito cuidado o mappa

da mina de carvao de pedra do Tubarao
,
que o leitor en-

contrara na estampa annexa a este artigo.

rio Tubarao e navegavel ate meia legoa alem da Pie-

dade, onde seu curso comega a ser interrompido por

enormes penedos de granito
,
que formam muitas caxoeiras.

No pouso do Passa-dous , encontrou uma pequena esca-

vagao feitanojazigo carbonifero, do qaalextrahiu algumas

amostras ; depois continuou a seguir caminho para a Serra
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geral , ate tornar a apparecer a formagao hypogenea. AUi,

elle examinoa outros depositos carboniferos , alguns dos

quaes se mostravam nas margens de certos affluentes do

Passa-dous , e outros a flor da terra no interior do matto

e a pequena distancia. Como todas as partes descobertas

dessa formagao se achavam quasi liorizontaes , elle nao p6de

formar juizo a respeito de sua direccao e inclinaQao, aban'

donando essas indagagoes para examinar o leito do rio

,

adiante da escavagao em que acima se fallou. As margens

do rio sao cortadas a pique em grandes penhascos de gres

carbonifero , entre os quaes se acha uma camada de schisto

bituminoso , contendo uma delgada camada de carvao gordo,

alternando algumas vezes com carvao secco. Grossos seixos

formam o fundo do leito , e a corrente do rio e muito im-

petuosa.

A largura do Passa-dous , perto do logar da escavagao
,

e ,
pouco mais ou menos , de 91 palmos ; a margem di-

reita , formada de massas de gres fora de prumo. A margem

esquerda, que tinbam escavado com o alviao ate ao en-

contro do banco de gres , sobre o qual repousava a formagao

carbonifera , afasta-se quasi 35° da vertical
,
posto que o

referido banco se avanga horizontalmente no leito do rio

,

onde desapparece. A margem direita nao manifestava ne-

nhum vestigio de carvao, e pareceque, destelado, as ca-

madas de combustivel sao substituidas polo gres, cujos bancos

offerecem as mesmas disposigoes e a mesma horizontalidade.

As collinas que separam os affluentes da margem direita

do Passa-dous , e de seu prolongamento , o Tubardo , e que

sao as ultimas ramificagoes da contrafortes da Serra geral

,

podem, segundo o Sr. Van Lede, ser quasi todas classi-

ficadas geognosticamente como pertencendo as formagoes

carboniferas; contem principalmente gres, schistos bitumi-

nosos, carvao gordo, carvao magro , c muito hydrato de

ferro, principalmente no arroio do Barro Preto.
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Do Pouso da Rapoza ate a Piedade , a distancia e de 9 a

10 legoas. porto mais proximo do Passa-dous e o da Villa

da Laguna, distante 20 legoas em linha recta, e quasi 40

pelas voltas do rio, que, medidas pelo Sr. major Andrea e

pelo autor citado , ate a freguezia do Tubarao , dao um des-

envolvimento de 13 legoas, ainda que este ponto nao diste

do porto , em linha recta , mais de 6 legoas.

Da Piedade ao Pouso da Rapoza o rio cavou o seu leito

no granito , e apresenta 33 caxoeiras com 200 pes portu-

guezes de queda. Do Pouso da Rapoza ao Passa-dous , ava-

lia-se a distancia em 1 1 legoas pelo rio , e em 6 legoas pela

estrada de Lages. Ora, como em geral o declive dos rios

augmenta a medida que se approxima de suasnascentes,

e observando que o Passa-dous ou o Tubarao ,
que e o seu

prolongamento, forma uma torrente desde o Pouso da Rapoza

ate ao jazigo do carvao de pedra , far-se-ha melhor idea

,

dizendo que ha mais de 330 pes de queda entre estes dous

pontos, de sorte que o declive total do Passa-dous deve

ser, com pouca differenga, de cerca de 530 pes. Exami-

nando o mappa , nao admira ver que o grande numero de

afiluentes do Passa-dous e do Tubarao fagam as vezes subir

as agoas acima de seu nivel 114palmos e inundem algumas

partes de suas margens ale a altura de 72 palmos.

Dr. F. Burlamaque.





BOTAIVICA

OS lilchena.

Se para alguem ainda nao eita provado que a

terra foi creada para o homem , 6 manifesto que
a natureza Ihe deu a intelligencia necessaria pars

que ella fosse dominada por elle.

Ap. F6e.

Os lichens sao , depois dos cogumelos , as plantas as mais

communs da cryptogamia, e talvez de toda a natureza (1).

Esta humilde planta se encontra em todas as paredes, mu-

ralhas e muros ; os troncos das arvores, as pedras, a madeira

velha, a terra humida, se cobrem destas parasitas, que,

fixando-se no marmore o mais duro , e muitas vezes sobre

proprio ferro , ahi deixam os vestigios eternos de uma
existencia passageira. Todos sao terrestres , excepto um unico

genero que vive algumas vezes sobre rochas em estado con-

tinuo de irrigagao. As folhas de muitas especies de plantas

vivas dos climas vizinhos dos tropicos ou intertropicaes

,

se cobrem ordinariamente de um variadissimo numero de

lichens.

Nenhum outro individuo do reino vegetal apresenta formas

mais variadas do que estes singulares vegetaes ; umas vezes

os lichens constam de crustas quasi imperceptiveis , de li-

nhas fugazes ; outras vezes de foliolos elegantemente dis-

(1) A' existencia de um lichen e que se attribue essa coloraQao de cdr de
rosa que tSm os gelos poiares, O Protococeus nivalis & uma especie de lichen,

d'alga, ou talvez uma simplos vesicula ou sporula ( ProiococeMj significa ve-

sicula primaria) , cheia de uma materia corante , em tal abundancia
,
que

tinge OS gelos poiares , que occultam em seu seio e fazem florecer no meio
da dissolu(;ao geral da natureza , esse singularlssimo vegetal.
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postos, de expansoes arborecentes , ou de filamentos de

grandes dimensoes.

Os orgaos a que os botanicos dao o nome— defructos,

tem igualmente form as mui diversificadas , e, em alguns

generos , a natureza poz um grande luxo nas cores com que

OS embellezou ; muitas especies destes generos sao ver-

melhos purpurinos , outros alaranjados , amarellos , c6r de

rosa, etc.

Os lichens sao plantas polymorphas , avidas de humidade,

de consistencia nunca carnuda , sem verdadeiras raizes , e

nao adiierindo aos corpos senao para procurarem um apoio.

Por muito tempo se acreditou que elles se sustentavam s6-

mente a custa do ar
;
porem esta opiniao e insustentavel

,

porque em sua organisagao entram saes fixos que nao podem
estar na atmosphera.

A geographia botanica dos lichens ainda nao e bem conhe-

cida; mas como elles necessitam, para o seu desenvolvi-

raento, humidade e um calor moderado, conjectura-se que

nos logares excessivamente quentes ou frios , nao pude haver

senao um pequeno numero de especies.

A nossa intengao nao e descrever esta notavel ordem de

vegetaes, nem analysar as suas diversas funcQoes na eco-

nomia do universo; porem indicar simplesmente algumas

das appUcagoes das principaes especies (1).

Julgamos dever comegar pelo lichen da Islandia [Cetraria

Islandica]
, que cresce igualmente nas zonas frigidas e tem-

peradas, se fixe indifferentemente nos gelos polares, nas

montanhas , e invade ate as lavas do Hecla. A medicina o

(1) Depois da bella obra de Georges Frank IIofTman [Descriptio et lium-
bratio plantarum , et Hellenes) , escripta no seculo passado , e a de A. L. A.

Fde ,
publicada em 1848 {Essais sur les cnjptogames , etc.) , tem-se escriplo

muitas obras especiacs , sobretudo na Allemanha. Cilarei , entre outras obras,

a de Camello Montagne, publicada em 1846, com o titulo de— Aprrcumor-
phologiqiie de la famiUe des lichens , e liclienograpliie universalis , etc ,

d'Erik Acharius.
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emprega como urn poderoso analeptico , em f6rma de de-

cocQao, de massa, de gelea, de pastilhas, de chocolate, etc.

« A Providencia, dizem os Islandezes, niuda, em nosso

favor, as pedras em pao. » Pondo o lichen islandico de

molho n'agoa ; depois , deixando-o seccar e reduzir a p6

,

elles fazem pao. Tambem o preparam de outro modo, re-

duzindo-o a pedacinhos , e fazendo-o depois ferver successi-

vamente em tres on quatro agoas, para extrahir o seu

amargor natural, assim como a sua virtude purgativa; fazem-o

ferver durante uma hora ou duas em leite , de sorte que

,

quando esfria , forma uma excellente gelea muito nutritiva.

Os Islandezes dao o nome de— Ficellgras, a papa ou farinha

fabricada com a Cetraria Islandica. Debaixo da mesma forma

empregara-a muito na Inglaterra , para substituir , com eco-

nomia e efficacia, a colla de peixe na confecgao do manjar

branco. Tambem se servem da mesma materia para engrossar

as sopas ; dar mais corpo aos caldos ; na fabricagao da cer-

veja; e igualmente a fazem entrar na composigao dos bis-

coutos de embarque
,
porque nao ficam sujeitos aos ataques

dos vermes , e a agoa do mar tern pouca acQao sobre elles.

Uma onga deste lichen , fervida em meia Canada de agoa,

da uma mucilagem tao espessa como a que resultaria de

uma parte de gomma-arabica , dissolvida em tres partes de

agoa. Esta mucilagem , independentemente de seu emprego

como substancia alimentar, forma ainda a base de uma pre-

paragao pharmaceutica , de que se faz uso contra a tosse

,

e mesmo em certos cases de doengas depeito, porque ella

fortifica as faculdades digestivas, e, consequentemente

,

toda a constituigao. Quando o lichen e colhido de fresco^

OS Islandezes se servem delle como de um brando laxante.

lichen pulmonar (Sticta pulmonacea) passa por possuir

propriedades semelhantes, senao superiores, contra as

doengas de peito. Os habitantes da Siberia o fazem ferver em
sua cerveja forte em logar do lupulo , e em alguns logares
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da Inglaterra extrahem uma tinta parda muito solida que

serve para tingir as meias.

Os dous lichens conhecidos com os nomes de cenomyce

coccifera e de cenomyce tuberculata , sao considerados como

especificos contra a coqueluche , assim como o scyphophorus

pixydatus. tisnea barbata e florida , passa por excellente

para fazer crescer os cabellos. cozimento concentrado de

peltigera aphthosa , e reputado como iim bom emetico, assim

como a peltigera canina passa por um energico antidoto

contra a hydrophobia.

A peltidea aphthosa, fervida no leite, sedaas criangas

em certos casos de erupgoes.

Os Uchens que tem o nome especifico de esculentia , sao

originarios da Tartaria, e commummente empregados como

materia nutritiva. A alectoria aslo , tem grande voga entre

os Arabes como cordial e soporiflco.

Nao se pode dar por certas todas as virtudes exageradas

attribuidas aos lichens; mas a sua importancia nao con-

siste somente nos servicos que elles podem render ao ho-

mera doente : as artes Ihes devem mais do que a me-

dicina.

Muitos lichens fornecem gommas, e um principio amargo de

que e facil desembaragal-os, macerando-os n'agoa e ajuntando-

Ihe uma pequena quantidade de carbonato de soda ou de

potassa. Lord Dundonald achou um processo para extrahir

do lichen das arvores [umea plicata) uma gomma que p6de

sabstituir a copal, cujo consumo e muito grande, e por um
prego muito inferior ao que esta gomma africana tem nos

mercados.

A evernaria prunastri, tem a singular propriedade de

absorver e conservar os aromas , e por isso forma a base

de um grande numero de p6s aromaticos. Igualmente po-

deria ser aproveitado este lichen para absorver os gazes

nocivos.
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A lecanora tartarea de Acharius, forma um objecto de

grande consumo, em razao de sua bella c6rvermelha. Ella

cresce em abundancia nos terrenos calcareos , donde os cam-

ponezes da Graa-Bretanha , da Noruega, etc. , a extrahem em

quantidade de 20 a 30 libras por dia , arrancando-a da su-

perficie dos rochedos com um instrumento de ferro. Os pai-

sanos da Westrogothia foram os primeiros que descobrirara

a materia corante deste lichen
,
propriedade de que geral-

mente gozam todas as lecanoras. Em Glasgow preparam

esta tinta por meio do ammoniaco e do alun ,
porem s6-

mente para tingir os fios de Ian ,
porque ella nao tern acgao

sobre as substancias vegetaes.

lichen rocella [lecanora rocella], cujo nome parece uma

corrupQao do termo portuguez— rocca ou rochedo , e a ver-

dadeira e preciosa orcella onurcella, do commercio, que

fornece essa bella cor vermelha , tao estimada dos antigos

e modernos. Existe em muitos logares ,
porem as Ilhas Ca-

narias e que fornecem a maior quantidade. Em Franga esta

especie de lichen e substituida pelo perella d'Auvergne (Le-

canora perella). Esta especie serve tambem para a prepa-

ragao da substancia chamada tournesol, que fornece aos

chimicos um meio de reconhecer a presen^a dos acidos e

dos alcalis , e que tambem se emprega para dar as fazendas

de seda um lustre as suas c6res mais solidas.

A preciosa cor chamada lacca, e o producto de um
lichen espinhoso [cornicularia aculeata). Emfim , as c6res

fornecidas por esta unica familia de plantas, sao de tal ma-

neira numerosas — vermelha
,
purpurina , azul ,

preta, ama-

rella , e todas as suas variedades , que a simples enume-

ragao seria longa e fastidiosa. E' facil reconhecer se um
lichen dado contem algum principio corante. Ponha-se em
um vidro um quarto de onga da planta , humedega-se bem

com ammoniaco bem caustico ; feche-se o vidro com um
pedaQo de bexiga molhada , e deixe se em repouso durante
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tres ou quatro dias. Se o lichen contiver materia corante,

a pequena quantidade de liquido que flea no vidro tera unia

c6r carmesim escura, e a planta conservaraa mesma c6r

depois de a ter tirado do vidro. Mas , se nem o liquido nem
a planta tiverem nenhuma c6r bem pronunciada , e inutil

levar mais longe a experiencia. A Lecanora candelaria deve

seu nome a circumstancia de servir para tingir as velas

e tochas de que se servem os Suecos em suas ceremonias

religiosas.

- Fallando das tintas que dao os lichens, nao podemos

deixar de mencionar o lichen dos calcareos
,
que e de tal

modo especial aos calcareos, que, quando um pedago de

pedra calcarea esta misturada com muitas oulras de di-

versas especies, p6de-se reconhecel-a sumente pela pre-

senga dessa planta. Este lichen , desseccado ,
pulverisado e

lavado , da uma brilhante c6r escarlate muito estimada.

Mas estes numerosos usos dos lichens sao, por assim

dizer, insignificantes em presenga do thesouro do Norte, o

lichen das rennas [Cenomyce rangiferina] , sem o qual os

Laponios nao existiriam , porque essa planta e o unico sus-

tento da renna, e a renna e quern faz viver o Laponio.

Debaixo das florestas de pinheiros, e sobre as planicies co-

bertas de gelo, o lichen cobre muitas milhas de terrenes

estereis , vegetando espontaneamente em logares onde ne-

nhuma outra planta poderia viver ; a renna , dotada pela

Providencia de uma extraordinaria flnura de odorato , re-

conhece a presenga dessa substancia alimentar , enterrada

debaixo de muitos pes de gelo : com os pes e o focinho

,

revolve o gelo e delle arranca a planta que a deve nutrir (1).

Stereocaulon e a primeira especie de lichen que tapega

(1) Quasi todos os animaes das regioes glaciaes sao obrigados a sustentar-se,

durante os longos invernos e cm faita absoluta dc nutriciio animal , com
lichens , mcsmo os ursos , os lobos c as rapozas. carnciro argali , as zi-

bilioas c as hermunas , quasi uao coDheccm outra alimentaQao.
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a lava arida dos vulcoes , da mesma sorte que o Leprosi

floridus e o primeiro que nasce nos rochedos batidos pelas

tempestades.

Acreditou-se durante muito tempo , e esta opiniao foi par-

tilhada por homens superiores aos prejuizos vulgares, de

que OS lichens gozavam da faculdade de transformar-se em
differentes especies de sua propria familia.

A natureza do Lepraria folithus deu origem a uma su-

perstiQao na Inglaterra, principalmente no paiz de Galles.

Santa Winifred fugia do infiel Caradoc, que, alcauQando-a

perto da porta da igreja onde ella procurava um refugio

,

puchou da espada e cortou-lhe a cabeca. Essa cabega cahiu

dentro da igreja , onde naquelle momento pregava S. Bueno;

Santo apanhou a cabeca e a soldou ao corpo , de mode

que Santa Winifred voltou a vida. A Santa , segundo a tra-

digao , viveu ainda quinze annos , e foi Abbadessa de um
convento. Caradoc , ferido por uma mao invisivel , cahiu

morto immedialamente depois de haver commettido esse

ado impio. Uma fonte jorrou no logar onde a cabega da

Santa tocou a terra; essa fonte ou esse pogo que,dizem,

fornece 21 tonelladas d'agoa por minuto
,
possue virtudes

milagrosas, e entre outras a de que nenhum animal se possa

nella afogar. Mas a parte a mais interessante da tradigao

consistiacm acreditar-se queexistiam no fundo do pogo cerlas

pedras brancas manchadas de vermelho, que se pretendia

ser sangue da Santa ; um botanico indiscreto demons-

trou de uma maneira irrecusavel que essas maravilhosas

manchas nao erara outra cousa senao plantas de Lepraria

folithus , mesmo lichen de que disse Linneu : « Eu vi

pedras cobertas de uma materia c6r de sangue
;
quando as

friccionavam , ellas se tornavam de um amarello brilhante

e exhalavam um cheiro de violetas , o que Ihes fez dar o

nome de— pedra violeta. » Mas nao e apedra que tem cheira,

porem sim o lichen que a cobre.

R. B. II. 18
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lichen caninus, cinerus ou ierrestris, em que ja fal-

lamos, forma o p6 conhecido com o nome de pulois a7itypus,

afamado como preservativo contra a hydrophobia. Este p6
se compunha no principio de duas partes de pimenta da

India e de lichen pulverisado ; mas tendo-se achado que esta

mistura era excessivamente excitante , modificou-se as pro-

por^oes trocando as doses , isto e , uma de pimenta para

duas de Uchen. paciente, depoisde ser sangrado, tomava

em jejum, durante quatro dias seguidos, uma drachma e

meia de po em meia canada de leite , acompanhando este

remedio com banhos frios. Esta receita foi admittida na

pharmacopea de Londres, em 1721; mas, na revisao da

obra, em 1788, foi excluida, assim como a famosa pedra

que , dizia-se , tinha cahido do ceo em uma herdade de Ca-

marthen , e a qual os espiritos credulos attribuiam a mesma
virtude curativa.

Se aos lichens se attribuem muitas vlrtudes medicinaes

,

alguns OS accusam , assim como aos generos proximos, de

muitos maleficios. Alguns anatomistas pretendem ter encon-

trado lichens em certas entranhas dos mortos , e com signaes

laes que nao e possivel duvidar que esses vegetaes foram

a causa da morte, e outros principiam a acreditar que elles

sac a causa determinante das grandes epidemias e das pestes

assoladoras. A causa, hoje bem conhecida do mal des-

truidor e contagioso , conhecido com o nome de — mus-

cardina, que ataca principalmente o bixo da seda, 6 um
cogumelo que nasce por detraz da cabe^a da viclima.

Os povos exaltam os diversos lichens que nascem nos seus

paizes , e os servicos que elles prestam aos males humanos.

Uns servem para fazcr cessar as hemorrhagias , segredo que,

dizem elles , aprcnderam dos ursos, que se rolam sobre certos

lichens para eslancar o sangue de suas feridas ; outros sao

proprios para as doengas do peito ,
para rheumatismos ,

para

sustento dos homens e dos animaes. Na Persia e em alguns
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pontos da Russia colhem uma especie que se emprega nos

fogos de artificio. Outros lichens curam asmolestias locaes

e epidemicas , sobretudo a doenga lao terrivel e tao commum
na Suecia e na Polonia, a plica polonica , que faz sahir todo

sangue pelos cabellos e resiste a todos os remedios.

lichen fluctuante dos Allemaes
,
que nasce nos campos

depois das chuvas, e que desapparece pela accao do calor

solar, tao gabado por Paracelso, ainda goza muito credito en-

tre OS medicos Allemaes e Suissos, que Ihe attribuem virtudes

divinas em todas as molestias. Os alchimistas Ihe deram o

nome de nostoch, e o decoravam com muitos outros nomes

mysteriosos : elles o consideravam como o principio de toda a

natureza vfegetal , e ate o suppunham capaz
,
preparado phi-

losophicamente , de operar a transmutagao dos metaes.

lichen que cobre as terras magras e estereis , o perelle em
que ja fallamos , da uma c6r que nao cederia em nada a

purpura dos antigos , se fosse possivel dar-lhe tanta solidez

como brilho.

kfontanilis antipyritica deLinneu, que nasce nosrochedos

abruptos, tern a maravilhosa propriedade de apagar o fogo.

Os Laponios acreditam tanto nesta virtude
, que, quando se

manifesta um incendio , elles tratam immediatamente de

construir com esse hchen um muro entre a casa incendiada

e a mais vizinha ; senao,dizem elles, o fogo destruiria em
alguns minutos as povoacoes inteiras.

F. B,
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DE SGIENGIAS E ARTES.

Aquarium.—Vivarium.—Briarium. — Nao e somente
nos jardins zoologicos onde se acham esses pequenos oceanos
denominados Aquariim, porem tambem nos saloes, onde
popularisam o estudo da ichthyologia. Depois do Aquarium

.

urn amadorinventou o Vivarium para borboletas e insectos!
Bryarium, de que e inventor H. Higins, e urn pequeno

jardim de crystal para as cryplogamas terrestres (Musgos-
Musci).

IVova classiflcacao da da historia natural.— Em uma
das sessoes da Sociedade Linneanna, M. Sclater leu uma
memoria, na qual preconisa o seu novo systema de clas-
siflcacao. Entre outros factos, sobre os quaes apoia a sua
theoria

,
pretende que o globo sustenta 7,500 especies de

passaros, e attribue a cada especie duas mil legoas qua-
dradas da superficie terrestre.

Substancia dos Caracoes ou Caramujos (helix).— \]m
!

senhorGobley analysou os elementos de que se compoe
a substancia destes moUuscos, com o fim de descobrir o
pnncipio no qual se suppoe residir a virtude de curar
a phthisica pulmonar. A sua conclusao foi que tal principio
naoexiste no corpo do animal nem em sua concha, pois
que carbonate de cal nao exerce nenhuma acgao sobre
OS tuberculos dos orgaos respiratorios.

II
Photographia. — Na Inglaterra e na Allemanha se fez,

ha pouco, a importante descoberla de empregar a photo-
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graphia na impressao das fazendas de algodao , laa e seda.

Para imprimir uma pe§a inteira , bastam somente de doiis

ate vinte minutos. E' esle o primeiro emprego do daguerro-

talbotypo na industria fabril.

— A memoria sohre a luz, de M. Niepice de Saint-

Victor , e as descobertas que se seguiram , causou urn

grito geral de admiragao ; todavia algiins experimenta-

dores pouco de\lros proclamaram os novos pro.cessos ia-

cjompletos e conio nao correspondendo as esperancas que

tinham feito conceber. Conforme porem M. de Brechisson

,

processo de Niepice merece a prefercncia pela facilidade

4as preparaQoes, e pela promptidao das manipula^oes, da

solidez , e do rigor das provas que fornece. Eis como pro-

cede esse photographo. EUe se serve de papel mui fino , e

molha cada folha em urn banho contendo 12 grammos de

a^zotato de uraneo , dissolvidos em 100 grammos de agoa

distillada. Logo que a folha esta embebida , tira-se do banho

e se suspende por um dos angulos ate que fique secca. Um
minuto de immersao e sulficiente para impregnar a folha.

Quando o papel se acha bem seeco, guarda-se em uma
boceta de papelao a abrigo da luz, e p6de-se guardar neste

estado sem inconveniente durante muitos dias. Quando se

quer servir della para a reproduccao , depois de segura na

matriz, ella exige uma insolagao mais longa do que aquolla

que tem logar com o papel embebido em chlorureto de prata.

Tira-se do caixilho quando a imagem comeca a apparecer

quando as sobras se destacam dos claros. A imagem e tao pou-

co pronunciada, que e nccessario ter algum habito para conhe-

cer momento preciso em que sedeve fazer parar ainsolagao..

Para completar a prova , mcrgullia-sc em um banho re-

velador, composto do ^ grammos de azolalo de prata dis-

splvido.em lOOgraimnos de agoa distillada. Estc banho pode

sei:v;ir ate esgotar-se. A imagem sc mostra immediatamente»
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e alcanca em poucos minutos toda a sua iiitensidade. Con-
vem laval-a bern e por muitas vezes, e depois mergulhal-a
em uma solugao fraca de chlorureto de ouro. torn pri-
meiramente arrouxado da imagem e substituido por uma
cor violacea. Esta immersao nao deve durar mais de 2 a 3
minutos, sob pena de diminui^ao mui seusivel na nitidez
da imagem, o que igualmerite aconteceria empregando o
chlorureto de ouro em forte dose.

Para fixar a prova
, e necessario deixal-a durante 3 ou

4 minutos de molho em 6 ou 8 por cento de hyposulphite.
E' necessario vigiar esta operagao e fazel-a parar antes que
as meias tintas sejam atacadas; e este effeito do hyposul-
phite seria ainda mais de temer, se a prova nao estivesse
protegida pelo chlorureto de ouro. Termina-se a operagao
por lavagens repetidas

, e fazendo seccar a prova pelo calor
do fogo

;
calor contribue para dar intensidade a imagem.

Tem-se observado que os vidros amarellos , conservando
apparentemente a sua cor, perdem todavia a sua qualidade
de neutralidade

, e occasionam muitas vezes nevoas sobre
as imagens. E' portanto essencial mudar muitas vezes esses
Vidros, ou ao menos preserval-os da luz directa emquanto
nao servem,

M. Gaussin indica urn processo para obter essas provas
tao maravilhosas de positivos stereoscopicos transparentes.

eraprego da albumina e longo e difficil , e por isso elle

Ihe substitue o collodio ordinario , o mais velho e o mais
espesso possivel

, que elle reforga com uma addigao des

algodao azotico. licor depois de filtrado, e espalhado sobr&o
espelho e posto no banho de prata. negativo , que se quer
reproduzir, e posto no espelho sensivel e collocado sobre*

caixilho de reproduccao , depois exposto rapida'nenle
a luz do ceo, durante um quarto de segundo durante^

dia
.
um ou dous segundos antes do por do sol. Isto feita,

destaca-se a prova com a unha ou com uma cunha de ma«
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deira, e applica-se o acido pyrogallico. negativo ^e\e ser

lavado e enxugado com cuidado.

Xylographia. — A maior obra de xylographia ate agora

produzida , foi feita na officina de Krelzschmar , de Leipzig.

EUarepresenta, em um quadro de 7 pes quadrados,— a morte

de Gustavo Adolplio, em Luetzen, copiada de um desenho

original de J. Kirchhoff. Esta obra se distingue pela perfeigao

artislica, superior a que se poderia obter pela gravura em

cobre. E' a maior chapa existente ,
porquanto a maior obra

da antiga xylographia , o celebre carro triumphal de Maxi-

miliano, e composta de 8 chapas , das quaes cada uma so

contem 198 poUegadas quadradas.

Applicacao das cquacdes differcnciaes do movimento

do calor nos liquidos. — Eslas equaQoes , descobertas por

Fourrier em 1820, nao tinham ate agora recebido nenhuma

applicagao. M. Duhamel tomou em consideracao este trabalho

no que diz respeito a temperatura das agoas correntes sub-

terraneas, as quaes, quando jorram na superficie da terra

,

formam , como se sabe, os pogos artesianos.

Quando se abre um pogo ate encontrar-se uma dessas

correntes d'agoa , o liquido sobe e pode mesmo chegar ale

a superficie da terra; a sua temperatura e primeiramentemo-

dificada pela temperatura das camadas que ella atravessa, mas

depois de se ter tornado invariavel. Assim como aquella dos

terrenos que a cercam, sera esta temperatura igual a da massa

da agoa corrente, ou a differenga sera uma quantidade finita?

Admitte-se a igualdade, e que a agoa, partindo debaixo

com uma temperatura constante , acaba por communical-a

as paredes do pogo. Mas, e isto verosimil em quaesqucr

profundidadcs? Nao parece que as condigOes do terreno

devem ter uma certa influencia sobre as temperaturas finacs

da columna liipiida , quando a profundidade for consideravel?
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Estas questoes, e muitas outras que a ellas seligam, pa-

recem merecer um serio examc, e o sabio professor chama

a attenQao para o estudo dessa serie de phenomenos phy-

sicos, que deixa ainda a sciencia incerta em muitos pontos.

Systema Baranowski , para evitar os accidentes dos

caminhos de ferro. — Os accidentes nos caminhos de ferro

sac tao graves
, que uma infinidade de pessoas se tern occu-

pado em propor systemas para tornar os wagons tao seguros

como as carruagens ordinarias. Desgra^adamente , a maior

parte destes invcnlores ignoram os primeiros elementos da

mecanica e da physica ; mas isso nao obsta a que as adminis-

tragoes dos caminhos de ferro nao sejam continuamente inun-

dadas de um diluvio de cartas, memorias e desenhos desses,

em verdade , bem intencionados ignorantes. Parece que o

apparelho de M. Baranowski esta em condigoes dilTerentes,

porque nao somente e baseado em principios judiciosos,

porem demais elle e realisado com notavel simplicidade

de meios, e porque, emfim, elle ja funcciona no caminho

de ferro de Saint-Germain , desde o mez de Novembro de

4857, e vai ser experimentado na estrada de Paris a Meaux,

na linha Norih-London-railway , na Inglaterra, e, fmalmente,

naBelgica, sobre a linha de Mons a Hautmont.

Machiua de calcular. — A machina de calcular de Bab-

bage e conhecida desde 1834. Ultimamente M. Georges

Scheutz, editor de um jornal technologico de Stockholmo

,

concebeu a idea de construir uma machina destinada para

calcular e imprimirsimultaneamente taboas numericas.

Em 1837, Eduardo Scheutz, filho do precedente, de

commum accordo com seu pai, levaram cssa nova machina ao

estado desejavel de perfeigao. iM. Babinet, apresentou no

anno passado (1858) , um pequeno volume intitulado— Spe-

cimens de diversas taboas , calculadas, stereotypadas e im-
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pressas, por meio da machina dos Scheutz, destinada a

calcular por differengas. Apezar das contrariedades que tem
soffrido OS inventores , mais tarde ou mais cedo se reco-

nhecera as immensas vantagens desse apparellio, mais simples
e mais completo do que o de Babbage.

TelegrapUia eleclrica.— iM. Hipp , habil director das offi-

cinas telegraphicas de Bale, na Suissa, foi convidado para
vir ensaiar em Franca os seus excellentes apparelhos. As
experiencias

,
que tiveram logar nos ultimos mezes do anno

passado, obtiveram o mais completo successo , commmii-
cando directamente de Paris a Bale sem a interposiQao de
eslaQr3es intermediarias nem pilhas locaes, e por meio de
urn unico elemento.

Prolongandoa linha de Paris a Bale de urn fio,oppondo
a correnic electrica a mesma resistencia que uma linha de
1,000 kilometros (cousa de 250 legoas) de comprimento,
p6de-sc communicar directamente com Bale, com ajudade

4 elemenfos e sem interposigao deestagoes. Ficou portanto

demonstrado que , augmentando o numero dos clementos

,

a correspondencia se poderia estabelecer com Vienna, por
exemplo, ou mesmo com Constantinopla, sem haver ne-

cessidade do estagoes intermediarias.

A drainage applicada a conservacao dos monumenlos.
—A applicagao desta invencao moderna a uma igreja em
Franga com o mais pleno successo , tem feito nascer a idea

de applical-aigualmente aos monumentos, e como um grande
meio de hygiene publica. Ella pude contribuir com effeito

para salvar muitos moimmentos anligos
, que, pela acgao

ordinaria do tempo, tem mudado do nivel. A drainage com-
batera utilmcntc essa humidade pcrniciosa para o edificio e

para as pessoas ; contribuira para a conservacao das igrejas,

e para a saude publica, se ella f6r applicada as casas dc

morada , sobretudo nas cidadcs e logarcs humidos.

]
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Nautilus ou novo sino de mergulhar. — Nautilus
,

que agora se experiinenta na Europa, e de construccao ame-

ricana. Pretende-se que esse sino do mergulhar e uma in-

venQao de torna-viagem , uma simples imitacao do batel

sub-marlno de Payerne , muito melhorado emudificado.

No estado ordinario, o Nautilus se manobra como qual-

quer embarca^ao ordinaria no mar ou nos rios ; se porem

se quer que elle funccione como sino de mergulhar , basta

comprimir forteinente o ar no interior do apparelho , e, por

meio de uma torneira, introduzir agoa nas camaras lateraes;

e^tao Nautilus desce para o fundo do mar ou do rio.

Emquanto elle desce , abre-se a torneira de um tubo que

poem a camara onde se deve trabalhar em comnuinicacao

Qom recipiente de ar comprimido; o ar so precipita no in-

terior, e logo que alcanca um grau de densidade igual aquelle

da agoa ambiente , ou ,
por outra , quando se estabele cqui-

librio entre as duas forcas interiores e exteriores, p6de-se

entao abrir o fundo do sino, e pOr-se em communiea^ao

com leito do mar ou rio. Para voltar a superflcie, basta

desembara^al-o do peso d'agoa introduzido nas camaras la-

teraes. E' quasi inutil ajuntar que o sino tern uma valvula

de seguranQa destinada a deixar sahir para o exterior o ar

comprimido , e a restabelecer o equilibrio entre as pressoes

exteriores e interiores. Alem dos trabalhos conhecidos em
que ate agora se tem empregado este genero de apparelhos,

0. Nautilus moderno contem disposigoes particulares que pcr-

mittem trabalhar no costado dos navios , em uma muralha

vertic'al, etc. Denials, o ar comprimido pode por em mo-

vimento uma machina destinada a furar uma rocha que se

quer fazer saltar por meio de minas, serrar estacas, etc., etc.

Nautilus , alciii dc sua supcrioridade sobre todos os sinos

de mergulhar, pOdc ser empregado como guindasle movel

paratiraros materiaes do fundo d'agoa, e para a fundagao

de diques por meio de fiadas regulares.
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leitor pode ver o desenho deste engenhoso apparelho,

assim como a sua descripgao , ua Ilhistracdo Franceza , de

Novenibro de 1858.

Zoologia,— Gorillo , nova especie de macaco. Ha muito

se sabia que, no interior da Africa, existia uma especie

de macaco mais horrivel do que os phantasmas inventados

pela imaginagao escaldada de Fuseli. Este macaco, de

forma quasi iiumana , cuja existencia foi durante longo

tempo posta em duvida , acaba de ser exposto no palacio

de Sydenham, em Londres , donde passou para o Museu

Brilannico.

Ha cousa de H annos, urn viajante encontrou, na Africa

occidental , uma tribu adorando urn craneo
,
que llie pareceu

humano, espetado em um pau.

A curiosidade do viajante foi excitada, e elle resolveu

obter a todo o custo essa divindade de nova especie. As

difficuldades eram grandes ; mas elle as soube veneer.

idolo foi enviado para Londres ao professor Owen , o qual

declarou que, nao somente a creatura de quem esse craneo

fazia parte nao pertencia nem a uma variedade de chim-

panzes, nem a nenhuma especie qualquer da tribu dos ma-

cacos, e que, demais, elle nao estava representado por ne-

nhum specimen de historia natural conhecido no mundo
scientifico. Em uma memoria lida pelo professor na Socie-

dade Zoologica de Inglaterra , elle teuton reconstruir
, por

meio do desenho , o corpo e os membros do animal , do

qual elle apenas conhecia a cabeca. Esta rcconstruc^ao ana-

tomica foi muito ridicularisada e muito defendida. A final o

professor obleve um triumpho
,
que tornou ridicules aos

ridicularisadorcs.

Depois de muitas pesquizas e de pcrscverantcs esforgos,

um destes animaes foi remcttido complete, e para confusfio

dos detractores, todo o mundo ficou convencido de que as



NOTICIAS DE SCIENCIAS E ARTES. 285

supposigoes do illustre professor eram verdadeiras ate em
seus menores detalhes.

specimen , enviado de Gabon , na costa occidental da

Africa, e de um macho ainda novo. Os bragos posteriores

sao mais compridos e mais fortes do que os bragos humanos

;

OS anteriores sao curtos e perfeitamente adaptados para

trepar nas arvores.

semblante e muilo semelhante ao dos negros , e os

dentes , de estructura e forma quasi identicas aos do ho-

mem , sao fortissimos
, principalmente os caninos, que , nos

adultos , devem igualar aos dentes correspondentes do leao.

Os pelios da parte superior da testa do Gorillo , sao de uma
cor parda avermelhada ; os pelios sedaceos das faces sao

cinzentos ; os das costas , cor de pello de rato ; os do

ante-braco
,
pretos e dirigindo as suas pontas para os co-

tovelos. peito tern apenas rudimentos de pelios.

Aflfirma-se que os negros d'Africa que vivem perto dos loga-

res habitados por esses monos, vivem em um terror constante;

porque, dizem elles, os Gorillos se reunem em bandos nume-
rosos, cahem subitamente sobre as povoacoes, carregam as

criangas para as devorar, arrancam a cabega aos homens
quelhes resistem , e, se um Gorillo e isoladamente ata-

cado , toda a sua tribu se reune e vem procurar vinganga.

E' impossivel julgar da exactidao desta crenga Africana;

mas, e certo que, em razao de sua forca extraordinaria e

de sua conformagao dentaria , o Gorillo deve ser um formi-

davel e terrivel carnivoro.

Para-raios de pallia.— Ha muito tempo que se usa de

para-raios de palha ; mas este uso esteve ate agora circum-

scripto a algumas localidades
, geralmente pouco conhecido,

e mesmo sujeito a duvidas , as quaes , felizmente , a ex-

periencia veio dissipar. Esta provado que uma bateria , car-

regada com sufficiente electricidade para matar um boi , e
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imniediatamenle descarregada, sem faisca nem explosno, por

um pequeno feixe de palhas. Pode portanto daqui em diante

a habitagao do pobre ficar preservada do fogo do ceo
,
por

meio de um para-raio muito economico. Para fabricar este

para-raio , basta fixar , com um fio de latao , uma corda de

palha ao longo de uma vara de madeira branca, na ex-

tremidade da qual se finca uma ponta de cobre. Este ap-

parelho ja foi instaUado em 18 districtos das vizinhangas

de Tarbes , u'li para-raio para cada 20 hectares , e esses

districtos ficaram preservados , nao somente do raio, como

tambem da saraiva.

Para-clioques de Guerinot.— Em Janeiro do anuo cor-

rente (1859) fez-se o ensaio , no caminho de ferro de Paris a

Vincennes , do para-choques de M. Guerinot , destinado a

neutralisar os effeitos produzidos pelo cncontro de dous trens

sobrc as linhas dos caminhos dc fcrro ,
pela interposigao

de discos de chumbo dc uma certa espessura. Sem ter dado

resultados plenamente salisfaclorios , todavia a experiencia

nao e dcsanimadora. Suppoe-se que, armados com os discos

de chumbo , do 3° wagon em diante, por violento que seja

cheque , abalo sera pequeno , e que nenhum dos carros

do trem trepani sobre o seguinte , como acontece ordinaria-

mente.

Applicacao da electricidade a destruicao dos rochedos

sub-mariiios e dos rios. — Fizeram-se curiosas expe-

riencias em Fecamp sobre esta applicagao. Para abrir o

canal, era necess;>rio destruir roclias cxccssivamente duras,

sobrc as quaes as ferramcntas se dcterioravam rapidamente;

demais, o mar nunca dcixando a dcscoberto csla parte,

teria sido indispensavel empregar apparellios e meios dilliceis

de estabelecer , e causando embaracos a navegagao. Hoje ,

gracas a electricidade , esses trabalhos podem ser feito sem
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difficuldade. Eis como : garrafoes , contendo cada urn 100

libras de polvora , fechados hermeticamente por meio de

rolhas, pelas quaes passa um fio electrico posto em con-

tacto com a polvora, eslao dispostos de maneira a preserval-os

da humidade e encerrados em ceslos guamecidos com feno

e outras materias
,
para preserval-os de se quebrarcm pelo

seu cheque sobre os rochedos, Quando a mare esti no seu

maximo , estas especies de cartuxos sao langadas ao mar,

e por melo do fio electrico
,
preservado da humidade por

uma camada de gutta-percha
,
posto em contaclo com uma

pilha collocada em terra, ou em um barco fundeado fora da

esphera de actividade explosiva, e que se ihe lanca fogo.

A um signal dado o apparelho funcciona e inflamma a carga,

que, achando uma enorme resistencia no peso da agoa,

actua sobre o rochedo e o parte em pedagos. A cada ex-

plosao , a agoa salta mais ou menos alto , conforme a carga

faz mais ou menos efTeito sobre os rochedos , e redomoinha

um instante ; mas
,
passados cinco minutos , o mar voUa a

sua tranquillidade ordinaria. Depois disto , nada mais resta

do que extrahir do fundo os fragmentos partidos.

rVavios de aco.— Ha ja alguns annos que se ensaiou na

Inglaterra a construcgao de pequenos barcos , empregando

aQo em logar de ferro. successo tendo correspondiJo a

expectativa , decidiram-se a construir um navio de grandes

dimensoes. Este navio acaba de cahir ao mar dos estaleiros

de John Laird, em Birkenhead, e deram-lhe o nome de

Rainbow ; tem 170 tonelladas e o destinam a navegaQaodo

Niger, para onde ja partiu. As suas dimensoes sao de 130

pes de comprimento sobre 16 de maxima largura ; o seu

interior esta dividido em 16 compartimentos , aflm de o

tornar mais solido e dar-lhe maior seguranga contra os acci-

dentes do mar. Este navio encerra uma machina de vapor

de alia pressao, podendo elevar a sua forga ate 200 ca*
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vaUos de vapor , mas podendo trabalhar com muito menor

forga. As caldeiras sao feitas com follias de ago, e tem sido

experimeiitadas com pesos de 200 libras por pollegada qua^

drada , ainda que ellas so supportem realmente um peso

de 60 libras.

As vantagens que se quizeram conseguir foram as se-

guintes : 1°, com a metade da espessura dada habitualmente

as chapas de ferro , as de ago offerecem a mesma resis-

tencia, do que resulta menor immersao, e permitte subir

OS rlos difficilmente navegaveis : esta faculdade constitue

um immenso aperfeiQoamento ; 2^ a diminuiQao de metade

do peso , combinada com os aperfeigoamentos feitos na fa-

bricagao do ago , torna esses novos navios quasi tao baratos

como OS de ferro.

PUBLICAgOES.

Zootec hnica applicada. — Hippologia. — O cavallo

,

etc., pelo Sr. Carlos Emilio Adet. — Ha poucos annos

seria considerado ridiculo tratar de assumptos relativos a

criagao e educagao de animaes; muita genie, mesmo um

tanto illustrada
,
pensa que um animal qualquer nao pre-

cisa de outra cousa mais do que aquillo que Ihe fornece a

naturezaesponlaneamente. Este erro, fatal para os animaes

destinadosa alimentar-nos, ou dar-nos materias teciveis, e

ainda mais fatal quando se trata das ragas cavallares , dessas

ragas aristocraticas , cujo sangue deve scr sempre puro

,

cuja educagao deve ser esmerada.

Alguns homcns, desses poucos quevivem pela cabega e

desejam o bom e o bcUo cm tudo e por tudo, pcnsaram

seriamente na degeneragao das ragas cavallares do Brazil

,

e tentaram imprimir um cerlo movimento de regeneragao,

chamando a attengao do publico para esses assumptos que

nao podem deixar de intercssar a todos, grandes e pequenos.
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Enlre esses pcnsadores citaremos sumeiile o Sr. Carlos E.

Adet, que acaba de publicar a bella obra cujo titulo o leitor

vera acima.

Essa obra , bella pelo estylo c pelo conipleto desenvolvi-

mento de tudo qnanto importa saber relalivamente ao ca-

vallo, esta dividida em 5 partes. Na 1" trata o autor da
historia natural do cavallo , das coudelarias, e das principaes

ragas cavallares ; na 2% elle apresenta assuas vistas sobre o

inodo de melhorar essas ragas; na 3% da criagao, compre-

hendendo a escolha esmerada dos reproductores, e os cuida-

dos que convem empregar, desde que nasce o potro ate que
mereca o nome de cavallo; a 4'^ parte trata da hygiene e

da alimentaclio , da construcgao das cavalbaricas , e do ca-

vallo considcrado como animal de trabalho ; na 5" , flnal-

mente , o autor se occupa com todo o desenvolvimento da

conformagao exterior do cavallo , de seus defeitos , de suas

proporcoes e symetria de furnias.

Desta simples resenha, o leitor intelligente podc con-

cluir que o autor tratou todos os assumptos relatives ao

animal, tao utU como bello, o cavallo que tem sido e sera

sempre um objecto de predilecgao para o genero humano.

A leitara da obra do Sr. Emilio Adet pode dispensar ao

simples amador, e mesmo ao hippologo, de consultar grosses

volumes , pois que a obra trata de todas as materias es-

senciaes.

Apontamentos sobre os trabalhos tie salubridade e

utilidade publica ua cidade do Rio de Janeiro
,

pelo

Dr. Manoel da Cunha Galvao. — Ninguem podera con-

tcstar de que a saude e o mais precioso dos bens , e con-

scquentemente da mais subida importancia tudo quanfo

podc contribuir para conscrval-a. A cada um pertence in-

dlvidiialmcntc tomar precaugoes contra as causas morbidas

que [)0ssam dclcriorar a sua saude, porem os individuos

R. B. II. i<J
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tornados collectivamcnte, asmassas agglomeradas nos grandes

focos de populacao nao podem precavcr-se contra essas

caiisas, senao por mcio de medidas geraes, que annullem

ou attenueni os mil inconvenientes que resuUam necessaria-

mente da reuniao de muitas causas de insalubridade. E'

portanto digno da eslima e da gratidao publica , aquelle

que se occupa em publicar escriptos que esclaregam o povo

e as autoridades sobre essa questaa de lao grave impor-

tancia; mais digno se torna ainda da estima de todos aquelle

que se occupa com taes materias em um paiz onde quasi

nada se esdi'eve, e onde os preceitos os mais comesinhos

de hygiene publica sao ignorados , e , o que 6 peior , des-

prezados.

Sr. Dr. Manoel da Cunha Galvao e portanto digno do

maior louvor pela obra que acaba de publicar , obra im-

pressa a sua custa e distribuida gratis. Em qnalquer outro

paiz, interesse pecuniario seria uma causa determinante

de semelhantes publicacoes , sem que por isso seus autores

desmerecessem na opiniao publica. Entre nus , nem a gloria,

nem o proveito real resulta [aquelle que emprega as suas

vigilias em cousas de utilidade publica
;
pelo contrario, quasi

sempre o trabalhador e meltido a ridiculo, ou e victima do

uma estupida inveja.

Mas Sr. Dr. Cunha Galvao nao trata unicamentc de

assumptos de salubridade publica, ainda que cste seja o

ponto capital, ao qual todos os outros estao c devem estar

subordinados.

As malerias que elle discute na sua obra, sao as sc-

guintes:

ServiQO das agoas;

Esgoto , limpeza, e calramento da cidadc
;

Banhos, c lavadouros publicos;

Ventilarao

;

Ilabitacocs proprias para os opcrarios

;
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Arruaniento geral da cidade;

Caes geral, mercados, latrinas e mijadouros; e, final-

mente, objectos diversos, relatives as finangas municipaes

e a utilidade geral.

Por esta recap itiilacao] de materias, se ve que o autor

aponta e discute todos os melhoramentos importantes da

cidade. Pude-se nao estar inteiramente de accordo com elle

acerca das medidas propostas , ou com a sua maneira de

encarar as questoes; mas, nao e possivel deixar de cori-

cordar sobre a importancia dessas questoes , nem acerca da

opportimidade de chamar a attencao das autoridades e do

pul)lico para a realisacao dos melhoramentos urgentes que

devem efficazmente contribuir para sanificar e embellezar a

capital. As capitaes sao
,
por assim dizer , os espelhos das

nacoes , e todos os povos cultos nao poupam despezas nem
trabalhos para dar-lhes explendor e tornal-as salubres e

asseiadas ; e isto nao somente porque ellas sao acabega do

Estado , como porque seu exemplo inllue , e e imitado por

(odos OS seus membros.

A civilisacao moderna talvez nunca chegue a civilisacao

monumental do Egypto , de Ninive e Babylonia , nem a ele-

gancia Grega , nem ao explendor da Roma dos Ccsares

:

mostrando-se mais utilitaria nos pequenos detalhes , a ci-

vilisacao moderna ainda esta longe de imitar as medidas

geraes liygienicas, e de interesse geral, nao obstante o

facho da sciencia que nao illuminava os antigos povos

cullos.

Apenas aponto , como excmplos , os vaslissimos lagos e

canaes artificiaes do Nilo , do Euphrates e do Tigre , hoje

destruidos , como uma prova dos cuidados que mereciam a

esses antigos povos a prosperidade da agricultura e da na-

vegaQao interna. unico systema de canalisacao para irri-

gacao
, que hoje possue a illustrada Europa , c o da Lom-

bardia, c esse comecou^ha mais de 700 annos.
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Todos OS dias se descobrem nas escavacoes da velha Eu-

ropa novos vestigios
,
que ao mesino tempo testemunham

poder dos Romanos e a sua previdencia em tudo quanto

era relativo ao asseio e a sahibridade puhlica.

Emquanto em algumas das grandcs capilaes europeas so

bebe a agoa impura dos rios , ou como entrc nus que be-

bemos agoa barrenta quando a natureza nos mimoseou com

bellissima agoa de cascatas e torrentcs limpidissimas ; em-

quanto na maior parte das cidades a populacao esta privada

debanhos, umadas mais beneficas medidas de salubridade

do corpo, e, direi mesmo, do moral, os Romanos construiam

em cidades insigniflcantes magnificos aqueductos , que iam

buscar as boas agoas a largas distancias, e construiam pis-

cinas, onde ultimo de sens soldados , assim como o proprio

Cesar, podiam lavar-se commodamente.

Por causa destas precaugoes e que os bistoriadores referem

rarissimos exemplos daspestcs, ou de epidemias maleficas,

que devemos a nossa civilisacao mais apparatosa do que

benefica , assim como Roma christaa Ihe deve os pantanos

infectos da sua campagna , que outr'ora era cultivada c

habitada pelas classes abastadas, e coberta do casas dc

campo, de pomares e cearas. Roma c sua campanha, eram

povoadas, no tempo de Tiberio, por mais de quatro mi-

Ihoes de habitantes ; Roma moderna tem hoje uma populacao

inferior a 180,000 almas, populacao decimada annualmente

pelas febres estivaes, cujos miasmas Ihc sao trazidos pelos

malaria dos pantanos , outr'ora seccos e chcios dc uma po-

pulacao floresccnte.
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METROLOGIA.

ANTIGO SYSTEMA METRICO DE EXTEXSAO

H'ova theoria acer«a tie sua naturalidade
e da orlgem dos passos de dous pes e uieio e ciueo pesa

I.

A simples nomenclatura das medidas menores de extensao

no antigo systema metrico, isto e, as denominagoes de

pollegada, dedo,palmo, pe, covado, passo e braQa, que,

com ligeiras excepcoes, tern correspondentes significados em
todas as linguas, desde o coptico, chaldaico e grego, ate

OS idiomas vivos em nossos dias, pareceram siifficientes

indicios a muitos metrologos dos seculos passados, para

affirmarem, sem mui profandos exames
,
que todo o systema

metrico antigo, organisado pelos Egypcios, e adoptado com

pequenas variantes pelos Hebreus
,
pelos Gregos , e tambem

pelos Romanes e todas as nagoes modernas da Europa e 6^

America , fora fundamentalmente deduzido das proporgoes

naturaes de um liomem de estatura regular. Combatendo tai

crenga, sahiram acampo outros metrologos mais profundos

,

ponderando que algumas dessas medidas, taes como o pe por

demasiado grande, e os dous passos, pelos sens mui diCfe-

rentes tamanhos, nao pareciam justificar os nomes naturaes;

e que antes pelo contrario as dimensoes admittidas Jno sys-

tema para estes e aquelle eram taes, etao justamentemui-!

R. B. II. 20
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tiplas do graa meridiano sexagesimal, que nao havia remedio

senao conceder que o estalao ou padrao metrico de todo o

systema fora pelos Egypcios tirado da medi^ao do meridiano

terrestre, como effectuou a sciencia em nossos dias, ou

que, pelo menos, todas as unidades antigas foram recti-

ficadas, e de novo aferidas por elle , conservando se as de-

nominagoes primitivas, e applicando-as a algumas das novas

medidas.

Esta idea come^a a generalisar-se cada dia mais, para

que nao concorre pouco o achar-se em nossos dias a frente

della (1) urn dos primeiros sabios do seculo — o illustre

Jomard.

Com a devida venia ao venerando membro do Instituto de

Franga, socio dos da celebre commissao do Egypto , e cujas

luzes e caracter muito respeitamos, somos obrigados a con-

fessar que (excepto no que diz respeito ao pe) estamos longe

de nos podermos conformar com as suas opinioes , embora

tao pouco parlilhemos outras antigas que o illustre autor

combate victoriosamente.

n.

A nova theoria (se nos e licito empregar tal nome) que

ousamos apresentar , se reduz a descobrir que a larga escala

das medidas de extensao dos antigos Egypcios, escala cujo

conhecimento mais exacto deve a Europa ao mcsmo Sr.

Jomard , resultou manifestamente, nao de um systema unico,

mas Sim de dous mui differentes ; um dellcs natural e pura-

(1) Je siiis done fondd h conclurc que les mesiircs dcs I'igyptiens et celles

qui en derivent n'oiit pas H6 emprunldes Ji la stature humaine. Lcs noma
qu'elles portent, de pjVrf, Ae coudce , dc palnie , de doigt , de pas , clc. , nc

prouvent qu'une chose : c'est que les premifcres mesures , chez tous les peuplos,

furent , dans rorlgine , tir(^es des parties du corps , et que Ton conscrva les

noms de celles-ci , quand les preniii-res furent assuj(5lics Ji ua syslfcine r<5gulier.

f
Jomard, Eup. du sijst. mctrique , etc. , ch. Yin fine.)
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mente primitivo ; outro ja scientifico e com imidades equi-

valentes a subdivisoes multiplas do grau da circumferencia

da terra , do qual descendeu , como o primeiro havia ascen-

dido desde o dedo do liomem.

Os dous systemas se articularam porem naturalmente

entre si, conservando-se as unidades antigas com o seu

proprio valor , e sem nova aferi^ao , ao lado das modernas,

muitas das quaes se encontraram desde logo multiplas das

primeiras
;
pela simples razao de haverem eslas servido em

suas grandes unidades aos reformadores.

Abstenhamo-nos porem de apresentar conclusoes syntlie-

ticas, e caminhemos analyticamente.

III.

Que dedo era a verdadeira unidade natural do systema

metrico nos mais remotos tempos do Egyplo , nol-o provam

evidentemente , nao so um texto expresso do geometra

Heron (1) , que diz que o dedo era medida elementar (a uni-

dade de todas as outras) , como um fragmento attribuido a

Santo Epifanio (2) , alem da circumstancia de haver ate side

um dos hieroglyphos dos antigos Egypcios, segundo nos

revela certo conhecido fragmento de Horapollon (3), que

significa claramente: « dedo humano demarca a exlensao.»

Ora , a medida mathematica correspondente ao dedo egypcio

(de 0"', 0195), e sensivelmente a mesma que resulta tomando

um termo medio na largura do dedo pollegar a varies

homens de estatura regular.

De quatro dedos se foruiava o paleste dos Gregos (de

0'", 077), que chamam alguns palmo geometrico , e melhor

Ihe chamariam pa^wtWio , equivalentejustamente a mao-/ra-

(1, 2, 3) Vej. a mencionada obra de Jomard, pags.''/i72 a 568.
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vessa de urn homem da dita estatura , medida perpendicular-

mente ao comprimento dos dedos junto a liiiha de seu

nascimento, excluido o pollegar.

De duas maos-travessas , ou oito dedos , se formava o

que vulgarmente chamainos gemo (lickas), ou medida igual a

distancia entre os extremos do pollegar e do index ; e tres

maos travessas , ou doze dedos deram o palmo.

De tres gemos ou seis maos travessas, ou 24 dedos, se

constituiu o cubito ou covado natural , que se media desde

cotovello ate o extremo do dedo medio, eera uma das

medidas mais usuaes na antiguidade , como nol-o revelam

ale muitissimos logares do velho testamento. Assim nos encon-

tramos ja com uma nomenclatura tirada da estatura humana

para as medidas com 4 dedos, com 8 , com 12 e com 24.

Devemos accrescentar que havia outros nomes para de-

signar dous dedos juntos, que a distancia do gemo pelo

dedo medio (orthodoxo) se tomava por 10 dedos, e quando

havia cubitos menores, de 18 (pigme) ou 20 (pygon) dedos,

segundo as phalanges do dedo medio que se excluiam, e

por inducgao e analogia, devemos crer que haveria tam-

bem typos naturaes para representar o comprimento de G,

14 (1), 16 e 22 dedos.

Todas as medidas de que acima fizemos menglio, guardam

exactamente as proporcoes naturaes que se podem medir

em qualquer homem de estatura regular ,
que nao tenha a

desgraga de ser disforme, e formaram, quanto a nus, o

nucleo primitivo e absolutamentc natural das que seguem

ainda, pertencentes ao mesmo systcma , mas creadas ja em

um tempo agricola, e depois de conhecidas as vantagens

da numeragao decimal. Estas medidas maiores , agrarias e

itinerarias , sao

:

(1) Scria este o p(5 primitivo ? E' insensivelmente o p^ natural, c quasi

p^ d 'Heron.
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A aguilhada (akaina dos Gregos) de 10 cubitos , ainda
hoje-em uso no Egypto com o nome de kasab.

A linha da geira ou arura de iO aguilhadas ou 100 cu-

bitos.

A milha de 40 aruras lineares, ou 400 aguilhadas, ou
4,000 cubitos.

termo ou paradeiro (statmo) de 20 milhas, 800 aruras
ou 8,000 aguilhadas.

Notaremos de passagem que a palavra portugueza geira,

nos parece vir directamente do grego arura, bem como a
palavra portugueza aguilhada equivalente a uma medida
de superflcie de 15 a ISpalmos de lado , e deduzida da
aguilhada dos bois, e outra imitacao do grego akainos.

Que statmo , isto c , o termo ou paradeiro , fora por
tempos no Egypto a meta culminante do systema metrico,

se comprova
, nao so pela propria significagao da palavra

quetraduzimos, como pelo facto de que nelle terminava o
systema hebreu copiado dos Egypcios, segundo sabemos, e
ate, segundo Procopio, o dos Romanes, bem que dando-lhe
dimensoes um pouco maiores (1).

Quanto a nos, todo este systema primitive e natural,
pelo sen typo, flcou sempre o mesmo desde a formacao,
e em nada absolutamente se alterou com a organisagao do
novo

, deduzido da medigao do meridiano
, que nada mais

fez do que vir a entroncar-se e articular-se no anterior.

IV.

Conhecida a redondeza da terra , e tratando-se de sua
mcdigao

, nao e natural que os astronomos adoptassem para

(») A especie de.taboada, exaclissima desde o dedo ao estadio, contida
nos fragmeutos de Santo Epifanio , nao pilra no statmos , como cr6 iim co-
nhecido metrologo

; mas sim em uma especie de skcinos, de parasanga e
nieia

, cntao iisada
, e equivalente a uma grande legua (de 13 1/3 ao gr;\u).
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OS seus calculos o dedo ou o gemo, ou o palmo, mas sim as

medidas maiores, empregadaspara grandes distancias
;
pois

que facilitando-lhe OS calculos, os erros nao seriam por isso

mais nem menos sensiveis.

Nao iios metteremos a adivinhar que unidades de medlda

seriam as empregadas para os seus calculos
;
porem , se mo

foram os statmos, naobaixariam tao pouco da mllha. Fosse

porem qual fosse a unidade empregada , o facto e que o

resultado preferido em nunieros redondos (1), como ainda

em nossos dias se pratlca , foi o de admittir que a circum-

ferencia da terra era igual a 1,080 statmos ou 21 ,600 milhas;

ou por outra a um numero de milhas multiplo de outros

muitos numeros, entre os quaes se apresentaram os dous

360 X 60.

Eis a base do novo systema metrico que desde logo , a

sua nascen^a, como dissemos, se encontrou entroncado no

anterior,— no primitivo e natural.

As vanlagens da divisao do circulo em 360° , indicada

ate proximamente pelo numero de dias do anno
,
ja deviam

ser conhecidas. Mas , nao seria estranlio que a subdivisao

do grau em 60 milhas ou minutes , so entao se apresentasse

aos geometras , e que da subdivisao da terra a adoptassem

para a theoria, subdividindo, para mais regularidade, cada

minuto em 60 segundos, etc., o que generalisou a divisao

sexagesimal.

Deste grande resultado devia logo baixar um novo systema

metrico, de accordo com os minutes, segundos, etc. , do

circulo maximo, pela f6rma seguinte :

Do decimo do grau se formou o skeino maior, ou grande

legua de seis milhas ou 6'.

(1) « II n'est pas bcsoin d'avcrtir que la plupart des grandes distances iti-

nf'raires soul inpporldes en nombrcs ronds ; une carte ne peut fouinir des

rdsultats plus prdcis ; allcr au-dul^ ce serait int^connalirc Ics limiles du pos-

sible, etc.)) (JOMARD.)
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Do declmo da milha se creou o estadio de 6".

Do decimo do estadio a nova aguilhada , a ama ou skeino
de lavoura de 36'", "

Do decimo da ama a orgheia ou toeza equivalente a 3"',6.

Ao niesmo tempo, para ficar mais completa a divisao sexa-
gesimal, estadio foi subdividido em seis partes, e re-
sultou :

plectro , equivalente a um segundo
;

Da sexta parte da ama resultava a grande-vara pri-

mitiva

;

E sexto da orgheia deu umanova unidade, de 16 dedos
antigos de extensao, e cujo nome egypcio se desconhece;
mas que mui provavelmente seriadesde entao, como ainda
eraem nossos dias, subdividida em duodecimos, correspon-
dendo a cada um , um dedo e tergo.

A estes duodecimos chamaram os Latinos Mwcm, e os mo-
dernos traduziram por pollegada : e a unidade de que estas

eram 4/12 chamaram impropriamente osGregos e Latinos,
e nos com elles —pe.

Esla nova subdivisao, posta ao lado da antiga, se com-
binou com ella, encontrando-se novos muUiplos de que seria

ocioso occupar-nos. Somente citaremos por mui notavel a

de ficar o estadio equivalente a quatro aniras , o que nos
deixa em duvida se a reforma metrica foi effectuada antes
ou depois de sua construcgao.

V.

Pelo que levamos exposto
,
ja se ve quao longe estamos

(e nesta parte mui de accordo com o illustre Jomard) , de
certos etymologistas

, quejulgaram que a medida da milha
proviera dos mil passes em que depois foi proximamente
computada a sua extensao, ou de que b estadio se origi-

nasse da carreira regular seguida de um homem forte ; ou
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que pe significasse jamais , na antiguidade descal^a ou nos

tempos de Hercules , um pe maior do que o das geragoes

de nossos dias. que porem cremos firmemenle , e contra

lodas as opiniocs recebidas , e que os dous passos simples

e duplo (depois chamado geometrico) , este , de 20 palcstes

ou maos-travessas de comprido, e aquelle de 10, ou por

oulra, um de cinco pes geometricos, oulro de dous e meio,

nao foram adoptados arbitrariamente, mas sim tornados flel-

mente , ambos do lypo primitivo natural — o homem ; e isto

apezar da enorme despropor^ao que vai de um passo a outro.

Quem foram os primeiros a adoptar esta rnedida, nao nos

metteremos a averiguar, quando para isso nos escasseam os

necessarios conhecimcntos da antiguidade. Suppomos, po-

rem ,
que nao seriam os inventores do systema primitivo

egypcio
,
que usaiiam antes algum passo menor de passeio

,

mais em barmonia com o scu systema , v. g. , 32 dedos (24

poUegadas).

Os mencionados passos , de dous pes e meio e cinco pes,

sao OS dous maiores que pode dar um homem de cstatura

regular; o primeiro quando anda, e o segundo quando

corre,

Naquelle caso o passo reduz-se a maior distancia, con-

tada de calcanhar a calcanhar
,
que podem guardar os dous

pes, um diante do outro e com os calcanbares assentes ; no

segundo ha que accrescentar a esta scparagao a do esforro

resultanlc do impulso e velocidade do salto
, que sendo fcito

sobre as pontas dos pes, dove a distancia medir-se entrc

as mesmas.

Qualquer de nos pude fazer a observagao que a todo

correr vence a mesma cxtensao proximamente cm metade

do numero do passos que tem de dar marchando.

Esta simples observarao, principalmente acerca da origem

dos passos de carrcira ou duplos, nos faz crer que clles

nasceram na Grecia , ao conlar-sc quantos de taes passos
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davam proximamcnte os corredores nos circos ou estadios

olympicos, que se construiam , dando-lhes pouco mais ou

menos seis plectros (ou urn esladio, medida) de extensao.

VI.

Porem, onde estao os docu^ enlos archivados, as provas

de toda esta nossa theoria ?

Quern nos abona a authenticidade da clave com que pre-

tendemos decifrar tao mysterioso hieroglypho?

Resposla

:

Expressamos o que concebemos, e pelo modo como o

concebemos : e a historia de todos os commentarios dos

systemas que nao ficaram pelos seus proprios aulores com-

mentados ; commenta-os a razao e o bom senso. Quern nos

disse que os Egypcios preferiram a divisao do circulo em

360 graus, porque deviam reconhecel-a por mais vantajosa,

e nao pelo mero acaso?

Temos provas , necessitamol-as por ventura para o af-

firmar? Nao.

Combinem-se, e meditem-se bem os dados que temos do

systema metrico de extensao ,
principalmente dos antigos

Egypcios , e cada qual ira deduzindo por si mesmo, a theoria

geral que deixamos mui simplesmente exposta , e que, pro-

vavelmente, ainda tera de ser aperfeicoada , a forga de novas

combinaQoes.

Em todo caso, para nos, parece-nos ja bastante claro :

1°, que verdadeiro padrao original e primitivo do nosso

antigo systema metrico, era no funclo o natural e primitivo,

tirado das medidas regulares do brago do homem ; 2% que

a esse padrao se submetteram , conservando-o tal qual es-

tava , os antigos sabios que se propuzeram estabelecer , como

OS dos nossos tempos , a possivel harmonia e consonancia

em todas as medidas, rcferindo-as a extensao deste nosso



302 REVISTA BRAZILEIRA.

planeta ; 3°, fmalmcnte, que andaram mais politicaroente os

antigos, e tambem mais habilmente, ja fazendo a reforma

sem uma revoliic-ao total no systema anterior, conservando-o

ao lado do novo ( e n"\o reduzindo-o a fracQoes complicadas

desta ) ja estabelecendo a possivel liarmonia entre o mesmo
antigo systema e o novo, ja reduzindo a expressoes sim-

plicissimas dos arcos do circulo maximo terrestre, pela igua-

lagao de cada milha a um minuto ou -*- do grau.

A grande vantagem desta correspondencia em nunieros

redondos, difficilinente chegaraa alcan^ar o moderno systema

metro-decimal, ja que no ardor de pretender tudo reformar

,

quiz fundal-o na divisao do circulo cm 400 graus em
vez de 360, desprezando a tao vantajosa divisao sexagesimal;

do qual os geometras illustrados terao talvez mais difficul-

dade de desviar-se, do que esta tendo o povo de aceitara

nova nomenclatura metrica, com toda a sua competente

recua de decimaes, cujas vantagens nao estao a seu alcance;

mas que ja agora cumpre aceitar em todas as na^oes, ao

menos para (bem que a custa de sacrilicios, que os inven-

tores do novo systema poderiam ter evitado) conseguir-se a

grande vantagem da uniformidade.

F. A. DE Varnhagen.



MECANICA

P\

Investisa^ao annlytiea <la resultante de duas for^^as

iffuaes eiitre si , e coinprehendendo tini aiisulo
qualffuer.

Sejam dadas as

duas forgas iguaes

entre si {P,P), es-

tampa (^),actuan-

do sobre o ponto ^p
material (m)e com-

prehendendooan-

gulo C^x).

E' evidente que

aresultantedessas

forgas estara no mesmo piano dellas, c dividira em duas

partes iguaes o angulo por ellas^comprehendido : sendo alem

disso a sua grandeza uraa funcgao de (P, x).

Designando pois por (R) a grandeza dessa resultante

,

ter-se-ha

:

(1) R-'fiP, X)

Se nesta expressao de [R] fizer-se variar [x) somente , ale

que se tenha a;= o , a equagao (1) tomara a scguinte forma :

2 P= f{P,o)

Para que esta equagao seja satisfeita , devera ser o se-
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gundo membro della divisivel por (P) ; tomando a seguinte'

forma:

2 P= P f (o)

Ter-se-ha portanto a expressao geral de [R) dada pela

seguinte equagao :

(2) R= P f (x)

Supponha-se que cada urn a das duas forcas dadas [P, P
e tambem a resiiltante de outras duas forc-as iguaes [p , p)

formando entre si urn angulo qualquer , representado por

(2 2/).

Ter-se-ha semelhantemente a expressao de cada uma das

forgas [P, P] , dada pela seguinte equagao :

P=pf [y]

Substituindo este valor de (P) na equacao precedentc ;

vira

(3) R=Pf{x)f[y]

Combinando agora as quatro componentcs [p] a duas e

duas, isto e, as mais afastadas da resultante [R] , e as mais

approximadas da mesma : formara , na primcira combi-

nacao, cada componente [p] com a resultante [R) o angulo

x-\-y); c, na segunda comblnacao, o angulo [x— y].

A primelra coFiibinaQao dara uma resultante exprcssa por

p f{x-{-y]; e a. segunda combinagao outra resultante ex-

prcssa por p f [x— y]: sendo ambas na mesma direcgao,

e sentido da resultante (R).

E' cvidente que a resultante [R] devera ser equivalente

a somma dessas duas resultantes parciaes ; c ter-se-ha

(4) Ii= pf{x-\-y]-{-pf[x-y)
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Das equagoes (3) e (-4) resulta a seguinte equagao de con-

dicao

:

(5) f{x]f{y]= f[x + y]-\-f{x-y]

Differenciando esta equagao duas vezes successivamente,

em relagao a variavel [y] ; e usando da notagao de Lagrange,

ter-se-ha

f{x]p{y)= f'[x + y]-r{x-y]
f{x]r[y)^r{x-\-y] + r'{x-y)

Fazendo y =o, na equagao (5) , e nas duas precedentes

;

vira

f(x)f(o)= 2f(x)

fix) no) =0
f(x)f'(o) = ^fi{x]

Da ultima destas equagoes se tira

^ ^
f{x) 2

Este resultado mostraque, fazendo-se variar [x], ao mesmo

tempo que [y] , na equagao (5) , a relagao entre f[x) e o co-

efficiente differencial f {x) e uma quantidade constante,

que acima designamos por (+ &).

Fazendo u= f{x], a equagao (6) dara as duas seguintes

equagoes differenciaes da segunda ordem :

dhi
,

d-u
, ,-— — 1)11=^0

; -r-5-h &"=
dx- dx-

Fazendo ii==e^^; sendo (e) a base dos logarithmos Ne-

perianos; e (p) uma quantidade indeterminada; ter-se-ha

__=p2 gpi.
g as duas equagoes precedentes darao as se-

guintes de condigao :
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p^— b = o; p--\-b =

A primeira destas equagoes da. p='^ ^ ^ =-+X: pQ^.

do (a') em logar de (6).

Da seganda equagao se tira p= ^ ^— b=±l J/— i

As duas equaQoes differenciaes serao portanto satisfeitas

:

representando a variavel [u] as funcgoes seguintes ; a saber

:

^') u==Ae + Be

W u=^Ae -^ Be

As quantidades [A , B) , que entram como factores na

expressao dos dous valores de [u] , representam as duas

constantes arbitrarias , devidas a integraQao das respectivas

equagoes differenciaes da segunda ordem : e serao deter-

minadas pelas condicoes niecanicas do problema , como se

vai ver.

Substituindo na expressao geral de [R] o valor de f [x]

dado pela equagao (7) ; vira

I Ix — \x\

R=^P\Ae -{-Be }

Dando a [x] os valores extremos , minimo e maxlmo.a

saber: x=o, x= -^\ a equagao precedente se transfor-

mara nas duas seguintes ; a saber

2P»-P(yl+fi); o='P\Ae -f Be /

A segunda destas equagSes nao pudc scr satisfeita ,
qual-

quer que seja o valor real dado a (/), senao fazendo
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E' portanlo mecanicamente inadmissivel a funcgao repre-

sentada por [u) na equagao (7] , nao obstante satisfazer ella

analyticamenle a equa^ao (5).

Exprimindo na equagao (8) as quantidades exponenciaes

em funcgoes circulares ; a saber

e = cos. Ix -{- i/~ . sen. X x

e == cos. l X — i/'^^ . sen. 1 x

;

ter-se-ha

(9) w= [A-f-B] cos. X X + [A—B) l/lH . sen. X x

Substituindo este valor de [u] na expressao geral da re-

sultante , e pondo nelle [A') em logar de{A-\- B],e [B'] em
logar de [A—B); vira

i?==P(i'cos. Xa; + B' i/zn:sen. X x)

Esta equagao nos dous casos acima considerados, isto e,

quando se tern x=^o , x= ~; transforma-se nas duas

seguintes ; a saber

%p= P {A' cos. (o) -f-F t/ITT sen. [o)
\

== p
j
i' cos X —-i- B' t/ZTT. sen. X-^1

A primeira destas equagoes da i' = 2 ; e a segunda nao

sera satisfeita, qualquer que seja o valor numerico assig-

nado a' (X), sem que se faga B'=o : donde resulta a se-

guinte

:

/ = 2 cos. X —

-

2
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Esta equagao ficara satisfeita, fazeiido X=2 w +1 ; sendo

[m] urn numero inteiro qualquer.

Substituindo os precedentes valoresde (i', B', X) na ex-

pressao de {R); ter-se-ha

(10) /?=2i>cos. (2m4-l) X

coefficiente (2 w -\-\) de [x] nao pude subsistir na ex-

pressao de [R] , para qualquer valor dado aquelle arco

,

emquanto for ?«>o.

Com effeito, supponha-se que se tern a;'=

—

-,

—
:^^ ^

2(2m-f i)

este valor de [x] substituido na formula (10) , dara

R='^P cos.-r-=o;
2

resultado mecanicamente absurdo.

Ter-se-ha finalmente

R= 2 P COS. X

E' pois a resultante [R) representada, em direcgao e gran-

deza
,
pela diagonal do losango construido sobre as forgas

dadas (P , P).

A soluQao deste problema lem occupado a attengao de

geometras eminentes, como sejam, entre outros, d'Alembert

e Poisson ; e dos processos analyticos , mais ou menos en-

genhosos ,
que foram empregados nesse inluito , e geralmente

preferido aquelle, f[ue consiste subslancialmcnte na intc-

gracao da equagao differencial (0) , por meio de uma serie,

obtida pela immediata applicacao da formula de Taylor ; a

saber
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Tomando no segundo membro desta equagao os signaes

superiores
, ou os inferiores , se deduzem della as equagoes

seguintes

:

I X — Ix
f{x)= e ^ e

; f[x]= ^cos.-kx

Estas equagoes sao identicas as que obtivemos, sob ns. 7
e 10, por meio da integracao directa da equagao (6).

Observaremos ainda sobre este objecto
, que a simples

inspecgao da equagao (5) da a conhecer a forma das func-

Coes indeterminadas, que nella entram; eaunicaque sa-

tisfaz as condigoes mecanicas do problema.

Com effeito, fazendo f{x)^2 cos. x; ter-se-ha seme-
Ihantemente

f{y)= 2cos. y, f {x-\-y]= 2 cos.{x -{-y)

,

/ (^ — y)= 2 COS. {x — y);

e por conseguinte

2 COS. x COS. y = cos. (a;+ y) -)- cos. [x—y];

theorema bem conhecido na trigonometria.

Candido Baptista de Oliveira.

R. B. II. ]£





ASTRONOMIA

Prog^ressios e cle^c»1>erta« astroiioniieas
da epoca actual.

Nunca a astronomia foi cultivada tao geralmente nem com

tanto successo como nos nossos dias ; nunca o sen estudo

foi tao liberalmente animado pelos governos, tanto da Europa

como da America. Grande numero de descobertas impor-

tantes tem sido feitas , e colligido-se numerosos catalogos

,

contendo enormes massas de observagoes , tanto nos obser-

vatories ofTiciaes, como em muitos observatorios particulares.

E' da historia destes progresses e descobertas de que nos

vamos succintamente occupar.

A lei da gravita^ao universal tem sido ate ao presente

applicada na determinagao do movimento dos corpos celestes.

Cada nova descoberta tem vindo confirmar essa lei em toda

a extensao do nosso systema solar, e mostrar que ella e

igualmenteapplicavel, mesmo nasregioes as mais longinquas

dos ceos. Depois que o planeta Neptuno foi achado no mesmo

logar em que a theoria o havia posto , a gravitagao tomou

um novo caracter, convertendo-se em um meio de desco-

bertas. Dahi resultou um novo brilho para o genio de

Newton, que ha dous seculos tem sido o objeclo de geral

admiragao.

A descoberta de um corpo desconhecido
,
que fez recuar

OS limites extremes de nosso systema planetario a uma dis-

tancia tres vezes maior, e cujo achado foi devido somente

ao raciocinio ; uma tal descoberta patentea o genio dos tem
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pos modernos , fazendo ao mesmo tempo sobresahir a in-

fallivel cerleza da sciencia mathematica e da grande lei que

rege o universe.

A antiguidade conheceu cedo os cinco principaes planetasy.

que Ihe foram revelados pelos movimentos que os distingaem

das estrellas fixas, e Ihes fez dar o nome de astros errantes.

Mas, para passar destas primeiras noQoes ao conhecimento

da verdadeira constituiQao do systema do mundo, foram

necessarios muitos seculos.

Construindo a sua luneta, Galileo abrio uma nova era a

astronomia. Desde entao comegou essa serie de descobertas

que , durante tres seculos , nos mostraram um grande nu-

mero de mundosnovos, e revelaram innumerossoes fazendo

as suas revoluQoes nas profiindezas do firmamento. afas-

tamento e tal, que o espectador alii posto nao perceberia o

nosso sol e todos os seus brilhanles acolytos da via lactea

,

senao como nuvens indecisas. Maravilhoso resultado da for-

tuita combinagao de duas lentilhas de vidro ! Mas era pre-

cise genio de um homem tal como Galileo, para compre-

hender toda a importancia desse facto, que mil outros nao

teriam julgado digno de attengao.

Dirigindo a sua luneta para o ceo, o primeiro objecto que

Galileo notou foram os quatro satellites de Jupiter. As

phases de Venus Ihe forneceram uma confirmagao de seu

systema do mundo. Certos pontes luminosos que elle ob-

serveu alem da parte esclarecida da Lua, Ihe descobriram

a existencia e a altura das montanhas do nosso satellite,

assim come as manchas que viu sobre o disco do Sol , Ihe

demenstraram a retacao desse astro. Pode distinguir que o

aspecto de Saturne offereciaalgumacousade singular, mas

a amplificacao de sua luneta nao Ihe permittiu distinguir

claramcnte o seu nrtnfi'l : esita desceberta , c a de um des sa-

tellites de mesmo plaVieta, ostava reservada para Huyghens,

com auxiUe de um instrumento mais possante. Assim, o
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nuraero de satellites era igual ao dos planetas entao conhe-

cidos; Huyghens concluio que a harmonia do systema se

achava completo, e que, por consequencia , nao se des-

cobririam mais satellites ; todavia Cassini nao tardou a mos-

trar que Saturno possuia mais quatro. Um grande numero

de annos se passaram depois sem descobrir-se novos astros

;

porem , as numerosas observagoes de Tycho-Bahe, principal-

mente dirigidas para o planeta Marte ,
prepararam a Kepler

OS meios de formular as leis do movimento elliptico.

estabelecimento destas leis constitue uma das epocas mais

notaveis da astronomia. Newton aproveitou-se dellas para

fundar a theoria da gravitaclo universal, uma das mais

bellas producQoes do espirito humano.

A partir desse momento , os astronomos consagraram as

suas vigilias a determinar exactamente as massas relativas

dos planetas , e os elementos de suas orbitas , bases que

servem para construir as taboas de seus movimentos. Estas

taboas foram calculadas com immenso trabalho , com ajuda

da analyse a mais transcendente e subtil ; obra de uma suc-

cessao de mathematicos francezes do mais alto merito
,
que

a apoiaram na lei da gravitagao universal , em virtude da

qual OS soes e os planetas se attrahem em razao directa

das massas, e em razao inversa dos quadrados das dis-

tancias.

Se Sol occupasse exactamente o logar da Terra , de sorte

que OS seus centros coincidissem , a superficie do Sol se

estenderia quasi ate a orbita da Lua. A attracQao exercida

por esta enorme massa, basta para reter os planetas em suas

orbitas ,
que seriam ellipticas , se a forga attractiva dos

proprios planetas nao perturbasse a regularidade dessas

curvas. Estas perturbagoes , mui pequenas em comparagao

da grandeza das orbitas, sao de duas especies: umas,de-

pendentes da posigao relativa das orbitas, comegam por

zero e elevam-se a um cerlo maximum ; descrescem depois
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e se aniquilam de novo ,
quando os astros tornam a tomar

successivamente as suas posigoes respectivas. Estas des-

igualdades sao periodicas , e seu curso pouco extenso. Al-

gumas se executam em um pequeno niimero de rnezes,

outras duram annos ou seculos, e tern por effeito, ora afastar

planeta do Sol, ora de o approximar
;
porem, ao mesmo

tempo que o planeta se acha submettido a essas mudangas

no piano de sua orbita , elle experimenta outras que o fazem

sahir della , ora acima, ora abaixo , conforme a situacao dos

astros perturbadores. Ainda que a outra especie de pertur-

bagoes experimentadas pelas orbitas planetarias , reconhega

do mesmo modo por causa a energia das forgas atlractivas,

as posigoes relativas dos corpos perturbadores nao tein nisso

a menor influencia ; ella nao depende senao da posigao das

orbitas, cuja forma e logar, no espago , experimentam

pequenissimos desarranjos durante immensos periodos de

tempo. Consequentemente , estas variagoes receberam o

nome de

—

desigiialdades secidares. Tambcm ha compen-

sagao destas anomalias, quando as orbitas voltam as suas

posigoes iniciaes. Comprehendendo as duas especies de

perturbagoes, o movimento dos planelas pode ser represen-

tado pela marcha de um corpo que
,

percorrendo uma

ellipse, experimentasse desvios pequenos e passageiros,

ora de um, ora de outro lado, emquanto que a mesma

ellipse mudasse, lentamente e sem cessar, de forma e de

posigao.

Os astronomos calcularam, para cada um dos planetas

principaes, taboas que comprehendem as perturbagoes pro-

duzidas por todos os outros. Por meio destas taboas, elles

podem achar , durante seculos , o logar no ceo onde se

acharao esses planetas e aquelles que occuparam nos tempos

anleriores, em um instantedado. E' evidente que seum corpo

incognito viesse perturbar seus movimentos, as taboas nao

poderao mais dar as suas verdadeiras siluagoes. Foi pre-
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cisamente uma circumstancia semelhante que levou a des-

coberta de Neptuno.

Desde Gassini, nenhum corpo celeste linha sido ajuntado

ao nosso systema solar , ate a epoca em que W. Herschell

construio o seu celebre telescopio. Esse gigantesco instru-

mento Ihe permittiu penetrar nas profundezas do espago,

antes inaccessiveis ao olho humano. Dotado de urn genio

raro, de uma grande perseveranga , e de um espirito emi-

nentemente philosophico , Herschell foi o primeiro que con-

templou e comprehendeu tudo quanto a creagao offerece

de sublime nas regioes as mais afastadas do universo. EUe

foi descobridor de dous dos satellites de Saturno (1).

Observando o ceo a 1 3 de Margo de 1781 , em Bath , notou

na constellagao dos Gemeos que uma das Estrellas parecia

maior e menos luminosa do que as outras. Como , dous dias

depois, ella tinha mudado de logar, pensou no principio

que seria um cometa
;
porem , nao tardou em reconhecer

que havia achado um novo planeta.

Emquanto essa descoberta absorvia a attengao de todos

OS astronomos , Herschell reconhecia que elle era acompa-

nhado de seis satellites. Acreditou-se no principio que o

movimento de Uranus se fazia em uma parabola; porem

Savon, da Academia das Sciencias de Paris, achou que esse

movimento era melhor representado por um circulo , e que

a duragao de sua revoluQao era de 82 annos. Todavia , um
anno mais tarde , Lalande

, por meio de um methodo seu

particular, calculou uma orbita elliptica para o novo planeta,

e Novet publicou as primeiras taboas de seu movimento.

(1) Os observatories particulares tem sido quasi tao proveitosos aos progresses
da astronomia como os observatorios officiaes. Em 18^8, Lassel, negociante
de Liverpool, que tem um observatorio cujos instrumentos sao construidos
por elle mesmo ou debaixo de sua direcfao, descobriu um 8° satellite de
.Tupiter. Este pequeno satellite

, que circula entre o de Huyghens e o mais
afastado dos de Gassini , teve o nome de Hyperion. Hyperion foi visto quasi
ao mesnio tempo por Bond, dos Estados-Unidos,
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Com OS meios actuaes da astroriomia , a orbita elUptica de

Uranus teria sido calculada alguns dias depois da desco-

beftaecom poucoserros. Em 1790, a Academia das Scien-

cias de Franca propoz o calculo das perturbagoes de Uranus,

como urn assumptn digno de premio.

Referindo as Estrellas regislradas nos catalogos, os lo-

gares que esse planeta deveria ter occupado em differentes

epocas do passado, reconheceu-se que elle tinha sido obser-

vado por Flamsteed em 1690, por Mayer em 1756, e por

Lemonnier em 1760. Estes astronomos o tinham notado

como Estrella em I9posico65 differentes, sem suspeitarque

fosse um planeta, ainda que elle tivesse um disco mui apre-

ciavel; mas, sem duvida ^ aslunelas de que elles se serviam,

nao eram sufficientemente fortes para o deixar dislinguir.

Delambre applicou a theoria de Laplace ao calculo das taboas

de Uranus , as quaes nao ofTereceram senao um erro de 7'

durante 3 annos. Entretanto esse erro augmenlou , e bem

depressa foi necessario construir novas taboas. Bouvart se

encarregou deste trabalho ,
que publicou em 1821 , apoiando-

s6 nao somente sobre as observaQoes colligidas desde a

descoberta do planeta , como nas anteriores. Entretanto

,

depois de todas as combinagoes possiveis , Bouvet achava

sempre que as suas taboas nao representavam bem o logar

onde elle via Uranus ; e como elle tinha attendido as per-

torbagoes de todosos outros planetas conhecidos, concluio

que as discordancias que notava eram o effeilo de algum

astro incognito situado mais longe do que Uranus , e cuja

acQao perturbava a marcha desle planeta.

A descoberta de Neptuno verificou esta phrase de Th.

Campbell : t Os acontecimentos fuluros sao precedidos pela

sua sombra. « As dilTerengas entre o logar real de Uranus no

c6o, e aquelles que marcavam as taboas, augmentaram a

ponto que, desde 1833 a 1837, a distancia do astro rebelde

ao Sol differia da das taboas, tanlo quanto e a distancia da
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Lua a Terra, perto de 24,000 milhas; e , em 1841 , o erro

em longitude geocentrica elevava-se a 96". augmento

destes desarranjos era lento e uniforme , e como a revolugao

de Uranus se completa em 82 annos, julgou-se que seria

necessaria a existencla de um planeta de mais longo pe-

riodo para produzir as discordancias observadas.

Consequentemente , foi forgoso admittir a existencia de

um planeta mais afastado do que Uranus; seis aslronomos

pelo menos o tinham annunciado ,
quando Leverrier , em

Paris, e Adams, em Cambridge, emprehenderam simul-

taneamente , e sem que soubessem das intengoes um do

outro , a tarefa difficil e sem precedentes de inverter o pro-

blema geral. Em logar de determinar a extensao das pertur-

baQoes exercidas sobre um planeta por um ouiro igualmente

conhecido , tratava-se de marcar no ceo o logar de um pla-

neta desconhecido , de avaliar a sua massa , de achar a

forma e a posigao de sua orbita , segundo as perturbagoes

experimentadas por Uranus em um ponto dado de seu

curso.

Desde 1841 que Adams, alumno do collegio de Cam-

bridge, havia manifestado a inteng^ao de resolver esse pro-

blema. Em 1^43 , elle tentou descobrir o astro incognito por

meio de um circulo de um raio duplo da distancia media

de Uranus ao Sol , conformemente a uma lei empirica sugge-

rida por Titius, segundo o Barao Bode, ou por Kepler, se-

gundo Delambre. Essa tentativa deu-lhe uma approximagao

tao satisfactoria, que Adams se dirigiu ao astronomo real de

Greenwich para obter as observagoes de Uranus. Em 1845,

a forma e a posigao da orbita desse corpo foram por elle

determinadas , e calculou a duragao de sua revolugao com

tanta exactidao , que annunciou ao astronomo real , e ao

professor de astronomia de Cambridge, que a longitude

media do planeta seria de 323<^ 2' no 1° de Outubro de 1846.

Tendo, demais, calculado que a massa desse planeta devendo
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ser tres vezes maior do que a de Uranus, elle teria o brilho

de uma Estrella de 9* grandeza , e portanto facil de observar.

Mas esses dous astronomos nao procuraram o novo planeta

senao oito mezes depois, eja quando Galle de Berlin tinha

achado esse mesmo astro, a pedido de Leverrier, precisa-

mente no logar indicado. A honra da descoberta ficou per-

tencendo a este ultimo, ainda que o primeiro tenha effectiva-

mente a prioridade.

As invesligagoes de Leverrier foram profundas e laboriosas.

Comecou por submetter a novos calculos as perturbaQoes

exercidas sobre a marcha de Uranus por Jupiter e por Sa-

turno, e, em uma memoria publicada a 10 de Outubro de

1845 nos Comptes-Rendus da Academia das Sciencias, elle

fez ver que as irregularidades dessa marcba nao podiam ser

attribuidas nem a urn, nem a outro desses planetas. Provou

igualmente que ellas nao provinham do choque de um co-

meta, nem da resistencia do ether, e que, por consequencia,

a causa devia achar-se na acc'io de um corpo celeste in-

cognito
,
possuindo uma massa bastante consideravel capaz

de produzir desigualdades em tao longos periodos ; final-

mente, que esse corpo devia mover-se muito alem da orbita

de Uranus, sem o que elle perturbaria o curso de Saturno.

Nao podemos dar aqui senao uma fraca idea da maneira

de resolver um problema lao difficil
,
pela primeira vez ten-

tado nesta memoravel occasiao. A forma e a posigao da orbita

de um planeta , dependem de seis quantidades chamadas

,

como se sabe, elementos da orbita. Quatro destas quanti-

dades determinam a forma, e as outras duas dao a posigao

em rclagao ao piano da Ecliptica. Ora, os elementos da orbita

de Neptuno eram todos incognitos, e os de Uranus alterados

pela acQao do mesmo Neptuno. Nisto e que consistia a diffi-

culdadc. Todavia, como os erros de Uranus em latitude eram

mui pequenos, em razao da fraca inclinacno de sua orbita

sobre a Ecliptica (16' 28", 4;, concluiu-se que a inclinaQao
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da orbita incognita nao podia ser grande. Consequentemente,

Uranus e o astro incognito foram considerados conio moven-

do-se no piano da Ecliptica , o que reduzia a 8 o numero

dos elementos incognitos.

Como nada se sabia, nem da massa de Neptuno , nem da

forma de sua orbita, era necessario imaginar alguma hypo-

these. Conforme a lei de Bode , o semi-grande eixo dessa

orbita, igual a distancia media do astro ao Sol, foi supposto

igual ao dobro do de Uranus; os elementos incognitos fl-

caram deste modo reduzidos a sete.

logar de um planeta em sua orbita
,
para urn instante

dado , se determina por meio de Ires coordenadas : seu raio

vector, isto e, sua distancia actual ao Sol ; sua latiLode , ou

a sua distancia angular a Ecliptica; finalmente , sua longi-

tude, ou a distancia angular que a separa do equinoxio da

primavera, vista do centre do Sol , e contada no piano da

Ecliptica, a que ordiiiariamenlese chama longitude da epoca.

Estas quantidades fornecem expressoes analyticas que dao

OS elementos da orbita, fazendo abstracgao das perturbagoes.

Mas, quando se toma em consideraQao as perturbagoes oc-

casionadas por um outro planeta, deve-se ajuntar um termo

a cada um daquelles que contem as massas dos dous corpos

e OS elementos de suas orbitas. Estas quantidades encerram

tempo , como quantidade arbitraria , e quando todas as

outras quantidades sao conhecidas , ellas mostram o logar

do ceo occupado pelo planeta perturbado , no instante de-

sejado, passado, presente ou future.

A unica destas coordenadas, primeiramente necessaria,

era a longitude. Igualando esta quantidade a cada uma das

numerosas longitudes observadas de Uranus , obteve-se uma
serie deequagoes, das quaes se eliminou os elementos da
orbita do mesmo Uranus, nao restando senao relagoes entre

a massa de Neptuno e os tres elementos desconhecidos de

sua orbita. Dous d'entre elles, a massa e a longitude media,
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forarn escolhidos arbitrariamente de modo a quadrar com
OS outros. Conseguiu-se isso por methodos mui complicados,

mas com tanta habilidade , que Leverrier vendo que as per-

turbaQoes de Uranus eram representadas pelos movinientos

de Neptuno , na orbita que elle determinou deste modo , nao

hesitou em annunciar que'a longitude heliocentrica do astro

ate entao invisivel, seria de 325° no 1° de Janeiro de 1847.

logar e a distancia do planeta foram depois calculados"

mais rigorosamente : todos os elementos da orbita foram

determinados, e com resultados mui pouco differentes da-

quelles que Adams havia obtido.

Partindo da distancia media hypothetica do astro incognito

ao Sol, periodo de sua revoluQao deve ser de 200 annos.

Isto resultadalei de Kepler, conforme a qual os quadrados

das revoluQoes dos planetas sao proporcionaes aos cubos de

suas distancias medias. calculo dava a Neptuno uma massa

muitas vezes maior do que a da Terra. Leverrier concluin

que elle devia ter um diametro apparente de 3" , 3 ; mas a

observaQao o achou de 2" , 8. Esla approximacao e exlrema-

mente notavel, considerando-se a difficuldade do problema,

a incerteza dos dados , e a pequenhcz das perturba(joes.

Estes resultados sem precedentes foram publicados nos

Comptes-Rcnclm de 31 de Agosto de 1846, eo planeta foi

visto um mez mais tarde , a 23 de Setembro, por Galle,

director do Observatorio de Berlim, gramas a uma excellente

carta confeccionada por Bremiker.

A Academia de Sciencias de Franga deu ao novo astro o

nome de Neptuno ; e como c uso representar cada planeta

por um signal particular , consagrou-se para esse emprego

a letra/v, inicial do nome do aslronomo , acompanhada dc

uma Estrella , como se praticou com a letra H para designar

Uranus , o planeta d'Herschell.

Os astronomos da Europa e da America observaram os

elementos da orbita do novo planeta. Uma das mais singu-
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lares circumstancias desta extraordinaria descoberta 6 que

OS elementos calculados ,
que agora se sabe conterem algans

erros , tenham podido dar conta das pertiirbagoes de Uranus

com tao grande concordancia durante 150 annos , e indicar

logar do planeta no mesmo momento em que o procuravam.

Sabe-se actualmenle que o periodo de sua revolu^ao e de 166

annos , e que a sua distancia media e de 30 raios da orbita

terrestre , em logar de 38. Assim , a lei de Bode ,
sobre a

qual Leverrier e Adams se apoiaram , e manca quanto a

Neptuno.

diamelro do novo planeta e de -13,000 milhas ou cousa

de 17,300 legoas. Sen volume e portanto de perto de 155

vezes maior do que o da Terra , e elle pode ser visto com urn

telescopio de forca mediocre. Sen movimento e presentemente

retrogrado; sua velocidade media, de 12,000 milhas por

bora , e seis vezes menor do que a da Terra. Situado nos

limites conhecidos do nosso systema; afastado do Sol de

3,000 milboes de milhas , ou 1 milbar e 207,000 legoas, elle

nao pode receber senao --— parte da hiz e do calor que

esse astro nos envia.

Esta falta de luz pode •ser compensada ate certo ponto

pelos seus satellites ,
porquanto ja se descobriram dous

;

demais, elle tem, como Saturno , urn annel cujo diametro

esta para o sen como 3 para 2, e, por conseqnencia, de 64,500

milhas, ou 25,200 legoas. Nao se Ihe conhece ainda alar-

gura.

A marcha dos cometas prova que a for^a attractiva do

Sol se estende ao menos 20 vezes mais longe do que a

orbita de Neptuno. Pode portanto haver muitos planetas

ainda mais afastados do que este , os quaes talvez mais tarde

se possam ao menos suspeitar pelas perturbagoes exercidas

uns sobre os outros. Se elles forem grandes , e se as dis-

tancias seguirem ate certo ponto a lei de Bode , sera possivel

perceb61-os com bons telescopies. Os limites do nosso sys-
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tema podem portanto recuar ainda muitos milhoes de
milhas.

A lei de Bode nao reconhece nenhuma causa physica que
a apoie ou a explique ; nao se pode submettel-a ao calculo

como graiide principio da gravitaQao universal, a qual,

demais, nao se liga:=^ella e simplesmente urn resultado de
observagao, uma lei empyrica ou de expehencia. Eis em
que consiste

: se se representa arbitrariamente por 4 a dis-

tanciade Mercurio ao Sol, a distanciade Venus pouco mais
ou menos 7 , o que se pode exprimir por 4 -h 3= 7.

Conservando 4 por base, augmentando-se com o dobro da
differenga 3 das duas primeiras distancias, vira 4+ 2 x 3
= 10, que representara a distancia da Terra ao Sol; con-
tinuando-se a augmentar o numero 4 com o dobro da diffe-

renga precedente , construir-se-ha a seguinte taboa das dis-

tancias dos planetas ao Sol

:

Mercurio 4= =4
Venus 4-f3 =7
Terra 4+3x2' =10
Marte 4+3x2' =16
Ceres (representando a dis-

tancia media dos Aste-

roides) 4+3x2' =28
Jupiter 4+3x2* =52
Saturno 4+3x2' =100
Uranus 4+3x2' =196
Neptuno 4+ 3x2' =388
Planeta ulterior hypothetico. 4+ 3x2* =772

Kepler ja havia observado que o inlervallo entre Marte e

Jupiter era mui grande ; e por isso annunciou que um dia

a descoberta de um planeta viria encher a lacuna. Depois

que W. Herschell descobriu Uranus, cuja distancia entra
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na lei de Bode , o Barao de Zach avangou que o planeta

intermediario entre Marte e Jupiter, deveria ter iim periodo

de 4 annos e 9 mezes, o que se afasta pouco da duragao

das revolucoes de alguns dos planetas que occupam essa

regiao. Como quer que seja, a lei de Bode ,
que certamente

nadatem derigorosa, deu origem a descoberta de uma fa-

milia inleira de pequenos corpos celestes microscopicos. Con-

flados nesta lei , alguns astronomos allemaes se associaram

com fini de procurarein o planeta complementar. Mas , em

iogar de uin , 8 planetas circulam entre Marte e Jupiter , e

quasi na distancia hypothetica. primeiro dia deste seculo

abriu a serie destas descobertas. Piazzi , astronomo de Pa-

lermo, achando-se occupado em formar um catalogo de

Estrellas, observou que uma daquellas que tinha em vistas

gozava de uai movimento proprio. Tendo sido acommettido

por uma enfermidade, antes de ter calculado a 3» observaQao,

quando se restabeleceu o planeta estava mergulhado nos

raiosdoSol, e, por ser mui pequeuo, procurou-o durante

todo anno de 1801. Emfim, elle foi percebido por Zach

e por Olbers, a 31 de Maio de 1802, com o soccorro da or-

bita elliptica calculada por Gauss , conforme as observagoes

de Piazzi. Deram-lhe o nome de Ceres.

Emquanto Olbers se occupava em procurar Ceres na cons-

tellagao da Vircjem, viu umaEstrella, pequena e desconhe-

cida, que seu movimento proprio Ihe fez reconhecer por um

outro planeta. A este novo planeta dcram o nome de Pallas.

Como se reconheceu que estes dous astros se achavam ambos

na constellagao da Virgem quando Ceres foi procurada , os

astronomos pensaram que talvez elles fossem fragmentos de

um grande planeta despedagado por alguma convulsao in-

terior , e suppuzeram que se poderia achar maior numero de

sens restos. Alem disto, Olbers tendo observado que a in-

lersecgao das duas orbitas, a linha dos nodulos, passava pela

constellagao da Virgem e pela da Balea ,
que Ihe e opposta,
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julgou que a explosao devendo ter tide logar em uma dessas

constellagoes , todos os fragmentos se achavam suieitos,em

virtude da lei dos movimentos planetarios, a voltarem, de-

pois de cada uma de suas revoluQoes, ao ponto onde tinham

sido violentamente separados
;
que assim , no caso da exis-

tencia de outros, era ao Norte da Virgem , ou na parte occi-

dental da Balea, que elles seriam encontrados. Cerca de dous

annos mais tarde, no 1° de Setembro de 1804 , Harding , de

Lilientlial perlo de Bremen, descobriu Juno circulando quasi

na mesma distancia do Sol , e em uma orbita cujo piano

passava pouco mais ou menos pelos nodulos dos dous pri-

meiros. Entao Olbers emprehendeu um cuidadoso exame de

todas as pequenas Estrellas das mesmas constellagoes , e, a

29 de Margo de 1807, achou Vesta, no mesmo logar onde

se esperava achal-a.

Nenhum outro planeta foi descoberto ate 1845, em que

astronomo prussiano Hencke, continuando a pesquizar

novos planetas na mesma regiao do ceo , descobriu , no fim

desse anno, Astrea, fazendo a sua revolugao em torno do

Sol, sensivelmente na mesma distancia dos outros, em um
piano passando pelos nudulos e no espaco de 4 annos e 49

dias. Pouco tempo depois, o mesmo Hencke achou um outro

fragm nto a que deu o nome de Hebe. Este asteroide se as-

semelha a uma Estrella de 9^grandeza; seu periodoe, se-

gundo Yvon de Villarceau, de 3 annos e 9 mezes, e a in-

clinagao de sua orbita de 14° 17'.

Hindt, do Observalorio de Regent-Park, emprehendeu um
exame systematico da zona estrellada , na qual estes atomos

se movem , e bem depressa descobriu mais dous. Iris, a 13

de Agosto de 1847, Flora, a 13 de Oulubro seguinle. A

revolucao sideral delris e de 4 annos e 59 dias; o periodo

de Flora e o mais curto de todos estes pequenos planetas

,

porque nao dura senao 3 annos e 3 mezes , segundo Hindt,

ou 3 annos e 2 mezes, segundo Yvon de Villarceau. A 26
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de Abril de 184-8, Graham, cm Markree , percebeu o novo

planeta destc grupo , descoberto por Gasparis de Napoles a

14 do mesmo mez, e talvez por Caccicatore em 1835. Con.

trariamente aos estylos, deu-sc-lhe em Inglaterra o nome de

Metis (1), porque a sua investigagao teve logar conforme

um piano dado por Cooper. Cappocci, por solicitaQoes de

Gasparis, deii-lhe o nome de Hygia ou Igea ; mas o primeiro

nome prevaleceu. A duragao de sua revoluQao e de pouco

mais de 3 annos e G mezes ; sua orbita e inclinada de

5" 39'.

As descobertas de novos planetas tcm sido tao numerosas,

OS seus nomes ja formam uma tao longa lista , que difficil-

mente se retem na memoria.

Em 1848 numero dos planetas conhecidos era de 17,

circulando em torno do Sol na ordem seguinte : Mercurio ,

Venus, Terra, Marte, Flora, Iris, Vesta, Hebe, Astrea,

Juno, Ceres, Pallas, Metis ou Hygia, Jupiter, Saturno

,

Uranus, Neptuno.

Entre 1848 c 1857 descobriram-se mais os seguintes

:

Ariadne, Harmonia, Melpomene, Victoria, Euterpe, Urania,

Pliocea, Massalia, Luctecia, Fortuna, Parthenope, Thetis,

Fides, Amphitrite , Egeria, Pomona, Irene, Thalia,

Eunomia , Proserpina, Circe, Leda , Lceticia , Atlante ,

Bellona , Polijmnia , Leocothea , Caliope , Psyche, Themis

,

Euphrosina , Daphne , Isis.

A 9 de Setembro de 1847, Goldschmidt descobriu um
planeta ,

que foi tornado por alguns astronomos por Daphne

;

mas, depois das investigagoes de Schubert, flcou provado

que effectivamente era um novo planeta. Em consequencia

desta controversia , ate ao fim do anno passado (1858) ainda

se Ihe nao tinha dado um nome; seguiu-se depois a descoberta

do.s seguintes novos corpos do nosso systeraa planetario :

(I) CoNriMCM, concepfao, \ista.

R. B. H. 2'^
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A glae, Doris, Pales, Virginia, Nemaiisa, Eiiropa, Calypso,

Alexandra , e fmalmente o planeta descoberlo por Searle a

18 de Setembro de 1848, a que se deu o nome dc Pan-

dora (1).

Assim, reunindu aos 60 planelas mencionados, 23 sa-

tellites, e OS 4 cometas periodicos de Halley , Biela , Encke

c Faye , conta hoje o nosso systema 87 corpos gyrando em

lorno do Sol.

Pude-se explicar alguns de&apparecimenlos de Estrcllas

,

pela mudanga de logar de muitos destes planelas
, primeira-

menle observados como Estrellas , e depois desapparecendo

por sens movimentos proprios.

Ha toda a razao de pensar que se podera descobiir novos

planelas alem de Neptuno, e encontrar oalros fragmentos entre

Marte e Jupiter. Se os asteroides sao pedagos de urn grande

planeta , e provavel que tal acontecimenlo nao seja unico.

As myriades de meleoros que a Terra encontra cada anno,

a 12 de Agosto e a 14 de Novembro, rneteoros quese inflam-

mam pela fricgao quando penetram em nossa atmosphcra,

sao , sem nenhuma duvida, pequenos corpos planelarios

gyrantes em torno do Sol. P6de-se conceber que a origem

desses rneteoros e analoga a dos pequenos planelas ; somente

a for^a explosiva deveria ter sido muito maior para dispersar

a massa piimitiva em parcellas tao pequenas. Algumas vezcs

tern cahido bolides de enorme grossura. Na China cahiu urn

com 900 bra^as de circumferencia , segundo o jesuita Ale-

xandre de Rhodes; e em 1780 viu-se um cujo diametro foi

avaliado em 740 bragas.

A fraca inclinagao das orbitas dos grandes planelas sobre

a Ecliptica , facilita muito" o calculo dos movimentos destes

(1) Este Planeta foi o primciro que teve a honra de ser baplisado por utna

Dama. A instancias de Could, director do obscrvatorio de Dudley, lady Dudley

Ibe deu o nome de Pandora, em ailusao aos dons que ella e seu defunto

Diarido baviao feito ao roferido obscrvatorio, no valor de quasi 300:000|$000.
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astros. Neptuno iiao differe dos mais anligamente conhecidos,

pois que a sua orbita e apenas de 1° 46". Mas as orbitas dos

asteroides lern muito maior inclinaoao , e variam iiiuito entre

si: Paulas, por exemplo, forma um angulo de inclinagao de

35' com a Ecliplica, emquanlo que Flora, Iris e Astrea

,

apenas eslao inclinadas de 5°. Esla variaoao depende da

velocidade impulsiva que Ihes foi impressa no momcnto da

explosao, assim como da grandeza das perturbagoes que esses

planetas excrceram uns sobrc os outros quando, ainda mui

proximos, suas formas tinham uma decidida influcncia no

effeito de suas mutuas allraccOes. Em razao das grandes dis-

tancias que os separam , os planetas se altrahem rcciproca-

menle , como se suas massas estlvessem condensadas em um
unico ponto de seu cenl.ro de gravidade. Jupiter e Saturno,

com seu acompanhamcnto de satellites, estao submettidos

a mesma lei ; isto e, a altraccao exercida por cada um desses

grupos, 6 a mesma que teria logar se os planetas principaes

e sens satellites se achassem condensados em um unico

ponto. Mas quando os corpos estao mui proximos uns dos

outros, como a TerraeaLua, sua forma tern uma grande

influencia na maneira com que a atlraccao se exerce.

A eslabilidade do systema solar foi completamente de-

monstrada por Lagrange e por Laplace
, quanto aos grandes

planetas. Os asteroides aiuda nao estavam descobertos. To-

davia Lagrange tratou este assumpto de um modo mui geral,

mostrando que , se um systema planetario fosse composto de

massas mui desiguaes , a massa dos grandes manteria a esla-

bilidade
,
quanto a forma e a disposlgao de suas orbitas

;

entrelanto que a das pequenas massas poderia experimentar

modificagoes illimitadas. Leverrier fez applicagao destas ge-

neralidades ao nosso systema , e achou que as orbitas dos

grandes planetas conservarao perpeluamente sua estabili-

dade, quanto a sua forma e situagao.

Ellas se acham na verdade submettidas a mudangas de
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longos inlcrvallos , mas voltarao periodicamenle as mcsmas

posigOes rcspectivas , dcpois de oscillarem em curtos limites.

Todavia reconheceu-se ama zona dc instabilidade a unia

distanciado Sol igual a 1,977 vezos o raio da orbila k'lreslrc,

distancia approximadamentc igual ao cspago onde sc movem

OS asleroidcs. Conscquentemente , a forma de siias orbitas

esta provavelmenle submeliida a mudanras indefinidas , o

que pode indicar a grandc inclinaijrio de sous pianos. Son

estado actual nao pode fornecer indicacoes seguras rclativa-

menle a intensidadc c a direcgao das forgas que os dispcr-

saram no momento da explosao , sc e ccrto que primiliva-

niente elles formaram uma so massa. As pciturbacoos que

estes pcquenos aslros exercem uns sobre os outros, sao pro-

vavelmenle muito coni-ideraveis. As orbitas de Iris e dc

Pallas, por exemplo, sao tao proximas
,
que suas dislancias

medias ao Sol podem ser modificadas por suas mutuas at-

traccocs. mesmo acontecc a Ceres e Pallas.

As inclinaQoes das orbitas de Astrea , de Iris c de Flora
,

sao mui pouco diffcrentes, c o mesmo tern logar a respcito

de varies outros asteroides.

Estes atomos planetarios nlo tern ccrtamente ncnhuma

influencia sobre o movimcnto dos grandcs planetas. dia-

metro de Jupiter tem 35,000 Icgoas, emquanto que o dc

P'allas, sua mais proxima vizinba, e apcnas de 3^ legoas.

Do outro lado dos pcquenos planetas, Marte tem um diamctro

de 10,500 Icgoas, c o da Terra e dc 3,2:20. grupo teles-

copico e porlanto mui fraco em comparagao dos planetas vi-

zinhos.

Leverricr acliou oulra zona de instabilidade enlre Venus

e Sol, sobre a extrcmidadc da qual Mercuric faz a sua re-

volucao. A orbita dcste planeta tem uma inclinacao de perto

de 7* sobre aEcliptica, o que excedc muito as inclinagocs

orbilarias de lodes os grandcs planetas. Pois que a pcrma-

ncncia do systema depende da pcqucrdicz das cxccnl: iuidadcs
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c das inclinagoes das trajectorias , e que o scntido das revo-

luQoes e mesmo para todos os planetas; imo e diividoso

de que a orbita de Ncptuno nao seja tao cstavel como a de

todos OS outros grandes planetas. Mas ella deve ser affeclada

pelas desigualdades de uma mui longa durarao,resuUantes

da acQao do Uranus. Sobretudo uma dellas, de nalurcza

particular, dependera da dura^ao de sua revolurao em lorno

do Sol, que 6 quasi o dobro da de Uranus. Esla desigualdade

e precisamcnte do mesmo genero das perturbaroes periodicas

do 1% S'' e 3" satellites de Jupiter, as quaes dependem de

uma certa relacao commensuravel- cntre seus movimentus

niedios e suas medias longitudes.

emulo deLevcrrier, Adams, ja calculon queNepluno

opera no movimento de Uranus uma perturbacuo cujo periodo

e de 6,800 annos.

Nos progresses extraordinarios que a astronomia Icm feito

ncstes ultimos annos, a parte puramenle analylica da sciencia

marchou de par com a parte pratica. Hansen descobriu duas

desigualdades no movimento da Lua; a duracao da primeira

e de 230 annos, a outra de 273. Esla descoberta tornou

completamente exactas as taboas do nosso satellite, cuja con-

slriicQao tern cuslado tantos esfor^os perseveranles.

A determinarao do caminho de um planeta attrabido pelo

Sol, c pcrturhado cm sua marcha por um outro planeta,

forma um dos mais difficeis problemas que possa exercer

espirito hamano. Newton, Lagrange, Laplace, e outros

grandes geomelras, consagraram o sou exiraordinario talento

para achar-lhe uma solucao ; mas elles nlio a conseguiram

senao para os grandes planetas conhecidos no seu tempo

,

porque estes percnrrcni orbitas quasi circulares e pouco in-

clinadas sobre a Ecliptica.

Quando porem as excentricidades e as inclinacoes das

orbitas sao niui grandes, as formulas falbam
;
porque as

series (jue exprimem as coordcnadas desses corpos sc tortiam
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extremauienle coinplicadas, e mesmo elhis cessam tie scf

convergenles ,
quando as querem applicar aos comelas e aos

planetas telescopicos. Esta difficuklade foi vencida pela en-

genhosa e sabia analyse de Lubbock ,
que conquistou a

honra de completar a theoria dos movimentos planetarios.

Esta fheoria adqurre cada db uma ma/or importanda por

causa dos planetas novainente descobertos, e dos que para

future se possam descobrir
;
porem , ainda mais, em razao

de sua applicarao a marcha dos cometas , eiilre os quaes

,

comosesabe, alguns voltam em tempos de'erminados. As

perturbacoes desses cometas farao conhecer com maior exac-

lidao a massa daquelles dos planetas que nao possucm sa-

tellites; obter-se-hao iguaimente ideas mais justas sobre a

natareza dos esparos celestes , e, em particular, sobre a in-

fluencia retardatriz do ether.

Seis comelas de curto periodo circulam em lorno do SoL

Cada um delles se faz notar por alguma singularidade. O
comcta de Encke, cujas pertarbacoes forneceram o meio de

detenninar com maior exaclidao a massa do Mercurio, em-

prega perto de 1,204 dias para terminar a sua revolugao. Em
cada novo retorno, cste periodo se torna roais curto pelu

resistencia do ether, que diminue a velocidade do cometa;

resulta disto que sua dislancia ao Sol , tornando-se mais pe-

quena, a dnracao de sua revolurao vai-se encurlando cada

\ez mais.

Emquanto se nao vcrificou este facto , considerava-se como

vazio espaco; porem , a existencia de um lluido ethereo

foi confirmada pela diminuicao que a mesma causa tinha

fcilo solfrer a revolucao do comcta de Biela, cujo periodo

de G annos c 9 mezes. Todavia, a diminuicao opcrada na

revolucao desse cometa, que circula cntre a Terra e Jupiter,

nao e senao metade daquella que experimenta o cometa do

Encke, que faz o seu caminho cntre Pallas c Mercurio. E'
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entao necessario siippor que a densidade do fluido augmenta

nas proximidades do Sol. Com o tempo , a influencia attrac-

tiva de Jupiter, poderosa causa de taiitasperturbac-oes, mo-

dificara as orbilas dcsses cometas.

Em 1846, cometa de Biela se mostrou daplo, com

grande espanto dos observadores. Qual foi a causa disto ? E'

um mysterio que ainda se nao pode penetrar. Como quer

que seja , os dons astros gemeos marcharam de conserva

,

com as suas caudas dirigidas parallelamente , e suas cabccas

reunidas por um arco luminoso. Seus nucleos eslavam se-

parados por um intervallo um pouco menor do que os dous

tercos do raio da orbita lunar , ou perto de 63,500 legoas.

A nova cabera pareceu no principlo sonibria ; mas ella en-

grandeceu tanlo em diametro ebrilho, que em breve igualou

aprimitiva cabera, e mesmo a excedeu de um terco, quanto

a sua kiz. Alem disto , ella deixou vcr perto de seu centre

um ponto luminoso, brllhante como um diamante, cujo

brllho parecia augmentar de tempos a tempos
;

pouco a

pouco
,
porem , ella se fol de novo tornando sombria. Veri-

licou-se que a duracao de seu periodo excedeu de 8 dlas a da

sua companbeira: o que Indica que ellas se separaram total-

raente uma da outra.

Em Novembro , Faye descobriu um cometa cujo periodo e

de cerca de 8 annos. Tomaram-o no principlo pelo cometa

que Lexell tinha vislo em 1770, cujo periodo, calculado

por elle, devia ser de 5 annos e meio. Demonstrou-se

,

porem, que esses cometas nao cram identlcos.

De todos OS corpos cOmprehendldos no systema solar , o

cometa de Lexell 6 o que tem soffrido mals desarranjos em

sua marcha pela accao perturbadora de Jupiter. A sua orbita

tem mudado muitas vezcs. Antes de 1770 , esse cometa nao

era visivel, mas a attraccao de Jupiter o tornou vlslvel; po-

rem essa mesma attraccao , actuando mals tarde em sentido

contrarlo, mudou de novo a fOrma de sua orbita, de tal
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sorle que o comcta nunca mais voltou ao nosso syslcma. Nao

6 portaiito possivel fazel-o entrar na lista dos cometas de curio

periodo.

A 26 de Fevereiro de 1848, Brorsen, de Kiel, descobria

um cometa cujo periodo e de, pouco mais ou menos, 5 annos

e Gmezes; o qual, provavelmente, ja tern son'rido tantos

desarranjos como o de Lexell. A 20 de Maio do mesmo anno,

elle se approximou tauto de Jupiter como um de seus sa-

tellites. Neste grau de proximidade , a attraccao de Jupiter,

sendo dez vezes maior do que a do Sol , a orbita do cometa

soffreu necessariamente mudan^as considcravcis.

Um outro cometa, observado em Roma pelo Padre De Yico,

a 22 de Agosto de 1844, sera provavelmente afaslado de

seu caminho pela mcsma causa. Deisen , esperan^oso calcu-

lador hoUandez, ganliou o premio proposto pela Academia

de Leyden, pelo calculo da orbita do cometa de Vico, cujo

periodo foi fixado em 72 annos e mezes.

cometa que Peters descobriu em Napoles a 26 de Junho

de 1846, voltara provavelmente ao seu perihelio em 1862,

porque o seu periodo e de 16 annos. Se voltar nesse anno,

entrara entao na lista dos cometas de periodo fixo , ate que

OS desarranjos, a que parecem estarem sujeitos esles aslros,

afastem no nosso systema.

Foi sem duvida a forca attractiva de Jupiter quem fez

entrar no nosso systema solar os cometas de Lexell, de Fayc

e de Vico. Leverricr calcula que estes dous ultimos ja aconi-

panham o cortejo solar ha mais de um seculo, e que du-

rante esse tempo dies se tern approximado muitas vezes da

Terra para poderem ser delta vistos. Aconteceria dilTicilmcnte

agora isso , lioje que tantos observadores estao conslante-

mcnte occupados a espiar os cometas e os outros pheno-

menos celestes.

Conhecem-se 6 outros cometas de mais longos periodos,

dos quaes ha razao de cspcrar que vollcni ao nOsso systema.
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Depois de iima revolugao de 7G annos e 48 mezes, o celebre

cometa de Halley, voltou a seu perilielio no tempo raarcado

pelo calculo, com poucos dias de differenga. Esle Iriumpho

e tantomaisbrilhante para aastronomia, pois queNeptuno

era entao incognito, e a massa de Uranus mal delermi-

nada.

cometa descoberto por Olbers em 1815, move-se em
uma orbita menord^que o de Ilalley

,
porque elle volta ao

nosso systema no fim de 74 annos.

Dous oiitros cometas descobertos ha poucos annos por

Brorsen , voitarao com cerleza ao sen pcrihelio , um no fim

de 500 annos, o outro passados 28; restam ainda duvidas

sobre a exaclidao dcste ultimo periodo.

cometa de 150Gse assemelha de lal forma ao de 1845,

que d'Arrest pensou que eram um so e mesmo astro , aca-

bando em torno do Solum periodo de 249 annos. Se der-

mos credito ao calculo d'Argelahder , a orbita do grande

cometa de 1811 seria enorme, pois que o scu periodo deve

exceder a 3,0(i6 annos.

cometa de 1262 parece ser identico com o de 1556.

J)evia-se por consequencia esperar o seu rctorno em 1849

ou 1850. Yoltou em verdade, mas parecendo que nunca

mais vollara, ou voltara em um periodo incalculavel. Na
primeira destas epocas, elle foi observado na China; o his-

toriador da China falla desse cometa corao de uma maravilha

nunca vista, pois quo a extensao de sua cauda cxcedia

a 100«.

Foi em Vienna d'Austria que se observou a sua segunda

apparigao , no reinado de Carlos V. Desta vez elle ja tinha

perdido muilo de sua magniliccncia.

As pertarba(,'oes dos cometas revelarao as fu!n!*as geracoes

a existencia de corpos , fui'a de todo o alcance da vista hu-

inana, nesscs immeusos e inaccessivcis espacos que separam

o Sol do lirmamenlo eslrellado. De lodos os couiOlas de



334 REVISTA BR.VZlLlilUA.

longos periodos, o dc Halley 6 o uiiico cuja revoliiQao seja

sulTicientemente conhecida , por fornscer-nos semeUiantes

ensinos ; todavia as siias excursoes no espago sao compara-

tivamente restrictas.

As observaQoes do comela de Halley formam iima das

partes mais interessantes da admiravel obra de Sir Joliu

Herschell, sobre as nebulosas do bemispberio austral. Quando

a 28 de Oatabro de 1837, elle via es§e cometa no Cabo da

BoaEsperanQ.a, o cometa differia pouco de uma Estrella de

3^ grandeza, apenas ornada com uma pcqiiena cauda; po-

rem, na noite do dia 20, cite apresentava uma novae sin-

gular apparencia : o seu nucleo, pcqueno, brilbantc e forte-

mente condensado , cstava, dolado do Sol, coberto com um
cstreito crescente, que emiltia um clarao nebuloso e formava

um arc3 de 0O'», cuja convexidade se achava vollada parao

Sol, e a concavidade para o nucleo. A partir deste instante,

elle tomou o aspccto ordinario deste genero de astros. Quando

passou de seu perihelio , nada mais sorprcndente do que

a mudanca total que se elTectuou. Sua cabeca, vivamente

clara, assemelbava-sc a luz de uma alampada d'Argand

,

Iransmittida pelo envoltorio de um vidro despolido. Via-se no

interior alguma cousa luminosa que olTerecia em miniatura

a contiguracao de um cometa , tendo uma cabeca a parte

,

um nucleo e uma cauda muito mais brilhanle do que a ca-

beca. seu todo estava envolvido pela cabelleira que , como

de costume, confundia-se com a cauda.

Innumeras Estrellas de todas as grandezas se viam por

entre a suacabega; algumas se acbavam mui proximas do

nucleo , e nao houve razao de suppor-se que a luz dessas

Estrellas ficasse eclypsada durante a sua passagem.

Porem , o que esse cometa offereceu de mais particular-

mente notavel, foi a espantosa rapidez do augmcnto dc suas

dimensoes.

A 25 de Janeiro de 1838, a cabeca, nao coniprebendcndo
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a cabelleira, havia-se engraiidecido na razao de 5 para 6;

24 horas depois, o seu volume tinha niais que dobrado;

poder-se-hia mesmo dizer que a viam cresccr debaixo dos

olhos. Emquanto durou esta expansao, as formas coiiser-

varam as suas relacoes. A 28 a cabelleira desappareceu , nao

ficando senao alguns vesligios da cauda, irregulares e ne-

bulosos, e que divergiam a parlir da cabeca. nucleo cessou

de ser nebuloso; passou a urn ponto claro, brilhante, semc-

Ihante a um satellite de Jupiter envolvido por uma nevoa

luminosa. « Nao posso duvidar, diz Herscbell, deque o co-

mela so evaporou pelo calor recebido do Sol no perilielio

,

nem de que elle se dissipasse em vapor transparente em
via de condensar-se rapidamcnte, e precipltar-sc sobre o

nucleo. »

Parece impossivel explicar somente pela gravitacao, a

forma que apresentam as cabegas doscometas, o desenvol-

vimento de suas caudas, e a extensao do espaco que occupam

em torno do Sol
, quando , no perihelio , suas caudas ticam

conslantemenle dirigidas do lado opposto a esse astro. Cinco

dlas depois da passagem pclo perihelio do cometa de 1680,

a sua Cauda se estcndia muito alem da orbita da Terra, e

ncste curto inlcrvallo a sua direccao variou de 150". Esles

phenomenos indicam a acrao simultanea de uma for^a attrac-

tiva e de uma forga repulsiva. Se admittirmos com John

Herscbell, que a materia de que se compoe a cauda, seja

ao mesmo tempo repellida pelo Sol , e attrahida pelo nucleo,

nao resla difiiculdade para os concebermos; sobretudo, se

admittirmos a hypothese do mesmo astronomo , de que o

Sol se acha sem cessar carregado de electricidade. Resultaria

desta hypothese que, na occasiao da passagem de um cometa

pelo perihelio, e emquanto a sua substancia se achar evapori-

sada, a separagao das duas electricidadesse operara, tornando-

se nucleo negativo e a cauda positiva : entao a electricidade

do Sol dirigira o movimenlo da causa precisamente como
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urn corpo electrisado positivamente, deve fazel-o em relacao

a urn corpo nao conductor carregado de electricidade positiva

em lima de suas extremidades , e de electricidade negativa

da outra. excesso de encrgia da forca electrica sobre a forga

de gravitacFio, exercendo-se sobre substaucias de igual

energia, apoiaria fortemente esta hypothese.

A duplicarao do cometa de Biela foi provavelmente devida

a uma forga repulsiva ,
que se tornou superior a attraccao

da massa da materia nebulosa. Este singular phenomeno

promette aos obscrvadores phenomenos de uma nova ordem,

quando voltar este cometa.

Parece que nos achamos em vesperas de alguma grande

dcscoberta relativa a natureza das regiOes etliereas. Estas

descobertas nos serao trazidas pelos comelas das profundezas

do espago : elles serao os mcnsageiros ; os astronomos, tao

vigilantes em observar os sous movitncntos e sua conslituicao

{iliysica, saberao aproveitar-se das indicacoes, oa antes das

intormacOcs que esses mensageiros do infinito communi-

carao aos instrumentos e ao calculo.

Muilos cometas se movem cm orbitas evidenlementc ellip-

ticas ; mas os clementos nao sao ainda bem conliccidos para

que se possa determinar com exactidao aduragao de sens

cursos. magnifico cometa do 18'«3 voltara provavelmente

a sen perihelio depois do uma rcvolucao de 175 annos e 127

dias. Conforme Bugulawsky, elle ja fez 30 apparicoes desde

anno 74 da era vulgar , e que em cada uma dellas nao so

tem tornado visivel senao quando chega ao seu perihelio.

I)iz-sc que na sua ultima passagcm por este ponto, elle tocou

na supcrficie do Sol, ou que, pelo nienos, se approximou

niuito delle: por isso a sua vclocidade foi de 160 legoas por

scgundo. Mas, se a extensao de sua orl)ila era de 5,316

milbues demilhas. islo e, Ires vezes maior do que a dis-

lancia de \o[tluno ao Sol , elle nao devia pcrcorrcr, conforme

IJogulawsky, sonao uin pouco mais de 7 pes por sogunilo

,
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qiiando chegou ao seu apbelio ; velocidade siifficienle para

fazer voUar para o nosso systema em 1990. Anles de passar

pelo perihelio , a sua cauda era invisivel
;
porem , depois

desta passagem , ella adquiriu um desenvolvimento de 1,82G

milliues de milhas em hora e meia. Esla extrema raj)iclez

de expansao e inexplicavel , mas indica iima forga repulsiva

de enorme possanca, que operou no momenlo de sua maior

approximacao do Sol. Nesta occasiao e que se formam as

caudas , e se manifestam mudangas sorprendentes e su-

bitas nas cabeQas desses maravilhosos astros, cujo aspecto

e tao variado, quanto e immensa a sua extcnsao. brilho

deste comcta foi tao grande, que elle era visto em pleno dia.

Um oulro cometa, descoberto pelo astronomo Hind, de

Londres, a 11 do Fevereiro dc 1847, era, ainda que mui

pequeno , cem vezes mais brilhante do que uma Estrella de

4^1 grandeza, e visivel a 10" do Sol.

Arago avaliou em perto de 7 milhoes o numero dos co-

melas que visilam o nosso systema. A' vista deste calculo,

e facil comprehender porque annualmente se descobre tao

grande numero , sendo em verdade a maior parte delles te-

lescopicos.

Em 1846, dous foram vistos ao mesmo tempo no campo

de um unico telescopio ; mas elles se acbavam a grande

distancia um do outro , e nao constituiara um cometa como

de Biela , cuja duplicacao e ate hoje um facto unico.

Nao e menos notavel a duplicacao da cauda do cometa de

Donati , observada no mez de Setembro do anno passado pelo

astronomo Russo Wissneke, do obscrvatorio dePulkowa, e

verificado depois por muitos astronomos. Nenhum cometa,

depois do de Halley, tem sido tao estudado como o de Donati,

principalmenlc por Faye e o padre Secchi, do Observatorio

do Sagrado Collegio Romano.

Entrc todos os phenomenos que se manifestam no ceo

,

nenhum causa tanta sensarao como o apparecimento dos co
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metas. Desdc que existem homens , lanto o vulgo como os

sabios se tcni sempre preocciipado com estes astros errantes

;

e, de idade cm idade se tern perpelnado a idea do que

elles trazem sempre comsigo grandes desaslrcs, ou os an-

nunciam.

Segundo Diodoro e Seneca, os astronomos Caldeos se

esforcavam para calcular-lhes as orbitas, c prognosticarem

03 sens retornos. Mas , nao se conhecendo cntao as leis que

regulam os movimentos dos astros, e faltando os inslru-

menlos proprios para semelbantesobservaQoes, nao 6 crivel

que elles o conseguissem. Os Egypcios, os Gregos e os Ro-

manos, pouco nos deixaram que possa ser util a astronomia;

e a idade media, prcoccupada com a astrologia, contribuiu

para vulgarisar ainda mais o terror supcrsticioso que os co-

metas incutem no vulgo.

Desde Newton e que se CMiiecou a estudal-os seriamente,

Lubieniez , no sen Theatro dos cometas , formou urn catalogo

de todas as appari^oes desses astros errantes, desde o diluvio

ate ao 16° seculo da nossa era, fixando-os em 415; mas

desses 415 sumente os quatro ja mencionados sao bem co-

nhecidos. mais importante de todos, o mais antigo, aquellc

que assignala os grandes progressos da astronomia , c o de

Halley. Se, voltando atraz, calcularmos pelo sen periodo

(76 annos], o seu apparecimenlo em certas epocas notaveis,

deve julgar-sc que elle fez uma dc suas apparigoes na epoca

do nascimento de Mithridates que, como se sabe, teve lugar

130 annos antes da era vulgar. Se dermos credito ao que

dizem os historiadores , essa apparigao foi a mais magniflca

que se tem visto ; durante 80 dias elle cobriu a quarta parte

do ceo ; seu nascimento e occaso duravam quatro horas , e

seu brilho excedia ao do Sol.

Um outro cometa appareceu em 323 da era vulgar, c

parece ter sido o mesmo observado nos annos 339, 550,

930, 1105, 1231, 1305 e 1315. Em todas estas epocas, elle se
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apresentou com caracteres espantosas. A sua apparigao em
550 coincidiu com a tomada de Roma por Attila ; a de 1305

com uma grande pesle. Reappareceu denovo em i456 com
grande explendor ; a sua coma cobria , dizem , a lerca parte

do ceo. Estc coir.cla nao cansou menos terrores do que

Mahomet II
,
que dous annos antes se havia apoderado de

Constantinopla ; de sorte que o Papa Calixto II , ordenou

preces publicas , e excommungou ao mesmo tempo o Turco

c cometa.

Halley suppoz que este magnifico cometa fOra o mesmo
que fizera novas apparigoes em 1531 , 1607 e 1682. co-

meta de 1531 foi observado por Apianus d'Ingolstadt , e foi

este astronomo o primeiro que aconselhou se procurasse a

Cauda dos cometas do lado opposto ao Sol. Kepler e Lon-

gomontanus observaram o de 1607. Quando voltou de novo,

em 1682, a Europa ainda se achava submettida ao terror

que Ihe havla inspirado a apparigao do cometa do anno an-

terior (1681). De todos os cometas conhecidos , foi este o que
mais se approximou do Sol,

No periodo de 1607 a 1682, a astronomia tinha feito

grandes progressos ; os instrumentos estavam mui aperfei-

Qoados, ejaexistiam observatorios em diversos pontos ; de
modo que , neste ultimo anno, o cometa foi ao mesmo tempo
observado em diversos logares. Lahire , Picard e Domingos
Cassini, em Paris; Hevelius, em Dantzig; Montonari, em
Padua ; Halley e Flamstead , em Londres , o observaram si-

multaneamente. Mas o estado ainda mui incompleto da ana-

lyse superior , e das leis que regulam os movimentos destes

corpos errantes, nao deixou chegar a resultados satisfactorios.

Entretanto , Kepler ja havia proclamado as leis que tem o

seu nome, desde 1626 ; mas elle mesmo as nao appUcou aos

cometas
, por estar persuadido que elles eram simples appa-

rigoes aeriformes , hypothese admittida por muitos outros

astronomos.
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Finalmenic, Newton, quercndo provar quo as lois de

Kepler eram applicaveis aos comolas, empregon as no calciilo

do cometa de 1680 ; e convidou aos astronoiiios a fazcreni o

mesmo , lanto sobre os cometas fuluros, como a rcspeito dos

passados,

Halley foi o primeiro que so deu a esto Iraballio, c con-

scguiu fixar os elemcntos das orbilas de 24, entrc os quaes

elle julgou reconbecer dous eujos periodos podiarn ser de-

terminados com certeza, Um foi o cometa do 16G1, cujo

tempo de revolucao elle calculou em 120 annos , masque

nao appareccu, como se esperava, em 1790; mais febz foi

elle com o cometa que tern o seu nomc, e que ate hoje ainda

nao desmentiu os calculos do aslronomo. Tratamos tao ex-

tensamente do cometa de Halley
,
porque as observaQoes c

calculos que varios astronomos tem feito a seu respeito,

niuito contribuiram para o desenvolvimento da astronomia.

Antes de terminarmos esta brevo revista acerca dos co-

metas, dh'ITmos alguma cousa sobre a parte a mais curiosa de

sua historia.

que sao os cometas ? Que influencia podem elles cxcrcer

no nosso systema , no nosso planeta ?

As bypotbcses formadas sobre a natureza desses corpos

errantes , c sobre a sua influencia ,
pintam bem os desvios

do espirito bumano , nao sumente da humanidade em geral,

mas tambem das suas mais esclarecidas cabegas.

Plinio . que classifica os cometas cm 12 especies, diz que

OS jnbados corrcm muito , c que os pelUulos sao por mais

tempo visiveis.

Arisloleles nao admittiu senao duas classes de cometas

,

OS pelludos e os bnrbados , e suppunba que elles eram sim-

ples cTaporaQocs da terra, as quaes, subindo de suas mais

profundas covas, se reuniam na terceira regiao do ar, c

alii vagueavam ate se dissolvcrem. Este modo de cncarar os

cometas , como todas as suas outras ideas, foram professadas
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durante muitos seculos nas universidades, e tomadas como

axioraas irreciisaveis.

Plutarco pretendia que os cometas niio tinham nenhuma

realidade , devendo ser considerados como simples reflexes

do Sol.

Quando, no 17° seculo , se descobriram as manclias do

Sol por meio dos telescopies, os cometas foram considerados

como evaporagoes solares.

Hevelius
,
que tomava tudo quanto se via pelos novos

oculos como uma illusao optica , rebateu essa idea susten-

tando que os cometas eram o resultado das evaporagoes de

todos OS planetas reunidos. A opiniao deste astronomo foi

contrariada por Galileo e Rothmann ,
que os suppunham com-

postos s6mente das evaporagoes de Venus e da Lua.

Ja dissemos que Kepler suppunha os cometas apparicoes

aeriformes, mas terriveis e medonhas. Os cometas eram

monstros , nadando nas regioes superiores do ar , como as

baleas no mar, e alimentando-se com os vapores nocivos

que as vezes obscurecem o Sol , e envenenam a nossa atmos-

phera. Por este motive , conforme a sua opiniao , e que elles

causavam a esterilidade e a peste, quando se approximavam

muito da Terra. Tycho-Brahe ,
pelo contrario , os consi-

derava como gerados pelo ar celeste, que algumas vezes se

ajunta e condensa em alguns logares do ceo. Outros astro-

nomos da mesma epoca pretendiam ,
que os vapores que se

formam no nosso systema planetario , se approximam do

Sol, purificam-se pelo seu calor, e depois apparecem em

forma de astros errantes, que em breve se dissipam, logo

que se afastam muito do centre do movimento. Claudius

Combirs, pelo contrario, quer que elles venham ja formados

do Sol, semelliantes a bolhas que sahem de um forno de

fundigao, se projectam no ar, e depois estalam.

Libertus Fromond considerava os que appareceram no se^

.tempo como precursores da queda daphilosophia de Aristoteles

.

R. B. il. 23
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Foi'tunalns Licelus era de opinilo ,
qne a colnmna de fogo,

apparccida na passagcni dos Israelilas pelo Mar-Vennollio,

era iim cometa que dcscera a Terra para alliimiar ao povo de

Juda.

Valdemar, criidito frade Hespanhol, que viveu no 17° se-

culo , aflirmava que os comelas haviani sido expulsos da

lagua infernal por espiritos nialignos, allm de intimidar aos

christaos dcvolos.

douto Bodnns os tomava como espirilos ou almas dos

morlos, que tinham assignalado a sua vida p^r grandes

feitos, ou pela sua intelligencia superior; e como, segundo

clle , desapparccimento dos grandes liomens e nma cala-

midade para a Terra, e natural que os comelas ou CFp'.rilos

nnnunciem sempre desgracas.

Para Iloyer os comelas eram simples bolhas d'agoa, aquc-

cidas por urn foco situado por dclras delles ; os raios solares,

ilUiminando essas bollias mui dilatadas, formam as caudas

ou as cabelleiras , conforme adireccao desses raios. Em sua

longa viagem, ellcs produzem muitos vaporeshumidos, como

acoiitcce a agoa exposta aos raios solares , c por isso favo-

rccein o crcsaimenio das plantas.

BufTon , cujas obras todo mundo conliece, querqueum

comela, cabindo sobre o Sol, fosse a causa da formac'io de

lodos OS planetas e salelliles
,
que sao simplcsm^nle os frag-

mentos dcssa grande calaslropbe.

Laplace toma os comelas por corpos que nada imporlam ao

iiosso systema solar, c considera-os como massas de vapores,

nascendo da accumulagaj de uma materia luminosa espa-

Uiada em lodos os pontos do universe. Essas missas andam

crrando ao asaso nos diversos systcmas, e para o nosso

planeta rcpresentam o mcsmo papel que os aerolitbos.

Fcliz ncnlc os astronomos modcrnos limitam-sc a observar

03 comelas e a esludal-os, e parecem ter renunciado a formar

novas llieorias sobre a sua naUireza. Os projuizos do vulgo
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tambem se tern modificado muito , c o apparecimento destes*
corpos errantes ja nao causa grande terror. Gragas aos pro-
gressos e a vulgarisacao da astronomia , assim como de outras
sciencias

,
elles nao sao considerados como os infalliveis pre-

cursorcsda guerra
, da peste , das inunda^oes, dos terre-

motos, c ainda mcnos como annuncios do nascimento ou
da morte de algum grande homem.

Os Romanos muito se distinguiram neste genero de su-
perstic6es. Cicero assegura que todos os cometas significam
guerra e contenda civil. Plinio julga que os cometas de forma
triangular sao mui perniciosos a sciencia. Seneca chama aos
cometas—malignos e infames. Virgilio disse em bellos versos,
que uma tribu inteira de cometas escoltara ate ao Olympo a
alma de Cesar. Os cometas tambem annunciavam os grandes
acontecimentos. Conforme Plinio , appareceu um grande co-
meta pouco antes da batalha de Marathon (480 annos antes
da era vulgar), assim como ja havia apparecido outro na
occasiao do nascimento de Democrito (469 a. c.l

, que certa-
mente nao merecia tanta honra.

Segundo Thucydides, um cometa brilhante foi visto no
comego da guerra do Peloponeso (431 a. c). Seneca diz ter
apparecido outro na occasiao do nascimento de Archelaus
rei de Macedonia (412 a. c.) , e mais outro quando nasceu
Alexandre Magno (356 a. c.)

No anno 70 da era vulgar , um cometa vein annunciar
a tomada e a destruigao de Jerusalem, segundo o historiador
Josephus.

As epocas dos nascimentos e morles de Mahomet, Carlos
Magno, Gengis-Khan, e outros grandes vultos da historia,
foram sempre assignaladas pela presenga de grandes e hor-
rendos cometas.

A causa determinante da abdicagao de Carlos V e da sua
entrada em um convento foi , segundo alguns historiadores,
apparecimento do cometa conhecido com o seu nome.
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(louto Liibieniez
,
ja citado , enumerou todos os comelas

que tinham annunciado na Allenianha os grandes aconte-

cimenlos; mas, quando nlio podia absoluUimente fazer coin-

cidiT a vinda de urn cometa com algum facto uolavcl , elle

Hies attribiiia as molestias dos gatos ou das gallinhas. As

furmas extravaganles que, segundo elle, liveram os comelas

del532elG18, nao sao mcnos dignas de mengao. de

4532 linka urn focinho de porco , maos vermelhas, e uma
corOa na cabeca; o de 1()18 tinha a fijrma de urn dragao,

Cauda C(M- de sangue , azas de fogo, pes azues , c a cabega

ccrcada de serpenles.

\Vhiston e d'Alambert attribuiram o diluvio ao cometa

apparecido em 1680 , e como elles Ihe marcaram um periodo

de 575 atinos, esse grande cataclysma deveria ter tido logar

2,916 annos antes da era vulgar!

Alem destes empregos dos cometas , outros Ihes lem sido

attribuidos.

Newton, que tomava a luz por uma materia teuuissima

emanada do Sol
,
pensava que esse astro se enfraquecia con-

stantemente pelas perdas resultantes destas emanacoes. Os

comelas, luminosos por si mesmos, se precipilavam de vez

em quando sobre o Sol, e Ihe forneciam nova provisao do

materia luminosa. As Estrellas que appareceram em alguns

pontes do ceo, ate entao escuros, nos annos de 1572 e 1604,

e cuja luz excedia a de Jupiter e a de Syrius , e desappare-

ceram no fim de algum tempo , foram , segundo alguns as-

tronomos da cpoca, incendiadas por uui couiela que se

precipilou sobre cllas, Ora, se os cometas podem precipilar-

se sobre o Sol ou sobre umaEstrella, nao harazao alguma

para que um delles n5o caia sobre o nosso pianola e o es-

maguc. Ao terror vago causado pela apparirao dos cometas,

soguiu-sc terror mais positivo de que um delles causaria

fim dc mundo.

Se OS doHs corpos, antes de se encontrarcm , diz Litrow ,
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urn for posiliva e o oiitro negativameate electrisados , que

raios e tempestades precursoras da catastrophe finalt Se o

corneta chocanto tiver maior niassa do que a Terra, elle a

levara para o seio ardente do Sol, ou a arrastara para os

abysmos sombrios do espago, ou , finalmenle, a dispersara

em mil fnigmontos.

proprio Arago nao predlsse que o cometa de 1680 so

precipitara snbre o Sol no anno de 2255?!

Nao so limila a isto unicamente o destlrio dos cometas :

Giles tambcm influem sobre a lemperatura, a fertilidade e

a hurnidadc da terra.

A illustre familia Herscbell imprimio o sello de seu genio

a todos OS ramos da sciencia do ceo; mas, se algum destes

ramos lornou-se mais especialmente seu dominio, foi certa-

mente o que se occupa das Estrellas e Nebulosas. As des-

cobertas de Sir William sao conhecidas em todo o mundo
cullo; a sua heranga foi Iransmiltida a seu filho Sir John.

As observagoes deste ultimo nos revelam um magnifico es-

pectaculo, mostrando-nos as maravilhas do ceo austral. Talvez

' que, por mui profundos, os trabalhos de John Herschell sobre

as Estrellas e as Nebulosas , nao sejam geralmente apre-

ciados
;
porem muitas p.irtes desse immenso trabalho podem

ser vistas com admiragao, mesmo pelos profanos. Se a sua

obra e do mais subido valor para os astronomos actuaes
,

tempo a tornara cada vez mais prcciosa \)^j^ o§, fu|t,uros

observadores; porquanto, cl!a Ihes servira, elc poixto c^e.par-

lidapara verificar-sc as mudangas sobrevindas na3,p,rofundas

regloes do espago.

Nos intervallos quo separam as Estrellas, o ollio do obser-

vador, ajulado pelos instramentos, descobre uaia multidao

de objeclos sitiiados a immensas distancias. Estes objectos

se assemelham anuvens brancas, de formas e de dimensoes

divcrsas ; em alguns, nada se nola de particular ; cm outros.
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distingue-sc Estrellas ; fiiialmente em outros, esses objcclos

sao totalmente formados por Estrellas. A via lactea , por

exemplo, e formada de myriades de Estrellas cujo clarao

confuso motivou o nome que tem a sua reuniao ; o mesmo

acontece a muitas Nebulosas. numero daquellas que se

decompoem em Estrellas e tanto maior, quanto mais pos-

sante e o instramento de que se usa. W. Herschell pensava

que nenliuma das Nebulosas podia resistir a esta decom-

posigao; recentemente , o telescopio de lord Kosse (1) auto-

risou OS astroiiomos a considerar esta opiniao como fundada '>

entretanto seria prematuro decidir que nao existe materia

nebulosa propriamenle tal.

Nao se conheciam senao 96 Nebulosas , das quaes algumas

tinham sido examinadas antes de W, Herschell ; ajudado

pelo seu possante telescopio , esse habil observador esludou

a natureza e fixou a posigao de 2,500 Nebulosas do hemis-

pherio boreal. Carolina Herschell, irmaa do astronomo , cal-

cuiou-lhes logar , e formou o catalogo de suas ascensoes

rcctas.

John Herschell augmentou este numero com 800 Nebu-

losas ; c na admiravel obra pubUcada por elle em 1848,

determina o logar de 2,400 Nebulosas, das quaes 500 sao

novas.

As gravuras que ornam essa publicagao , c representam

que ha dc mais notavcl no hemisplierio austral, permit-

tirao aos futuros astronoinos dc nolar as mudangas de si-

tua^ao , e o grao de condcnsaQao ou a forma dessas massas

aggregadas, cuja natureza e ainda lao pouco conhecida.

As Nebulosas sao em vcrdade innumeraveis, e suas furmas

variam ao infinilo ; todavia pude-se dividil-as em duas ca-

Icgorias distinctas: umas sao especies de placas ou de moscas

de grandes dimensOcs , e de uma conliguracao irregular ate

(1) Em um arligo especial traiaiemos dcsse famoso inslrumenlo aslrononiico.
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caprichosa; oiUras vczc3 cllas rcvcstoin a apparcncia dc
niivens fantaslicas, brilharUcs cm algumas partes, snmbrias
cm outras,csteiiden<1o algumas vczes longosbracos no cspago.
oil lomando o aspccto vaporoso dc pcqiicnas nuvcns arras-
tadas pclos vcnl.os; algumas olTereccm os mais intercssantcs
objoctos quo so possa contcmplar nos ctios. Grandes porgOcs
destas ullimis dccompocn-so em r.strellas, catretanlo que
outras rosistem a esla dccomposiQao

, provavehnentc por
cauLNi da pe(|uonlicz o da extrcma approximagao das EslrcUas,
on da miii grando dislaiicia cm quo estlo sit.uadas as No-
bulosas: lal seria a apparencia da via lactca , so clla fosse
\iitade mais longe.

Na oil Ira divisfio, as Nebulosas Icm muito menorcs di-
mjnsoes; suas fCrmas. alias bcm delerminadas, sao mui
variadas. Ellas sao vislasnas partes as mais longinquas dos
ceos

,
ou p(;voa-ii grandes esparos mui longe da via laclea.

r.kiilas destas ultimas eslao tao afastadas, que todos os cs-
fo gos do obscrvador so limilaui a tor a consciencia dc sua
exisleiicia. Algumas parccem ligadas as Estrellas que elias
aljraiigcm; outras, semelbautcs aoscomctas, acham-scor-
nadas com cabelleiras e caudas. Muitas s'o annuUares, cir-

cularcs, scnelliantcs a urn enormc aunci piano vislo obli-
quameiitc, e e:icerra;i(lo no sen cenlro u na forma lenticular.
As N^'bulosas estellarias difTcrcm des'as, por se comporem
dc Estrcllas cercadas dc uma atmosphcra tenuc dc niatcria
iiebulosa

,
nao susccptivel de decompor-se em Estrcllas. Umas

sao circularcs
, outras fusifonncs ou quasi linearcs. As Ne-

])ulosas planetarias tc:n am disco detcrminado
, de uma luz

nniformc como a dos pianolas. Porcm , a maior parte dessas
Nebulosas sao aggregagoes globulares ou espheroidaes de Es-
trellas dispostas de tal modo quo as eslractas infcrioressao
mais apertadas do que as exleriores ; tomam uma lurma
mais espherica nas proximidadcs do centre, e as Estrcllas
que occupam esse ceutro sao (ao niuUiplicadas, que a luz que
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delle emana e niuito mais viva. Alguns desles grupos , ciija

siiperficie apparente nao chega a decima parte da da Lua,

encerram ate 20,000 Estrellas , e algumas vezes mesmo e

impossivel avaliar o seu numero. Nao e possivel admittir-se

que esses systemas possani manter-sc nos ceos no estado de

repouso
,
porqiie as Estrellas que os compoem nao poderiam

conservar as suas posigoes respectivas; mas se elles estao

submeltidos as leis da gravitacao , a complicaQao de sous

movimentos e de suas perturbacoes cspanla mesmo a ima-

ginagao a mais exaltada.

A faculdade de decompOr-se em Estrellas, parece reservada

asNebulosas que se afaslam pouco da furma espherica ; cm-

quanto que as Nebulosas ellipticas , mesmo quando sao ex-

tensas e brilhantes, oppoem maior difficuldade; porem, sem

duvida, estas ultimas sao nebulosas opticamente , e nao

physicamente.

Os grupos globulares sao mui distinctos dos grupos cslel-

larios, que nao revestem formas deQnidas. Sao simplesmente

reunioes mais ou menos numerosas de Estrellas, por centos,

por milheiros. Estes grupos irregulares estao muitas vezes

cercados de regioes mais pobres; acred ilar-sc-hia que, no

decurso de seculos , as Estrellas se agglomeraram cm lorno

de um centro.

A via lactea cerca o ceo com uma vasta cinta, cujo meio

e circulo galactico (1). Elle divide do uma maneira singular

as Nebulosas de ambos os hemispherios. Um tergo das Ne-

bulosas esla reunido em uma larga placa irregular quo oc-

cupa um oitavo da superficie dos ceos : csta placa esta toda

inteira no hemisphcrio boreal, onde invade a constellagao do

Pequeno Letio e o Leao ; o corpo , a cabcga , as pernas pos-

teriores da Grande Ursa, a cabeca da Girafu, a extremidade

da Cauda do Dragdo, os Gahjos, a Cabelkira de Berenice

,

(1) Do Grego, ifaw.a leile. A via lactea tevc outr'ora o noinc de galaxia.
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a periia a mnis avancada do Carreiro ou Arcturo; final-

mente a cabeQa , as azas e as espaduas da Virgem. Segue-se

depois uma regiao menos clieia de Nebulosas , inteiramente

separada da precedenle, que occupa o corpo e a aza de

Pega$o , os Peixes e Andromeda todamleirsi. Aqui e acola

se encontrara massas de Nebulosas. Pode-se formar uma

idea disUncta desta distribuicao, suppondo a via lactea no

borizonte ; eutao a grande placa em que acima fallamos ,

se estenderia pela cabega do espectador e desceria a grande

distancia de todos os lados, sobretudo na direcgao do polo

do Norte. A parte a mais rica e a mais densa, situada na

constellacao da Virgem, se acbaria no vertice da 12* bora

47' de ascensao recta, e a G4'' do polo Norte.

A' e\ce\)Qd.o das Niwens de MagaUiaes , reina uma grande

uniformidade na distribuicao das Nebidosas do hemispherio

austral. Ahi se acbam placas de Nebulosas e espagos vazios

mais ou menos exlensos , dos quaes alguns sao raui grandes.

polo Sul est'i situado em urn dosses espacos vazios
;
porem

a nieio grao de distancia cncontra-se uma Nebuiosa. Do lado

do Sul , a regiao vazia estende-se ate 15" de todas as partes.

Nas suasbordas se observa a Peqiiena Nuvem em um isola-

mento completo, entrotanto que a Grande Nuvem esta ligada

a uma especie de zona formada pela reuniao de placas de

Nebulosas
,
que so avanga da constellagao da Dorada e passa

atraves do Relogio, d'Eridan e d ) Forno; depois ,
passando

por cima das unbas e do corpo da Balca, toca o Equador,

onde ella se confunde com a parte nebuiosa dos Peixes.

hemispherio austral e caraclerisado pelo luxo com que

9 sea ceo esta povoado de ma aiificas Nebulosas globulares

susceptiveis de se decomporem em Estrellas. Ellas estao si-

tuadas na Coroa auslral, no corpo e na cabega do Sagittario,

na Cauda doScorpido, e cm uma parte do Teleacopio e do Altar.

E' ahi que, em um ospago de 18'^ de raio, se acbam accu-

mulados 30 desses sumptuosos objeclos de observacao. A via
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lactea alravessa o meio dessa iilaca circular c Ihc aiigmeiUa

briiho e o iuleresse que oITerece ao cspeclador. Dcixando

dc parte eslc complexo de aggregaroos globulares, que sc

podem considcrar como pcrlencendo a via lactea , as Ne-

bulosas estao divididas em duas camadas principaes, dis-

tinctas e determinadas, que a via lactea parece separar.

As duas Niwcns sc fazem notnr no heiiiisphcrio austral;

sao duas placas nebulosns visiveis a oUio nu, cuja luz c

quasi igual a das mais bellas paries da via lactea ; o chuTio

da Lua apaga comple'.ameiUc a mais pequena c faz quasi

desapparecer a niaior ; iieidiuma deilas esta em contacto eiUre

si ou com a via lactea. A sua eslructura interior e a mesma
;

a grande ,
porem, se compoe de largas faxas e de placas

h:minosas mal lerminadas de materia ncbulosa nao decoai-

ponivel em Estrellas; enlrelanto que oulras partes variam

desde a indecojuposicao absoluta, ale a divisibilidade em

Estrellas, que caraclerisa a via lactea.

Igualmeute sc observam Nebulosas rcgulares c irregulares

propriamente ditas, accumulagoes globulares dccoaipoiiiveis

em di versos graos; d^p )is outros grupos, bastautemeule iso-

lados, apertados e confundidos, para que merecam o nomc

dc novellos de Estrellas. Eulre csles se acha aquelle (lue se

conhece com o nouie de 30° da /)a?j?'«da de Lacaille , nnii

notavel para ser deixado sem mencao. Esta situado na Grande

Nnvcm, c a sua extcisao e mui consideravel ; consislc em

uma reuniao dc anneis, quasi circulares, que se reunem

no ccntro; cm seu meio, ou mui perto, acba-se urn orilicio

negro. Neuliuma outra maucba do ceo e comparavel a esta

nuvem
, pclo numero c variedadc dos objectos dc observai^-r*

que clla encerra. Em uma superficie de ^i2'' quadrados, Jolm

Ilerschell determinou o logar de 278 Nebulosas c accumu-

lagues de Estrellas. « A parte a mais apcrtada da camada

nibuljsa da Vinje.n, diz cste astronoaio , situada na aza

dessa conslellacao, ou na CabeUcira de Berenice, e dc incom-
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paravel belleza. Dcve concluir-se dislo, e da misliira de Es-

trellas e de Nebulosas nao dccomponiveis, que essas nuvens

podem ser consideradas como systemas a parte , e sem ana-

logos no hemispherio Norte. =>

No ceo austral se acham cspaihadas Nebulosas da segunda

classe, cuja forma c natureza sao admiraveis. As accumu-

lagoes globularcs sao ahi numerosas e brilhantes. catalogo

de J. Herscliell contom 131. Duas dellas excedem as outras

cm magaificencia ; ado CoUanro ,
por exemplo, esta fora

de comparagao com tudo quaiito o ceo offerece de mais bello

e de mais esplendido. Sua figurae perfeitamente espberica,

e occupa uma exlensao de um quarto de gnio quadrado.

As Estrellas que a formam s'lo innumcraveis, e cada vez mais

juntas, a medida que se approximam do centro. P6de-se

figurar a sua pequenli'jz, pais que a sua luz total cquivale,

a oUio nil , a de uma Estreila de 4^ ou 5» grandeza. Differe,

finalmcnte, detodasas uccumularoes globularcs conbecidas,

por um orificio prelo que occupa o centro, que e alravessado

por uma ponte de Estrellas ; dividido deste modo , o espago

escuro offerees um aspecto singularissimo.

grupo globular de Lacaiile , 47 do Tacano , c tambem

mui notavel. Situado em uma rcgiao mui sombria do ceo,

elle se acba completamente isolado , ainda que pouco dis-

tante da Pequena Niwem; as Estrellas de 4-'' grandeza, nu-

merosas e reunidas em massas, formam quatro andares ; o

centro e facilmente distingnivel por um clarao cor de rosa

que felizmente conlrasta com a luz branca que o cerca.

3Iuitas outras accumulacoes de Estrellas sao de grandc

j)elleza. Uma dellas encerra Estrellas de duas grandezas dif-

ferentcs, das quaes as maiores sao vermelhas. Uma outra

se compoe de Estrellas da li* e 15" grandeza, reunidas cm

envoltorios 6cos. POde suspeitar-se que essas Estrellas go-

zam deum movimento proprio. Alguns grupos se destacam

sobrc fundo brilliante da via lactca ; seu centre offcrece
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um brillio vivissiino. Oiitros griipos sao mui confusos, talvez

em razao de seus afastamentos do nosso syslena. Em cerlas

accumulaQoes mal ss pode perceber as Estrellas ; a sua pe-

quenhez e tal, que ellas njo sao, por assim dizer, senao

p6 de EstreUas.

John Hiirschell pensa que , nestc genero de Nebulosas, ha

connexao entre a forma elliptica e a diffiouUiade de discernir

as EstreUas ; com effeito, apenas elle achou uma unica ancu-

mulagao elliptica, cujas EstreUas puderam ser isoladas pelo

seu lelescopio dc 20 pes de raio; enlrotanto que o maior

iiumero das accumulacoes glohulares se decompunham facil-

mente. A grande Nebulosa da Andromeda c a 1^ da 5'"* classe

de W. llerschell,descoberla por sua irmaa Carohiia HerscheU,

foram as unicas deste ultimo genero que resi^liram aos ins-

Irumentos. grande telescopio de lord Ross nao conseguio

decompor a Nebulosa d'Orion , assim como muitas outras.

Os grup s , Oil antes as massas de EstreUas reunidas em
agglomeraQoes apertadas , scm forma regular cm S3U con-

torno, e scm ordem em sua uniao , sao verdadeiramente

innumeraveis. Alguns sno magnificos. que ccrca I do cru-

zeiro, bcm que nao contenlia senao 110 EstreUas, » asse-

melha-se a uma obra fantastica de joalheria ; suas EstreUas

sTio coradas de verde paUido , vcrde azulado, ou dc ver-

mc'ho. »

hemispherio meridional 6 singularmento rico em Ne-

hnJosas planetaria^. Ellas possuem em geral um disco beai

defiaido, c tie um ])rilho uniforme como o dc um planeta
;

muitas EstreUas as cercam , e llies formam como um corlcjo

de satellites. OI)servam-sc algumas destas Nebulosas no meio

de caclios de EstreUas, co:u as quaes conlraslam de uma
maneira notavel. Tres tern uma cor decidida, uma vcrdc-

mar , as outras duas azul-celcste. contorno destas Nebu-

losas e (luasi sempre circular , algumas vezcs Icvemento

elliptico.
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As Estrellas nebulosas sao mui raras em toda a extensao

do ceo. Todavia descobriram-se duas noliemispherio austral.

Da-se nome de Estrellas nebulosas as Estrellas cercadas de

uma atmospliera vaporosa e leve de bellissinio aspccto. Fre-

quentemente se encontram em ambos os hemispherios Ne-

bulosas largas, fracas, tocando-se , e conic coiifundindo-se.

E' provavel que ellas executem uma rcvolugao respecliva do

mesmo modo que as Estrellas duplas.

ceo austral apresenta uma dupla accumulacao globular

de pequena dimensao, dividida por um iritervallo muilo

estrelto. JobnHerscbell observa que estes arrarijos suggerem

naturalmente a idea de uma accumulagao globular, gyrando

cm torno do uma accumulacao espberoidal muito acliatada,

e no piano de seu Equador. Essa revolugao se executaria em
uma orbitaque, se fosse circular e vista obliqnamentc, assim

como a Nebulosa central, teria um diametro um pouco maior

que quadruple do desta ultima. Esta reuniao e sem duvida

muito maravilliosa
, porem nao pode ser considerada como

im provavel.

Conhece-se um pequeno numero de excmplos de uma
Estrella collocada no centro de uma Nebulo.-^a.

Quanto as Nebulosas cometarias , ellas nao sao raras; o

mesmo nao acontece as anmdares. Destas ultimas, cada

um dos hemispberios contem duas : e provavel que sejam

envoltorios vazios no centro , mas cujo contorno se torna

mais brilhante do que o centro por effeito da projec^ao.

Entretanto uma dellas , situada no hemispherio boreal , e

decididamente annular; seu diametro deve ser 1,300 vezes

maior do que o da orbila terrestre, se ella esta situada na

mesma distancia que nos da 61* do Cysne. Alem destas

,

descobriram-se mais tres outras Nebulosas annulares que t6m

por centro um nucleo estellario ou nebuloso ; duas se acham
no Norte, e a terceira no Sul.

Pondo de parte as accumulacoes globulares, c as agglo-
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meragocs analogas c forlcmente junlns, c ainda aquellas

que so rcuncm para formar Nc'nilosas decomponivcis cm
Estrcllas, todas as EstrcUas dispcrsas, visiveis a ollio nii,

ou somentc por meio dc fortes tclcscopios
,
pertcnccm a via

lactea.

Essa vasta cinla, que abraca todo o ceo, se compoe de

uma camada de Estrcllas, dividida em dons bragos cm iima

parte de seu curso; eslcs, rotos c siiMivididos, projectam

algumas vezes no cspaco longos appendices. Em algnns

pontos, aprofundidade ainda nao pode ser sondada, mesmo

com OS mcUiorcs tclcscopios; n'outros, tem-se acreditado ver

ao traves c alem, mesmo dirigindo as vistas cm seu piano.

nosso syslema sc acha profiindamcnte inlcrnado nestc

vasto comple\o de Estrcllas, mas cm uma posigao excen-

trica e perlo do ponto onde a camada sc bifurca para formar

dous ram OS.

No hemispborio austral c que a via lactea se mostra em
todo seu esplendor. Atravcssando o Licorne ou Unicornc,

ella c larga, inteira, uniforme, ale pcrto do Iropico onde

se divide em diversos ramos que vao rcunir-sc no Navio.

Entao ella e estreita, Itrilliante c magnifica; a parlir de •/

do Navio alarga-se de novo, e no SO do Cruzeiro enccrra

um vazio mais vasto, oval, cm forma de pera e dc um negro

intense. A mais notavel dessas placas sombrias do bemis-

pberio austral, eaquella a que os primeiros navegantes deram

nome dc saccos de carcdo, os quaes se encontram em grande

numcro entre x do Centauro e Auiari's. Enlrelanto essa

lacuna mo deixa de contcr um grande numcro dc Estrcllas

telescopicas ; essa corncgra, lao pronunciada, resulta do

conlraste causado pclo brilbo intense das partes adjacentes

da via lactea: e um effeito da passagem subila da obscuri-

dade para a luz. Passado esse ponto negro , a via lactea torna

a alargar-se , c continiia com a mesma largura ate alcancar

« do Centauro; abi ella forma dous ramos que sc vao reunir
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perto do Cysne ; mas, aqui c nlli , cstrcitas pontes dc Es-

trellas atravcssam de iim para oulro destes ramos. ramo

do Norle e muilas vezes corlado por porgoes luminosas se-

guidas por intervallos sombrios, que offLM'cccm mimerosos

tragos luminosos; outras vezes sao manchas ncpras cnlre-

meadas de esplendidas agglomeraeoes de Eslrellas c paries

vazias , cujo elTeito e impossivel dcscrever.

No Scorpido c uma parle do Safjittario , a via lactea se

coinpoe de niivcns luminosas de conlornos definidos
, que

parecem passar ao esiado de grupos eslcllarios. As Estrellas

sao lantas, que parecem punhados do area; enlre cssa pro-

digiosa niullidao obscrvam-sc Eslrellas de todas as gran-

dezas, dcsde a 14» ale a 20', e vho diminuindo aleane-

Lulosidade. Alguns inlcrvallos de cor mui sombria scparam

cssas agglomeracoes ; mas em todos esses intervallos a dis-

posigao e a mesma, e a sua pequenbez e multiplicidade sao

laes, que tirao toda a possibilidade de as contar; poder-sc-

hiam contar milhoes de milliocs !

A corrente meridional da via lactea, nlio se interrompe

;

conserva sempre o sea brilho, c encerra alguns dos mais es-

l>lendidos grupos do ceo. Urn delles sobre todos, siluado em
toruo de y do Sajittario , se faz dislinguirpor sua extensao,

e a approximacao das Eslrellas que o compoem ; ellas sao

t"iO numerosas em algumas de suas partes que, segundo

uma avaliagao, certamente moderada, seu numero e superior

a 100,000.

Duas outras agglomerac-oes se avangam como dous pro-

niontorios enlre a constellagao do Escudo e a de Ophiuchus;

sou brilho contrasta com o fundo negro que separa os dous

grupos de Eslrellas. A eslruclura da via lactea se manifesta

complexa e magnifica no mais alto grao , no corpo e na cauda

do S:orpiao
, na niao e no arco do Sajittario , c na pern a

contigua de Ophiachus. Nenhuma outra regiao do ceo , diz

J. Ilerschcll , c mais cheia de objcctos nolavcis c bellos por
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si mesmos, aiiula inais bcllos polo caractcr particular que
toma a via lactea. Ao mesmo lompa (jiic as constellaQoes do
Sagittario e do Scorpiao, a via lactea atravessa a magnifica
reuniao de trinta accumulacoes globalares ja mencionadas.
E' ahiqiie se encontram as dnas umcas Nebulosas annulares
que se conhecem no hemispherio auslral.

A grandc Nebulosa que cerca o Navio Argo , e mui no-
tavel para a deixar passar em silencio. Ella so aclia situada
na parte da via lactea que passa entre o Centaiiro e o Navio,
no meio de uma dessas rioas e brilhantes niassas , cuja longa
serie contrasta tao fortementc com os cspagos profundamente
negros da vizinhanca. J. Ilerschell se exprime do seguinte

modo

:

< Nenliuma linguagem, ncniiuma descripcao pode dar
uma justa idea das fOrmas capricbosas , das modificacoes

bruscas, que aprcsentam os differon^.cs ramos e os numerosos
appendices dessa Nebulosa. E' igiialmonte dilTicil que as pa-

lavras possam transmiltir, em toda a sua plenitude, a im-
pressao produzida pela belleza sublime dc seai-!!iante cspec-

taculo. Primeiramcnte die se annuncia por uma esplendida
serie de innumeraveis Estrellas , e depois descnvolve-se gra-

dualmente, de maneira a jusiilicar as expressoes que, em
um moiiento de exaltagao, eu escrevi no meu diario, ex-

pressoes que seriarn julgadas extravagantes se cu as transcre-

vesse nestas paginas. Para aquclle que possue a mcnor faisca

de entbusiasmo para a astronomia, e impossivel percorrer
com calma durante uma bella noite, a parte do ceo austral,

comprehendida entre a 7" e a I'S^ bora d'asccnsao recta,

c OS 14G e 149 graos de distancia polar. A grande variedade
de objectos que se succedem uns aos outros, o vivo inte-

resse que elles excitam , a riqueza deslumbrante do campo
estrellado que se observa, nao permiltem ao espectador
de ficar frio. »
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Muitas bellas Estrclhs duplas , assim como ricas agglo-

meragoes estellarias, sc enconlram igualmente na regiao

austral; alein do elegante grupo de Eslrellas diversamente

curadas que cercam 7 do Cruzeiro, uma grande Nebulosa

planetaria com uma EstrcUa satellite , e outra de rara bellcza

de c6r azul-celesle se observam nessa regiao ; flnalmente,

mesmo 7 do Navio 6 exemplo mais extraordinario de

Estrella cambiantc ou variavcl que offcrega a historia da

astronomla.

Muitas vezes, nos seculos passados, se viu apparecerem

briihantissimas Estrellas ,
que desappareceram em pouco

tempo. Sahindo um dia de seu observatorio , Kepler vio al-

guns paisanos olharem com espanto para uma Estrella bri-'

Ihante , e isto em uma regiao do ceo que elle mesmo acabava

de observar , sem nada encontrar de c\traordinario. Esse

astro, de tao curtobrilbo, so sc mostrouuma vezeml60^/.

Fallando da Estrella variavel 7 do Navio, J. Heischell fez

as seguintcs observaroes: « Todas as Estrellas temporarias,

diz elle, de que ate aqui se lem fallado , cxlinguiram-se total-

mente. Preslando-se a devida altenrao as Estrellas variaveis

conbece-sc que ellas cstao submettidas a alternativas regu-

lares e periodicas (ao menos ale certo ponto) do brilho

ede obscurecimento relalivos. Mas, no caso actual, temos uma
Estrella que varia por acccasos de um modo pasmoso , e

cujas varlacocs dufam seculos; porem , scm periodo fixo , sent

progressao regular. A que causa attribuir esses brilhos su-

bitos, e esses obscurecimenlos nuo menos subitos? Que

pensar da possibilidade de babitar um tal systema? Que

id6a fazer do bem-estar que all podc gozar-se
,
quaodo

vemos a luz c a calor vir-lhe de uma fonte lao variavel ? «

E' facto que brilho dessa Estrella t^m mudado continua-

mente desde 1G77. Depois deter sido da i^ grandeza, ella

clwgoa a ser tao brilhante como Syrius ; depois diminuio

,

soffrendo continuas mudancas. A Nebulosa que cerca esse

R. B. M. 2^1
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notavel astro , nao se deixa decompor em Estrellas, ao meiiu^

cm algumas de suas partes, assim como a Nebulosa de Orion,

mesiio por um telescopio reflector de 20 pes. Ella nao tem

portanto nada de commum com a via lactea, sobre a qual

nos a vemos projectada, e provavelmenle da mesma sortc

que a de Orion , ella se acha coUocada a immensa distancia

dessa facha luminosa. Herschell, fdho, fez um cuidadoso

desenho dessa prodlgiosa Nebulosa , e determinou nella os

logares de 1,400 Estrellas, visiveis em uiti espa^o de menos

de um grao quadrado.

Hind, em Londres, e Argelander, em Bona, e oulros as-

tronomos, observaram recentemente muitas novas Estrellas

variaveis. A que mais attrahio a altengao do aslronomo

Hind, faz parte de Ophineus. Seu brilho varia vivamente,

passando alternativamente do vermelho ao amarello, ao azul e

ao verde, e parece gozar de um movimenlo mui accelerado de

Iranslagao. Estes movimentos proprios das Estrellas variaveis

tem sido por tantas vezes suspeitados e veriticados, que Arge-

lander OS attribuio a uma causa geral. Gonforme a opiniao

deste aslronomo, deve haver um movimenlo universal em

torno de um corpo situado na constellagao de Persen. Talvez

isto seja obra da imaginagao ;
porem sem duvida esta hypo-

theseexplica o complexo e symetria das revolugoes cosmicas.

Syrius e a unica Estrella que se saiba tor mudado com-

pletamente de cOr : ella era vermelha no tempo de Ptolomeu;

hoje ella c a mais branca do ceo. Muitas vezes as cores das

Estrellas offerecem differengas de um bello eCfeito, cuja causa

ainda se nao conhece.

Ainda nao se notou nenbuma Estrella simples de c6r azul.

As amarellas e vermelhas sao communs. Nas Estrellas duplas,

amaispequena e ordinariamente azul, purpurina ou verde.

No maior numero de casos, as c6res pertencem realmente

(iS Estrellas. outras vezes , ellas nao sao senao um efTeito dos

conlrastes.
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J. Herschell iiotoii no hemisplierio austral os indicios de

alguns ramos mui afastados da via laclea, ou de muitos

systemas iiidependenles , assomclhando-se a ramificacoes.

Estes vest-igios consistiam em uma espccic do debuxo pon-

luado, uuifornic, e singalarmentc dclicado , como composto

de pontos luininosos, inui peqiienos pava que se pudesse

acreditar que fosse.n fixos, nmi numerosos para serem con-

tados se fosse possivel vel-os distinctamenle. No memento

da observa^ao, o astronomo ficavasempre persuadido dareali-

dade do phenomeno, que se mostrava longe da via lactea e do

toda aNei3ulosa, ou das grandes agglomeracoes de Estrelias.

Porem , ainda que muitas vezes renovada , sua conviccao

nao ficava permanente
;
porquanto

,
quando se trata de ob-

servaQoes delicadas , deve-se temer uma illusao optica. En-

tretanto , o ceo se fazia algumas vezes notavel por seu fundo

negro , e isto na mesma occasiao em que n'outras partes

,

onde nao era possivel perceber nenhuma Estrella, o ceo se

mostrava muito mcnos sombrio. Como o ilkistrc astronomo

marcou os logares onde percebeu estas apparcncias , os

astronomos futures tem mais esse novo objecto de observaQao.

systema sideral, comprebeudendo nelle a via lactea c

todas as Estrelias dispersas no ceo , c distincto do systema

das Nebulosas, ainda que este ultimo cerca o oulro, e, ate

certo ponto , se confunda com elle.

meio de avaliar o numero das Estrelias , consisle em

contar as que se acbam no campo do telescopio , em espagos

iguaes , determinados pelas ascensoes rectas e as distancias

polares.

Foi deste modo que W. Herschell ^ no hemispberio boreal,

e seu filho no hemispberio austral , avaliaram a tolalidado

das Estrelias em mais de cinco milhoes e meio , isto e , s<j-

mente aquellas que sao sufficienlemente visivcis, para po-

dercm ser contadas com ujn telcscopi) dc ^0 pes. Esta ava-
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liagao e certamente muitissimo fraca, se uella seincluir as

partes da via lactea, onde as Estrellas sao tao numerosas,

tao pequenas e tao juntas. Existem niuitos esparos negros,

e lacunas vazias de Estrellas; porem, nada mais admiravel

do que o augmento gradual e rapido de densidade das Es •

trellas , nas vizinhancas lateraes da via lactea , assim como

a paridade deste arranjo de urn c de outro lado. Se, a massa

innumeravel das Estrellas da via lactea, juntarmos as das

Nebulosas susceptiveis de decomp6r-se
,
podemos dizer que

seu numero e verdadeiramente infinito.

Entre esta multidao de Estrellas , nota-se um grande nu-

mero que, simples a olho nu , sao em realidade duplas ; mas,

em razao de seu enorme afastamento, parecem tao perto uma

da outra
,
que sao necessarios telescopios de uma grande

perfeigao , e de um poder amplificante consideravel
,
para as

separar ; devendo-se ainda ajuntar que se precisa de uma

mao firme e de um olho exercido para medir seu afastamento

e sens movimentos angulares. Dizemos— seus movimentos
,

porquanto muitos desses pares estellarios gyram em torno de

um ponto, sem duvida o seu cenlro de gravidade, e con-

stituem portanto outros tantos soes duplos.

Sir William Herschell ,
por justo titulo denominado— o

pai da astronomia sideral , foi o primeiro que descobrio a

revoluQao dos systemas binarios , estudando certos pares

,

entre outros o de Castor , que observou durante 20 annos.

Depois dessa epoca memoravel , esse genero de observagao

foi continuado com um zelo nunca interrompido. J. Herschell

e James South, determinaram no hemispherio boreal , as dis-

tancias relalivas e os angulos de posigao de muitos milhares

desses pares; Struve, de Dorpat, ajuntou-lhes um grande

numero. De todos estes trabalhos, resulta que na Europa,

6,000 Estrellas duplas foram medidas com o micrometro.

Muitos astronomos eminentes t6m publicado catalogos de

Estrellas duplas ,
pertencendo ao hemispherio austral. Sir
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John Herschell contribuio grandemente para esse trabalho

,

durante o tempo em que esteve no Gabo da Boa Esperanga;

entretanto esta parte da aslronomia nao era senao urn ac-

cessorio do piano de sua viagem
,
principalmente emprehen-

dida para o estudo das Nebulosas. Nao obstante, uma parte

mui consideravel de sua grande obra esta consagrada a urn

catalogo de 2,196 Estrellas duplas, e encerra, alem dislo,

uma lista de 1,081 medidas micrometricas. Em ultima ana-

lyse
,
parece que as Estrellas duplas sao menos numerosas

no hemispherio austral do que no hemispherio opposto, ao

menos nas regioes ultra-tropicaes , e sobretudo nas ultimas

6 horas de ascens'io recta.

Savary foi o primeiro astronomo que determinou os ele-

mentos da orbita elliptica de uma Estrella binaria. John

Herschell calculou um grande numero, e assim como varies

outros astronomos.

Como OS movimentos destas Estrellas se fazem em orbitas

ellipdcas, da mesma maneira que os dos planetas, exeepto

no que diz respeito as excenlricidades que sao mais variadas,

fica provado que a gravidade rege os movimentos ate nessas

profundezas tao prodigiosamente afastadas do espago. A du-

ragao das revolugoes e muito mais curta do que deveria

supp6r-se em razao de suas distancias; par consequencia,

e necessario que os sens movimentos sejam rapidissimos.

mais curto periodo conhecido e de 17annos; o maior,

que e do 65 dos Peixn , e de 3,077 annos.

Nenhum destes systemas binaries excitou tanto interesse

como de y da Virgem. As Estrellas que o compoem sao

pouco mais ou menos iguaes em grandeza. No comego e no

meiado do ultimo seculo, sua distancia era tao grande, que

ellas se achavam incluidas no catalogo de Mayer como duas

Estrellas distinctas. Desde entao ellas se tern approximado

tanto,, que, em Janeiro de 1836, uma dellas echpsou a

outra, Este raro phenomeno foi visto quasi simultaneamente
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pelo capitao Smith, no sen observatorio de Bedford, c por

J. Herschell, no Cabo da Boa Espcranga ; depois, cslas duas

Estrellas se separaram de novo, para comcQar uma nova

revoluc-ao, cujo periodo dcve ser de 180 annos, segundo o

capitao Smith, e 182, segundo J. HerscheH.

A occultagao de uma Estrella por outra , nao e urn facto

imico. Urn phenomeno semelhante foi observado por W.
Herschell, em 1782, em ^ de Hercuk'^. Depois dessa epoca,

essa Estrella binaria tem executado mais de uma revolugao-

Muitos do3 systemas binarios do hemispherio ansiral
,
per-

correm as suas orbitas com movimentos extremamente ra-

pidos ; taessao: 70 de Dunlop , p dc Eridan, a do Tucano,

£ da Hydra , e 7 do Centauro , cujo movimento orbitario

e de mais de 5",440 por anno. De lodas as Estrellas duplas,

a do Centauro e sem comparac-ao a mais bella ; ambas as

Estrellas sao de um vermelho vivo , e seu brilho commum
iguala ou excede ao de Arclurus. A orbita deste systema 6

mais extensa do que de Uranus: seu movimento proprio

foi achado de 3",50 por anno, e sua parallaxc, determinada

por Henderson , e de 1". Consequentemente , calculo

mostrou que essa Estrella, a mais proxima de nos que sc

conhega , aclia-se 200,000 vezes mais afastada do que

Sol.

Existc uma grande analogia enlre / do Centauro e a G7'*

do Cysne : ambas sao iguaes em volume , ambas vermelhas,

gozam de um mui grande movimento. Os dous systemas

tem movimentos angulares mui vastos, c sua parallaxe e

apreciavel.

Bessel acliou que a parallaxe da Gl=^ do Cysne tem um
lergo de segundo, que da uma dislancia 589,200 vezes

maior do que a da Terra ao Sol ; a da Lyra ainda se acha

mais afastada: Struve calculou
, pela sua parallaxe, que a

sua distancia ao Sol era 780,600 vezes maior do que a que

mcdcia entrc nos e esse astro.
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As invcstigacoes de Peters fornecerain aos catalogos aslro-

nomicos 45 syslemas de Eslrellas duplas. Sete destas dis-

tancias sao conhecidas com urn gvao dc exactidao sufficientc.

Suppondo quo a grandeza apparente das Estrellas depeiida

de sua dislancia, adiiiitlindo demais que todas tcnhani o

mesmo volume , Argelander achou que a mais pequena das

que sao visiveis no rellector de 20 pes de W. Herschell, esti

*i28 vezcs mais longe de nos do que as Estrellas de 1^ gran-

deza. Fundando-se na determinaerio sufficientemente exacta

de 85 Estrellas li\as, Peters calculou que a mais proxima

acha-seemtal dislancia que a luz, percorrcndo 95 milhoes

de milhas por segundo, levara 15 annos e meio para chegar

dessa Estrella a Terra (1). Demais, este astronomo achou que

a mais pequena das Estrellas visiveis no reflector de 20 pes,

poderia extinguir-se 3,541 annos antes de nos ser possivel

perceber tal phenomeno.

immense abysmo que separao nosso syslema dasEslrellas

fixas, ou a estas entre si, pode ser considerado como uma

precaugao para manter a estabilidade do todo , do mesmo

modo que, no systema solar , a distancia dos Planetas entre

si c em relagao ao Sol , nao permitte que suas perturbacoes

excedam a certos limites.

As Estrellas consideradas como mais proximas do Sol, eslao

provavelmente situadas na grande zona, ja mencionada, que

atravessa a via lactea entre y de Argos e x do Cruzeiro ,
e

quecontem as brilhantes Estrellas de Ono/i , dc Syrius,(\Q

Argos, do Cruzeiro, do Centauro , do Loho e do Scorpmo.

eixo desta zona faz urn angulo de 20^ com a linha media

da via lactea.

E' permittido duvidar da existencia de Estrellas que se

(1) Sabc-se que a luz gasla 8'13" para chegar do Sol a Terra. Cousequciitc-

mcnte a sua velof.idade ^ dc 79,572 Icgoas por segundo, /on 80,000 legoris

em numeros rcdondos.
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possam considerar como realmente fixas, tao grande e o

numero daquellas que gozam de um movimento proprio. E'

certo que ellas nos parccem fixas ,
porque em razao de seu

afaslamento seriam precisas as mais delicadas observaQoes

para descobrir o movimento eiTeclivo que pertence a essas

Estrellas, daquelles que Ihe attribuimos em razao da marcha

do nosso syslema na direcgao da constellagao de Hercules.

Este ultimo facto foi reconbecido por \V. Ilerschell , cujos

calculos concordam com os de quatro astronomos eminentes,

para verificar este movimento em relagao as Estrellas septen-

trionaes. A sua existencia foi confirmada por Galloway
, que

chegou ao mesmo resultado pelo calculo e observacoes dos

movimentos proprios das Estrellas do bemispberio austral,

deixando de lado aqiiellas que j;\ baviam servido a outros

observadores. A conclusao de todas estas investigagues , 6

que Sol avanga para a constcllagao de Hercnles com uma

vclocidade de 400,000 milhas (ou 161,000 Icgoas) por dia,

que e quasi igual ao sou raio.

Segundo Bessel, o peso das duas Estrellas 61'^ do Cy^ne

,

e igual a perto da melade do do Sol.

Tem-se reconbecido que mais de 20 Estrellas experi-

mentam sensiveis variagoes, e acredita-se que oulras 50

estao submettidas a mudangas periodicas, ou capricbosas, ou

inexplicaveis. W. Herschell observa que entre 30 Estrellas

isoladas, p>!lo msnos uma e variavel. Eis a razao por que a

bisioria da astrouomia pude citar um tao grande numero

de Estrellas mudaveis ou variaveis; e esta foi a causa que

delerminou J. Herschell a formar um catalogo onde as Es-

trellas se acbam arranjadas, na ordem de seu brilbo relalivo,

de um modo m lis syslematico do que ate agora. Estes astros

se seguem por ordem de grandeza , desde a mais brilbantc

ate a mai~ pequcna, com uma gradagao tao regular, que a

menor mudanga fiitura pudc ser roconbecida. grande nu-

mero das Estrellas variaveis, sug^erio a .1. Herschell refleiocs
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de lao alta importancla para a geologia
, que nao convem

deixal-as em silencio.

f Um interesse physico da mais elevada ordem se liga a

este assurapto, diz elle. Os grandes phenomenos gcologicos

me parecem fornecer fortes motivos para acreditar-se que

grandes mudangas tern tido logar na temperatura geral

da Terra. Nao posso comprehender de outro modo as alter-

nativas de calor e de frio tao extremadas ,
para que em uma

certa epopa as regioes situadas em altas latitudes , tenham

sido cobertas com uma vegetagao de um luxo mais que tro-

pical ; entretanto que em outros tempos , vastas regioes si-

tuadas no centro da Europa, foram enterradas debaixo de

geleiras de enorme espessura. Mudangas tao notaveis pa-

recem indicar uma causa mais possante do que uma simples

differen^a local, na distribuigao das terras e das agoas,

como pensa o geologo Lyell. Sem sahir das analogias que nos

offerecem os phenomenos estellarios bem averiguados, se

concebermos que variacoeslentas, seculares, daquantidade

de calor e de luz que o Sol nos communica , se tenham suc-

cedido em uma certa ordem e ate um certo termo na immen-

sldade dos seculos passados , nos achamos uma causa que ,

se elja nao possue a autoridade de um facto , pOde ao menos

ser admittida como alguma cousa mais do que uma simples

possibilidade , e como achando-se em relaQao com as maiores

ei^igencias da geologia. Imaginemos que o Sol seja um.a Es-

trella fixa, que sua possanga luminosa tenha variado do

metade durante as epocas geologicas'; que a marcha desta

mudanca tenha sido successivamente progressiva , estacio-

naria ou retrograda , conforme as observagoes nos demons-

trarem oreiaado de nma temperatura gera) , ou mais elevada

ou mais baixa, e entao teremos estabelecido supposiQoes

que todo o astjronomo acolhexia sem hesitaQao , CQttio per-

feitaipente r9<Qio.n,aes, e cojno nao deslituidas de prQva%. Uaia

tal hypjQt^iese e scgiirarpeAlc mwito. meuo^ e^traYagante do
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que aquella queqiierque oSol, poreffeito de seu movimento

proprio, tenha atravessado, nos seculos passados, regloes

povoadas de Estrellas tao proximas, que sua radiac-ao teria

affectado a temperatura de iiosso planeta.

« Seria impossivel dizer que o caracter do uma causa vcr-

dadeira, vera causa, falta a idea que acabamos de emitlir.

Nada sabemos da natureza real das emanacOes radiantes que

partem do Sol ou das Estrellas: ludo quanto se pode dizer

e que ellas podeni consistir em diversas correntes electricas,

atravessando o espago em virtude de leis cosmicas, eque,

cncontraiido , nas altas regioes das atmospbcras destes astros,

uma materia convcnientemente attenuada e disposta a phos-

pborescencia electrica, a tornariam radianle, do mesmo modo

como aconlece as auroras boreaes que se tornam radianles

sob a influencia da electricidade lerrestre ; ou tambem se

poderia achar a causa em uma combuslao effectiva, tendo

por sede as altas regioes das atmosplieras estellarias, cujos

elemenlos, uuidos, e depois separados, seriam conslante-

iiiente reconduzitlos ao estado de combustibilidade por efTeilos

de forga vital de grande efficacia, exercendo-se sobre a su-

perficie dos astros ; e assim que na superficie do nosso pla-

neta , OS processes da vegetagao separam os elementos do

acido carbonico, resultado da combustao , e os restituem a

sua combustibilidade primitiva. De resto, nao temos que

debater sobre as hypotheses especiaes acerca da luz c do

calor do Sol e das Estrellas ; basta que ellas tenham uma

causa , e que essa causa , bem que escape as nossas iiives-

tigaQoes, determine em muitos cases, e, por consequencia,

possa determinar em mais urn case , a producgTio de phe-

nomenos semelhantes aquelles que nos occupam. »

A superficie do Sol tcm soffrido mudancas de prodigiosa

grandeza. As massa's radiosas do fluido que fluctua em sua

atmosphera , mostram-se agitadas de singularcs movimentos;
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em certos annos, ellas conservam completo reponso ; outras

vezcs, ve-se que estao fortemcnte agitadas, e deixam im-

mensos espagos a descoberto ; estes espagos vazios , deno-

minados mcmchas, nunca se encontram nos polos do astro ,

e raras vezes nas regioes equatoriaes. A maior parte se re-

fugia em duas zonas de 35° de largura, sitnadas de ambos

OS lados do Equador; o que indica que essa posicao esta

em relaQao com o movimento do Sol em torno do seu eixo,

J. Herschell attribue a producgao destas manclias ao encontro

de correntes fluidas, modiflcadas, se nao geradas, pela ro-

taQao do Sol ; transportando dcste modo para esse astro a

relaeao conhccida entre os movimentos da Terra e a exis-

tsricia dos ventos alisados. Certas manclias de singular appa-

rencia, e de grande belleza, se mostraram no fim de 1836 e

no comego de 1837. A 25 de Margo deste ultimo anno, J.

Herschell observou uma que , sommada com a sua penumbra,

occupava uma superficie de 288,120,687 legoas quadradas !

A m;mchaque foi observada a 27 de Maio, deixaria passar

nosso planeta , deixando um intervallo de 1,000 millias

entre elle e as bordas desse immense abysmo. Nao e possivel

duvidar que tao grandes mudangas na superficie do Sol, nao

cxergam uma influencia co.respondente sobre a temperatura

do planeta que habitamos.

Dr. Wollaston achou, por experiencias . que a luz de x

da Lyra e cinco vezes e meia tao intensa como a do Sol.

Syrius , cuja parallaxe e insensivel a distancia
, por conse-

quencia, incommensuravel, e 9 vezes tao brilhante como

« da Lyra , e 100 vezes mais do que o Sol. Se portanto essa

Estrella viesse occupar o logar da Terra , sua superficie se

cstenderia quasi 200 vezes mais longe do que a orbita da

Lua.

Depois de fallarmos do Sol , o astro magno que rege o

destine do nosso systema, como homenagem a um tao alto
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senhor, devemos lerminar esta revista, sem davida mui per*

functoria, da sciencia do ceo. E' hoje quasi impossivel es-

crever unia historia da astronomia, que ponha o leitor ao

facto do estado da sciencia. Uma historia que chegasse s6-

menle ate aos primeiros 20 annos do nosso seculo , deveria

ser considerada como — historia anliga— . Pode porem o

amador curioso consultar com fructo as obras dos dous

Herschells , e sobretudo o cyclo celestial [Cycle of celestial

objects) do capilao Smith. Esselivro, que contem uma mul-

tidao de profundas investigagoes sobre a historia da mais

antiga astronomia , ofTerece ao mesmo tempo as descobertas

recentes feitas nos syslemas solar e esteilario.

Nao obstante este soccorro , a sciencia astronomica marcha

tao acceleradamente, que e necessario recorrer as publicaQoes

periodicas. leilor achara , dia por dia , as mais recentes

noticias astronomicas nos jornaes que publicam as sessoes

das principaes academias da Europa , e sobretudo a Corres-

pondencia de Zach ,
que succedeu as Noticias astronomicas

de Scliumacher ; verdadeira torre de Babel , contendo cartas

cm todas as hngoas, escriptas pelos astronomos de todas as

partes acfivas do globe.
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1»» terra vegetal ronslderadit em sens efl'eitos,

por ni* Boitssiiij^ault (1).

Em lima epoca ainda nao rauiafastada, acreditava-se na

existeijcia de uma intima connexao entre a composicao e a

qualidade de uma terra aravel. Entretanto numerosas ex-

periencias modificaram esta opiniao, demonslrando que os

elementos mineraes nem sempre tern a importancia que se

Ihes attribuia. Um physico de grande sagacidade , Schublcr,

procurou mesmo provar, que a fertilidade da terra depende

mais de suas propriedades physicas, de seu estado de aggre-

ga?ao, de sua aptidao a imbibicao, etc., do que de sua con-

stituiQao cbimica.

que caracterisa uma terra cultivavcl , seguiido M. Bous-

singault, e a presenca de restos organicos mais ou menos

modificados, como por exemplo o humus, pois que geral-

mente todas sao formadas de subslancias miueraes desaggre-

gadas. A terra vegetal propriamentetal, resulta desta asso-

ciagao
;
quanto a sua natureza intima , aflirma o illustre

chimico , que , nao obstante sua apparente siraplicidade , ella

ainda nao e bem conhecida. Apresenta como prova desta

assercao, a facutdade absorvente exercida pela terra sobre o

ammoniaco, a cal , a potassa, sobre os saes destas diversas

(1) Extrahido des Comptes-rendus da Academia d« Sciencias de Fran(ja, 1*

semestre de 1859, volume 1x7, n. 7.
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bases ; acgOes lao uiysteriosas e imprevistas de que se deve

coiihecimento a Thompson e >Yay (1), chimicos inglezes.

Conforme a opiniao de M. Boussingault , as propriedades

physicas somente nao dao direito a julgar qual o grao de

fertilidade das terras. Para formar urn juizo seguro, e in-

dispensavel recorrer a observaQao directa ; e necessario cul-

tivar uma planta, e verificar qual o vigor com que ella se

desenvolve : a analyse intervem depois utilmente para re-

conliecer a qualidade e a quantidade dos elementos assi-

milados.

t Os resultados a que cheguei, diz elle, procedendo deste

modo , sao mui singulares e differentes daquelles que eu

esperava. Parece-me que estes resultados manifestam da ma-

neira a mais clara que de nenhum modo se deve considerar

a materia organica , conlida na terra, como a medida dos

principios fertilisantes, actiialinente assimilaveis; elleslevam

mesmo a uma conclus'.o que se tacharia de absurda, se fosse

adoptada sem mais amplo exame, pois que se podcria

enuncial-a, dizendo— que uma terra extremamente fertil e

impropria para a cultura prodactiva. melhodo que segui

nestas investigacoes esta compreiiendido no que imaginei

ha bastantes annos , e que os physiologistas chamam hoje

methodo indirecto , que consiste, quando se trata de uma
planta , em comparar a composiQao da sementc com a com-

posigao da colheita, ou, quando se trata de um animal, em
comparar a composicao das dejeccoes e das secrecies com

a dos alimentos. »

autor examinou a faculdade absorvente de uma terra

vegetal , comparalivamente com a da area pura.

Um decimetre cubico dessa terra, bem secca e comprimida,

pesava 1 kilog. , 300.

(1) IndagaqSes sobrc a faculdade absorvente dos differentes Icrrenos, por

I. Thon Way e W. Thompson, chimicos consultanlesda sociedade real de agri-

collura da Inglaterra
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100 grammas da terra vegetal, depois de completa imbi-

bigao , reliveram 42 grammas d'agoa.

100 grammas de area siliciosa, retiveram 25 grammas.

Ve-se por isto (iiianto e energica a faciildade ab^orvente

da terra vegetal, iia qual lodavia entra uma forte quaiitidade

do area siliciosa.

Dosagem do azoto na term vegetal.— Suppondo-se que

um litre de terra secca pesa 1 kilom. , 300, e que a pro-

fundidade do solo e de 33 centimetros, o hectare contera

11,310 kilogrammas de azoto, representando 13,734 kilo-

grammas de ammoniaco, Como depois se vera, e fOra de

duvida que a maior parte desse azoto nao forma uma com-

binagao ammoniacal.

« Lembrando estes factos, diz o chimico, acabo de exp6r

as razoes que outr'ora me levaram a criticar o modo de

avaliar o ammoniaco de um terreno pela dosagem do azoto.

principal argumento que eu entao fazia valer, nao perdeu

a sua forga (1), ao menos no que e relative ao processo

empregado. Disse que um terreno contendo restos de schistos

carburados, turba, etc., poderia ser mui rico em azoto,

3,000 kilogr. por hectare e alem ; mas que, por isso mesmo
que esse azoto se achava envolvido em combinagoes estaveis,

exigia todavia
,
para ser productive, abundantes e frequentes

estercamentos. s

Dosagem do ammoniaco na terra vegetal. — Terra

secca, diluida em agea contendo petassa, foi introduzida

no apparelho de que usa o chimico para dosar a mui

pequena quantidade de ammoniaco centida n'agoa de

chuva.

De 100 grammas elle apenas extrahio 0,0022 gr, de al-

cali. A terra mebilisada de um hectare, devendo pesar 43,330

quintaes, nao centinha alem de 95 kilogr. de ammoniaco,

(1) Bowssinpault. — Economia rural, T. II, pagf. 77.
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quando a amostra foi deduzida do total. Este iiumero flea

longc dos 13,734 kilogr. a que se chega pelo methodo or-

dinai'io de dosagem do azoto.

« Elevou-sc em men espirito um escrupulo sobre esta

peqiiena quantldade dcammoniaco, (ornecida por uma terra

tao fertil como aquclla que examine!. Perguntei-me a mim
mesmo se, durante a deseccagao ao at e A exposioao ao sol

,

a maior parte do amnioniaco nao se teria dissipado
;
pois

que, como ja demoustrei , uma terra humida, quando en-

cerra carbonatos alcalinos ou terrosos, deixa escapar no

estado de carbonato volatil, e emquanto dura a deseccacSo,

uma parte notavel de ammoniaco dos saes fixos que ella

conlem. »

Para livrar-se desse escrupulo, M. Boussingault dosou o

ammoniaco na propria terra antes de ter sido submettido a

deseccagSo. Essa terra foi extrahida do mesmo logar e na

mesma profundidade d'onde se linha tirado a primeira

amostra a 15 de Janho. Isto teve logar no comego de

Setembro. A humidade foi determinada, e elle achou

que em 100 grammas de terra vegetal secca, porem tra-

tada antes da deseccaoao, havia 0,0011 gr. de ammo-
niaco, justamente metade do que se tinha achado al5 de

Junho.

Para apreciar a perda occasionada pela desecca^ao, restava

ainda dosar o ammoniaco na terra previamente deseccada

antes de ser introduzida no apparelho. 100 grammas de terra

deram 0,001 1 gr. de ammoniaco.

Durante a desecca^ao ao ar a perda em alcali nao foi por*

tan to sensivcl , e no comeco de Setembro o hectare da terra

examinada nao poderia confer mais de 47 kilogr. de am-

moniaco.

Dosagem da acido nitrico na terra m^efdt.— Mi. Boussin*

gault diz ter reconhecido muilas vezes quanto e variavel a

proporgao dos nitrates em diversas epocas (to ainno, to
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menos no terreno que elle examinou e subQietteu a repetidas

experiencias. Consequentemenle, o acido nitrico e um ele-

mento que importa dosar, porque o seu azoto obra com
tanta efficacia sobre a vegetagao come o azoto do ammo-
niaco.

Em 100 grammas de terra secca, apanhada por elle a 15

de Junho, achou 0,00034 gr. de acido nitrico , representando

0,00063 gr. de uitrato de potassa.

Com a terra extrahida do mesmo logar, em Setembro

,

OS resultados foram mui differentes.

100 gr. de terra secca deram 0,0093 gr. de acido nitrico

equivalendo a 0,0175 gr. de nitrato de potassa.

Assim, no mesmo terreno e na mesma situagao, de 15

de Junho a 7 de Setembro , a nitrificaQao tinha feito um
notavel progresso. Em Junho, a terra continha em nitrato,

por metro cubico , o equivalente de 8,2 gr. de nitrato de

potassa
;
por hectare 27 kilogrammas. Em Setembro , os ni-

tratos, por metro cubico, equivaliam a 227,5 gr. de ni-

trato de potassa; por hectare 758 kilogrammas.

Dosagem do carboneo. — A analyse indicou em 100 gr. de

terra secca , 2,43 gr. de carboneo.

Finalmente, avaliando somente as substancias azotadas e

azoto , a terra preparada e reservada para as experiencias

,

continha, em 100 gr.

:

Azoto 0,261

Ammoniaco 0,0022, encerrando de azoto 0,00181

Acido nitrico 0,00034 » » 0,00009

Experiencias sobre alguns vegetaes cultivados em terra

vegetal.— M. Boussingault procedeu a experiencias interes-

sanlissimas sobre os effeitos das materias contidas no terreno

'sobre certos vegetaes cultivados, subtrahidos ou nao a acgao

atmospherica.

R. B. II. 25
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la ExPERiENCiA.— TremofOS cultivados em terra vegetal

em atmosphera confinada (1).— As sementes empvegadas na

experiencia encerravam 5,1 por cento de azoto.

A terra preparada compiinha-se : de terra vegetal secca

,

de area quartzosa lavada e calcinada, e de cinzas vegetaes.

Esta mistura foi molhada com agoa distillada livre de ammo-

niaco.

- Eis resultado da experiencia

:

A planta, pesando ^^^337, deu, azoto 0''^0246

Na semente
,
pesando 1

'' ,400 , devia haver , azoto ,0204

Azoto adquirido durante 70 dias de vegetagao. . . ,0042

peso da materia vegetal, adquirido durante a vegeta^ao,

indica, assim como a analyse , que os principios fertilisantes

da terra apenas intervieram
,
pois que a colheita nao pesou

senao tres vezes e urn tergo mais do que a semente, como

aconleceria se o tremoco crescesse em um terreno esteril, tal

como area ou argilla calcinada.

Deve-se flcar sorprendido deste resultado ,
pois que nos 130

grammas de terra vegetal misturada com a area , entravam

0''-,34 de azoto, equivalentes a quantidade de azoto contida

em 2«'-,45 de nilrato de potassa, ou em O^""- ,41 de ammoniaco

;

quantidades que incontestavelmente deveriam ter determi-

nado uma producQao mui superior a que teve realmente

logar. No acido nitrico e o ammoniaco contidos nos 130

grammas de terra vegetal, entrava 0*",0039 de azoto emi-

nentemente assimilavel , sendo mui notavel que, nesta cir-

cumstancia , azoto assimilado pelo tremoco tenha precisa-

mente pesado 0«",0042.

(1) Bestricla, liinitada : a niassa de ar contida nos inlersticios de'um'volume
dado dc terra. O apparellio de que fez use o illustre chiinico se acha descripto

em uma memoria intilulada

—

lieclierchfs sur la vegetation— , inserida nas

Mertwrias de Phyiiologia e de Cliimica agricolas, pag. Zi59.
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2^ ExPERiENciA.— TremoQo$ cultivados em terra vegetal ao

ar livre.— A terra preparada foi composta com quasi OS

mesmos elementos, ainda que em proporgoes diversas, ex-

ceplo a terra vegetal, que pesava, como na primeira expe-

riencia, 130 grammas.

Esta mistura foi posta em um vaso de barro
,
previamente

lavado e calcinado ; a liumidade foi entretida por embebigao

d^'agoa distillada, livre de ammoniaco, e encerrando o tergo

de seu volume de gaz acido carbonico.

Resumo da experiencia :

tremoQO, pesando l*'-,548, deu, azoto 0"",0246

Nograo, pesando 0^'-,400, devia haver, azoto. . ,0204

Azoto adquirido em 70 dias de vegetagao ,0042

exactamente o que o tremogo , vegetando fora da acgao at-

mospherica , havia adquirido em igual espago de tempo e na

mesma quantidade de terra.

3^ Experiencia.— Canamo cultivado em, terra vegetal ao

ar livre.— As sementes continham 3,72 por cento de azoto,

termo medio de muitas analyses feilas sobre a mesma

amostra.

Duas sementes, pesando reunidasO^',060, foram plan-

tadas em 40 grammas de terra vegetal posta em um vaso

de tlores , lavado e calcinado. Para tornar a terra menos

compacta, tinha-se ajuntado alguns fragmentos de quartz

lavados e calcinados. A terra foi regada com agoa distillada,

livre de ammoniaco, e contendo o tergo de seu volume de gaz

acido carbonico.

Nesta terceira experiencia , os 40 grammas de terra vegetal

empregados nao exerceram nenhuma acgao visivelmente fa-

voravel, bem que elles contivessem 0' ,1044 de azoto , isto e

,

tanto quaiUo seacha em O**' ,76 de nitrato de potassa, ou em
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0«'-,126 de ammoniaco. As duas plantas de canamo , depois

de seccas, pesaram 0^',322, cinco vezes o que pesavam as

duas sementes.

Resumo da experiencia:

As plantas analysadas, deram , azoto 0«",0061

Nas sementes devia haver , » ,0022

Azoto adquirido pelas plantas, em 70 dias de ve-

getacao ,0039

4* Experiencia.— Feijdo miudo cultivado em terra vegetal

em atmosphera ronfinada.— lima semente, pesando 0^'-,422,

deu, pela analyse, 0^' ,0182 de azoto, ou 4,31 por cento.

Quarenta grammas de terra vegetal secca foram postos no

apparelho. A terra foi humedecida com agoa distillada, livre

de ammoniaco.

A planta, seccada na estufa, pesou 1^' ,100, menos de

tres vezes o que pesava a semente.

Resumo da experiencia :

A planta analysada deu, azoto 0^'-,0215

Devia haver na semente, » ,0182

Azoto adquirido em 60 dias de vegetagao ,0033

Desta vez ainda , o effeito produzido pela terra nao cor-

responde aos 0^'-,104 de azoto que continha , e o vegetal em

fl6r era comparavel a uma dessas plantas limitadas que

nascem em um terreno sem esterco.

5^ Experiencia.— Feijdo miudo cultivado em terra vegetal

ao ar livre.—Em um vaso de flores , debarro, puzeram-se

50 gr. de terra vegetal. fiindo do vaso continha pedagos

de quartz. A terra foi regada com agoa distillada, sem am-
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moniaco, e contendo o tergo de seu volume de gaz acido

carbonico.

grao de feijao plantado pesava 0'"',422.

A planta colhida , depois de secca na estufa
, pesou

l«-,890.

Resumo da experiencia:

A planla analysada deu , azoto O*'- ,0408

Na semente devia haver, » ,0182

Azoto adquirido em 74 dias de vegetagao ,0226

E' notavel que crescendo com certo vigor em 50 gr. de

terra vegetal de excellente qualidade, na qual 0^-,13 de
azoto de origem organica representava como estrume perto

de \ gr. de nitrato de potassa, ou O^-^^ie de ammoniaco,
a planta nao se tivesse bem desenvolvido na epoca de sua

perfeita madureza, porque apenas o azoto inicial foi dupli-

cado, e osgraos, depois de seccos, nao chegaram mesmo
a pesar cinco vezes a semente.

6* Experiencia.— Terra vegetal deixada em alqueive ou

powsio.— 120 gr. de terra vegetal foram postos em um vaso

cylindrico de vidro de 2 centimetros de profundidade. A terra

foi regada do mesmo modo que nas outras experiencias. Tres

mezes depois M. Boussingault procurou saber se ella ainda

continha as mesmas proporgoes de carboneo e de azoto. Pe-

sada, depois de secca, deu 11 9"" ,070: portanto a perda

foi de 0^'-.930.

illustre chimico passou depois a avaliar a quantidade

de carboneo e de azoto contidos na terra, depois do al-

queive.

Dosagem do carboneo.— Em 19«'-, 8450 de terra , a sexta

parte da totalidade , achou

:
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Acido carbonico, l«'-,i77=carboneo 0«'-,321

Nos 119^",070 de terra, provenientes de 120

gr 1 ,926

Nos 120 gr. de terra, antes do alqueive, havia ,

carboneo 2 ,916

Perda de carboneo ,990

Este resultado era de prever ; mas elle o raencionou por

ser talvez a primeira vez que se veriticou pela analyse a

combustao lenta do carboneo em uma terra vegetal submet-

tida a acgao da humidade, do ar e da luz.

Dosagem do azoto. — Resumindo a experiencia , achou-se

em 120 gr. de terra vegetal

:

Antes do alqueive , azoto 0*'-,3132

Depoisdo alqueive , » ,3322

Differenga ,0090

A analyse indica urn lucro de azoto de perto de 0''",01, feito

pela terra exposta ao ar durante tres mezes. « Nas experiencias

anteriormente feitas, diz M. Boussingault, a argilla calcinada,

a area quartzosa , a pedra pomes pulverisada
, postas nas

mesmas circumstancias , tern raras vezes adquirido mais de

f milUgrammas de azoto : resta saber se houve producgao

de nitratos, formagao, ou simplesmente absorpQao de ammo-

niaco. que se pode concluir desta observagao e que a terra

nao perde azoto , entrelanto que abandona uma parte do

carboneo das materias organicas que elle eiicerra por meio

da combustao lenta. »

Nas experiencias feitas com o Iremogo , o canamo e o

feijao , estes vegetaes nao se dcsenvolveram melhor do que

teriam feito em uma terra sem cstrumes, na argilla ou na

pedra pomes calcinadas ; entretanto a terra onde elies ve-
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getaram continha 0«' ,34 de azoto de origem de substaiicias

organicas, pouco raais ou menos a quantidade desse gaz

contido em 2 ou 3 gr. de salitre , ou em meio gramma

de ammoniaco , do que resulta a quasi nao intervengao de

azoto contido na terra empregada. Por consequencia , nao

pode deixar-se de tirar a seguinte conclusao : certas sub-

stancias organicas , modificando-se, formam combinagoes de

tao grande estabilidade ,
que resistem a acgao assimilatriz

dosvegetaes. « Entrevejo, diz M. Boussingault , nesta cir-

cumstancia a explicacao de urn facto de que ate ao presente

eu nao tinha percebido a causa
;
quero fallar da necessidade

em que se esta , na cultura intensa , de renovar frequente-

mente os estercamentos , ainda que as colheitas , theorica-

menle fallando, nao paregam esgotar esses estrumes; isto

porem acontece
,
porque realmente uma fracQao de estrume

enterrado
, passando a um estado passivo , nao obra mais

como tai.

« Tornando-se estavel a materia azotada, perdera irre-

vogavelmente a faculdade fertilisante que parece inherente a

sua composig-ao? Nao penso assim. Sem nenhuma duvida

essa faculdade nao se exerce mais com a energia que reclama

uma vegetagao rapida , mas por influencias meteoricas e ve-

rosimil que ella recupere pouco a pouco suas propriedades

actuahnente dissimuladas ; a intervengao de um alcali , fa-

vorecendo a combustao de seuselementos, produz provavel-

mente uma mudanga em sua constituigao ; e este talvez um
dos effeitos mais manifestos e uteis da caldeagem (chaulag6),

porque desaggrega a materia azotada de suas combinagoes,

dispondo-a para formar nitratos ou ammoniaco , os unicos

agentes ate hoje conhecidos como capazes de levar o azoto

ao organismo dos vegetaes. Todavia esta modificaQao nao

deve executar-se senao com uma lentidao que [assegure a

duragao de sua acQao. Imagino, por exemplo, que se a terra

que examinei cessasse de receber o estrume que recebe
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annualmente ha seculos, ainda ficaria productiva , nao no

mesmo grau, porem durante um longo periodo de tempo

;

porque a terra, uma vez dotada de uina grande riqueza, nao

se empobrece mais senao gradualmente ate chegar a esse

estado de fertilidade normal , subordinado a sua constituigao

e ao clima, e cuja vegetag.ao natural nao tern outros recursos

senao as materias organicas, as substancias mineraes accu-

muladas no terreno desde a sua origem , e os elementos que

incessantemente Ihe fornecem a agoa e o ar. E' deste modo

que as gramineas vegetam nas steppes, as arvores nasflo-

restas , as plantas aquaticas nos pantanos ; e assim que ve-

getarian! as plantas cujas sementes fossein postas em uma

terra cansada . porquanto reconheceu-se
,
por meio de rei-

teradas experiencias ,
que a esterilidade nunca e absoluta

em uni terreno penetravel , tal como de seixos , o lehm , a

area lodosa, onde, sem a intervengao dos estrumes, se obtem

colheitas, mesquinhas na verdade, se ascomparam aquellas

que rendem as cuUuras estrumadas , mas persistentes e de

alguma sorte representando o equivalente da produccao ve-

getal espontaneamente desenvolvida. A causa disto e que,

em raz~io de sua immensidade, a atmosphera e uma fonte

perenne de agentes fertilisadores , cujos efTeitos nao devem

ser avaliados pela fraqueza de suas proporgoes; por isso

raciocina-se de uma maneira pouco logica, quercndo avaliar

que as plantas devem achar nella, investigando o que um

prisma de ar, repousando sobre uma cultura cuja superficie

se toma por base , encerra de acido carbonico e do ammo-

niaco» Hypothecar deste modo o ar a terra e desconhecer

duas propriedadcs mui essenciaes do oceano aereo : a mo-

bilidade e a faculdade de diffusao. Das regioes polares as

regio e tropicaes, onde reinam os ventos alisados, a atmos-

phera se acha em permanente agitac'io; sob todas as lati-

tudes , em todas as alturas , a sua constituirFio resta de tal

modo nniforme, que pareceria que ella nada toma, uem
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cede nada as myriades de seres organisados que nascem
,

vivem e morrem em seu seio. Esta invariabilidade de com-

posigao e a prova a mais evidente da rapidez de seus movi-

mentos, assim como da pramptidao com que os seus ele-

mentos se misturam. A molecula de acido carbonico com

que hoje, perto de nos, uma planta illuminada pelo Solse

assimila o carboneo, talvez sahisse hontem deum vulcao do

Equador. »

Comparando o mesquinho desenvolvimento dos vegetaes,

que obteve por suas experiencias , com o pleno desenvolvi-

mento das mesmas plantas cultivadas em grande , o iUustre

agronomo nao hesila em ver a causa desta differenca de

acgao na desigualdade dos volumes de terra a disposicao das

plantas em um e outro caso.

« Comprehende-se , diz elle , que mesmo quando , na cul-

tura normal, a terra nao conteuha senao uma infima pro-

porgao de principios azotados immediatamente asslmilaveis,

seu peso e tal , que a planta pode encontrar os elementos

necessarios ; demais, basta que uma parte do composto azo-

tado perca a sua estabilidade , e se converta em acido nitrico

oil ammoniaco, para que a fertilidade augmente consideravel-

mente. De resto , entre a amplidao do terreno da cultm'a dos

campos , e aexigaidade forgada do local onde se faz uma ex-

periencia physiologica , existe uma tal differenga entre as

massas, que nao e possivel negar a influencia que exercem

essas massas. ar encerrado em algumas centenas de gram-

mas de terra e sensivelmente o mesmo que o ar exterior,

por causa da promptidao da diffusao dos gazes. mesmo
porem nao acontece em uma cultura feita sobre um hectare

;

por exemplo, a atmosphera conflnada em 4,000 ou 8,000

metros cubicos de terra estrumada possue uma constiluigao

totalmente differente da atmosphera ambiente ; no primeiro

caso nao sao centesimos-iuillesimos, como existe nesta ul-

tima, porem centesimos, ou decimos de gaz acido carbonico
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que nella se encontram , e , em certos casos , a presenga do
ammoniaco e tao pronunciada, que se torna possivel dosal-o,

operando sobre 50 ou 60 libras de ar (1).

Pouco abaixo da superficie , a atmosphera esta saturada de
vapor aquoso

;
por isso o mais fraco abaixarnento de tempe-

ratura subterranea occasiona urn orvalbo cujas gottas , de-

positadas sobre as raizes o em contacto com a terra , levam
para o organismo das plantas as subslancias que nelle nao
poderiam penetrar senao por via de dissolugao. Por esta con-

densaQao de vapor, pela apparigao de um meteoro aquoso no
seio da atmosphera confinada, e que se pude conceber como,

mesmo nas epocas de maiores seccas, as plantas podem achar

agoa em uma terra nao molhada.

autor tira destas investigagoes os seguintes resultados:

1 .° Que em um terreno, mesmo extremamente fertil , 6s~' 10

do azoto nelle contidos nao podem ter effeitos immediatos

sobre a vegetagao , ainda que esse azoto resulte evidente-

mente e faga parte das materias organicas

;

2.° Que OS unicos agentes capazes de obrar immediata-

mente sobre as plantas parecem ser os nitratos e os saes am-

moniacaes, sejaqueelles preexistam , seja qne se formem

na terra durante a cultura;

3.° Que em razao das mui fracas propOrgoes de acido

nitrico e de ammoniaco, gerabnente contidos na terra, para

alcangar o sen crescimento normal , uma planta deve dispor

de um volume consideravel'de terra , fora de relagao com a

quantidade de azoto indicada pela analyse
;

4.° Que, sobre'o que concerne a apreciagao da fertilidade

actual de uma terra vegetal , a analyse conduz aos resultados

OS mais erroneos, pois que ella dosa e confunde ao mesmo

tempo azoto'jnerte, formando combinagoes estaveis, com

azoto susceptivel de entrar na constituigao dos vegetaes

;

(1) Boiissingualt e L^wy, Recherches sw I'atmosphere confin^e du sol arable.
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5.0 Que a terra vegetal, posta em alqueive
,
perde uma

notavel qnantidade do carboneo pertencente a materia or-

ganica que ella encerra
;

6." Que a proporgao do azoto, longe de diminuir durante

a combustao lenta do carboneo ,
parece augmentar; restando

decidir se , nos casos em que o auginento do azoto e mani-

festo , ha nitrificacao
,
produccao, ou simplesmente absorp^ao

de ammoniaco.

N. B. Os Srs. George Ville e Paulo Thenard reclamam a

prioridade desta nova theoria. Quando dous homens como

estes, e M. Boussingault, chegam a demonstrar uma mesma

verdade , sobretudo quando se trata de uma questao tao im-

portante como delicada , seguindo cada um delles um me-

thodo particular e essencialmente differente , e isto uma prova

moral da excellencia da theoria , e do progresso da sciencia.

M. Boussingault, para responder indirectamente areclamagao

de M. George Yille, relativamente a natureza da terra vegetal

e as causas de fertilidade, citou, perante a Academia , um
grande nutnero de textos extrahidos de sens proprios es-

criptos, assim como das obras de Saussure, Soubeiran

,

Malaguti, Procaire, Verdeil , Thenard, Barral, Liebig, Magnus,

de Salm Horstmann, Thompson, Way, etc., etc. Elle quiz

evidentemente demonstrar que as ideas de elementos assi-

milaveis activos e de elementos assimilaveis de reserva, ele-

mentos soluveis e insoluveis, de principios actualmente fer-

tilisadores e de principios fertilisantes latentes ; de agentes

assimiladores e agentes conservadores , etc. , etc.
,
pertencem

ha muito ao dominio da sciencia, e fazem, por assnn

dizer, parte do dominio pubhco ; e que, por eonsequencia,

cada um tem o direito de proceder a sua demonstragao, a sua

conflrmagao , e expol-os a luz por processos e experiencias

que Ihe paregam mais proprias a fazer-lhe alcangar esse fim.

F. B.
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AGRICULTUM-HYGIENE PUBLICA

A DRAIMAGE.

QUE TfiM FEITO AS NAgOES CULTAS PARA VULGAEISAREM A DRAINAGE.

—

ETTMOLOGIA DESTE TERMO.— INCONYENEENTES QUE EESULTAO DO EX-

CESSO DE HUmOADE PARA A VEGETACiO E A ANIMALIDADE, EM

QUE CONSISTE A DRAINAGE MODERNA.— RECAPITULAgAO DAS VAN-

TAGANS que a DRAINAGE PRESTA A AGRICULTURA.— EMPREGO DAS

AGOAS DE DRAINAGE NA IRRIGACAO. — APPLICACAO DA DRAINAGE AO

SANEAMENTO DOS EDIFICIOS , ETC., ETC.

fim deste artigo e excitar a atteiigao dos nossos lavra-

dores, que, pela maior parte, ignoram ate a existencia de

um progresso agricola que o illustre Payen assignala como

um dos maiores melhoramentos contemporaneos, e talvez

uma das mais importantes invenQoes da agrlcultura ( 1
).

Se a importancia de um melhoramento qualquer se mede

pelo successo que se obtem, para por em evidencia a grande

utilidadedaquellequenos occupa,bastadizer o que ate aquise

tem feito em diversos paizes relativamente a drainage, onde os

trabalhos de saneamento das terras humidas tomaram em

poucos annos uma extensao extremamente vasta, Na Ingla-

terra, ondeoshomensosmais eminentes por suaposigao social,

ou por seus conbecimentos, rivalisam de esforgos para vul-

(1) Relatorio sobre a drainage na Graa-Bretanha. Este celebre chimico foi

encarregado em 1850 de estudar os trabalhos de drainage na Inglaterra.
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garisar a drainage , e para aperfeiQoar as antigas praticas

,

OS grandes proprietarios empregam annualmente avultadas

sommas no deseccamento de suas terras, e simples rendeiros,

aquelles niesmos que arrendam a curtos prazos, nao hesitam

em fazer a sua custa as maiores operagoes de drainage, tao

certos e elevados sFio os lucros que esperam dellas. Porem

,

que falla mais alto do que tudo quanto se acaba de dizer,

que mostra de uma maneira mais convincente a incontes-

tavel utilidade e importaneia da drainage , sao as medidas

especiaes por meio das quaes o governo britannico , de or-

dinario tao reservado em tudo quanto diz respeito a inter-

vencao do Estado nos negocios privados , acreditou dever

animar a applica^ao e o desenvolvimenlo deste incalculavel

melhoramento agricola , fazendo adiantamentos aos proprie-

tarios e rendeiros, pagaveis em annuidades.

A iniciativa das medidas deste genero come^ou na Irlanda

em 1832, e uma lei complementar relativa a este objecto

appareceu em 1842. Em 1849 somente a Irlanda havia re-

cebido por emprestimo uma somma superior a um milhao e

meio de libras esterlinas , e a Inglaterra mais de dous mi-

Ihoes, independentemente dos adiantamentos feitos em vir-

tude da lei de 1842. Finalmenle em 1850 foi proposta na

camara dos communs uma nova lei autorisando adianta-

mentos aos agricultores no valor de mais de 89 milhoes de

cruzados.

A Belgica foi o primeiro Estado do continente que intro-

duziu a drainage na sua agricultura; primeiramente por

iniciativa dos parliculares, e depois por meio da intervengao

do governo. Bem depressa esse exemplo foi seguido na AUe-

manha e em Franca. Nesle ultimo paiz, as camaras legis-

lativas votaram , em 1852, cem millioes de francos para

emprestar aos agricultores que quizcssem cmprehender tra-

balhos de drainage e de irrigacao.

Diremos succintamcnte (juacs foram os meiosde que lani^ou
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mao governo belga, para introduzir e vulgarisar o uso dn

drainage. As medidas de que esse governo esclarecido lanpou

mao sao dignas de imitagao.

Foi em 1849 que o governo belga , animado da mais viva

solicitude para com os interesses da agricultara, empre-

hendeu dotal-a com esse importantissimo melhoramento.

Um engenlieiro foi enviado a Inglaten-a para estudarosdi-

versos methodos de deseccamento das terras, e de investigar

OS processes os mais aperfeigoados. No fim de cinco mezes

esse engenlieiro voltou para a Belgica, e foi posto a disposigao

dos proprietaries e dos cultivadores, para dirigir as operagoes

de drainage que elles quizessem fazer. Ao mesmo tempo

governo fez publicar um Manual de drainage, e o fez

vender por prego tal que todos o pudessem comprar; fez

tambem fabricar as ferramentas especiaes necessarias para

a execucao dos mngmdouros de deseccamento , assim como
as machinas proprias para a fabricagao dos tubes de louga

com que se guarnecem os fundos desses sangradouros ; elle

distribuiu gratuitamente muitas machinas deste genero , im-

pondo aos oleiros que as recebiam a obrigag-ao de vender os

tubes por pregos mui moderados.

Alguns proprietarios esclarecidos puzeram maos a obra

,

fazendo executar durante a primavera de 1850 algumas ope-

ragoes de drainage, com o fim de mostrar aos cultivadores

OS felizes resultados deste melhoramento. Denials, no comego

do mesmo anno, as sociedades e os comicios agricolas foram

convidados a prestarem o sen concurso a obra que o governo

havia emprehendido, fazendo de sua parte o ensaio do novo

systema de saneamento das terras. Certas vantagens foram

offerecidas aos membros dessas associagoes , afim de os de-

cidir a secundar as vistas do governo : o Estado se compro-

metteu a fornecer-lhes os tubos necessaries para os ensaios

de drainage, e concedeu-lhes o concurso gratuito dos agentes

encarregados da direcgao dos trabalhos , e o uso dos instru-
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inentos indispeusaveis para elles. Desta maueira , no fiin de

1852 ja setinham feito 62 ensaios, distribuidos por 49 dis-

trictos agricolas : estes ensaios contribuiram poderosaniente

para popularisar a drainage.

servigo da draniage foi organisado por decretos datados

de 11 de Outubro de 1849, 25 de Abril de 1850, 16 de

Marco de 1852, 29 e 30 de Agostode 1857. Os engenheiros

destinados para esse servigo estao a disposigao de todos

aquelles que desejam ernprehender os trabalhos de drainage.

As pessoas tjue conflam o estudo, ou a direcgao de suasope-

raQoes de drainage aos agentes do Estado , nada Ihes pagam

;

estes engenheiros so recebeni uma indemnisagao das des-

pezas de transporte , calculada a razao de 1 franco por legoa

em caminho de ferro , 2 francos por legoa nas eslradas or-

dinarias, e6 francos por dia de viagem ou de demora. Os

ajudantes sao pagos a razao de franco e meio por dia , e este

salario se deduz do seu ordenado. Pela lei de 10 de Junho

de 1857 , todo o proprietario de um campo hurnido esta au-

torisado a fazer passar pelos terrenos inferiores as agoas pro-

venientes da drainage.

Sob a influencia de todas estas medidas , a pratica do

saneamento das terras hamidas se espalhou rapidamente em
toda a Belgica, e o governo julgou necessario crear um ser-

vigo especial para a drainage, e a instituir um curso publico

desta arte destinado a formar homens capazes de dirigir esses

trabalhos.

Foi deste modo que o governo belga conseguiu vulgarisar

em pouco tempo , e em todos os pontos do paiz , um me-

Ihoramenlo eminentemente util e conseguiu triumphar dos

prejuizos dos agricultores, e da indifferenQa que mostram

habilualmonte para as innovagoes que os progressos Ihes

revelam.

Emgeral, os melhoramentos agricolas nao se propagaui

senao com uma extrema lenlidao , e su sao adoplados pela
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inassa dos cuUivadores, quando sen merito ja esta sancci ;-

nado por uma longa experiencia ; todavia a drainage fez

lima feliz excepQao a esta regra
,
pois que em menos de tres

annos ella teve urn extraordinario desenvolvimento. Em
1851 , numero de pessoas que compraram tubos de drai-

nage nlio excedeu a 250 ; esse numero sc elevou a 599 em
1852. Em 1850, apenas existiam 9 olarias onde se cons-

truiam esses tubos ; em 1852, o numero desses eslabeleci-.

mentos se elevava a 33, e nclles se constrniram 4,585,565

tubos ; finalmente, cm 1856 e 1857, contavam-se HO fa-

tbricas, as quaes fabricaram , neste ultimo anno, 41,517,580

ubos

!

Todos estes progressos se manifestaram de uma maneira

lao rapida, porque, como se exprime um autor helga (1),

« todos OS agricultores reconbeceram que a drainage era o

mais importante, o mais util, o mais neccssario de todos os

aperfeigoamentos agricolas; porque ella melborade um modo
permanente as boas e mas terras, pondo-as em eondifoes

mais vantajosas para a cultura, augmentando e mesmo do-

brando a sua fertilidade, e tornando melhor a qualidade das

coliieilas; por{]ue emiim ella constitue em muilas localidades

a base fundamental do todos os outros molhoramentos terri-

toriaes. » Calcula-se que, em quasi todas as circumstancias,

a drainage so por si produz annualmentc uma renda de 12 a

15 7o das despezas que custou. Procuremos agora dar uma

idea clara, porem breve, da drainage.

Etymologia do termo.— termo drainage, assim como as

palavras drainar, dram, etc., dcrivam do verbo inglez to

drain, que significa rsgotar, ou deseccar por meio de canos

subterraneos. Estas expressocs estao hoje introduzidas em

todas as liiigoas que nao tern termos que possam exprimir

(1) Tratado de drainage etc., por 1. M. I. Leclciv, ongenheiro de ponies,

calcadas e drainage.—Bruxellas, 1853.

R. B. II. 26
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exactamente o sentido que dcvem ler , sein >ubsliliiir-lhH

periphrases mais on nienos longas.

Oque se entende por \mAiSAGE.— Km agrlciilliira a drainage

e uma operacao onjo fim e augmentar de uina nianeira per-

manente a fertilidade das terras humidas.

Quando o lavrador dispoe a superlicie do sen canipo em

canteiros eparados por iiieio de regos, on qnando elle abre

vallas para esgoto , as operagoes que elle execula constituem

realmente uma drainaye. Todavia da-se a este terrno uma

significagao mais restricta. Km liiigoagem ordinaria, com-

prehende-se sOmente na palavra drainaije o complexo dos

processes que servern para subtrahir da leria as agoas no-

civas por meio de cams sabternweos.

Islo posto, examinemos como e que a drainage pjde evilar

OS inconvenientes que resuitain :
1°. da excessiva humidade

da terra; "2"
, do al)ai\aiijeiitu di' temperalura que resulta da

evaporacao , e da influencia que e'la exerce sobre as leacgoes

chimicas indispeiisaveis a pr.is[)ei'idade das plantas ; 3°, da

sua influencia sobre a divisao mecaidca dos terrenos cul-

livaveis, etc.

Destino da aijon ini ceijeidrnn.-— Nos pbenoinenos da ve-

getagao a agoa representa U!!i [)apel activissimo. Para que

a vegctacao prospere , e preciso , alem das substancias mi-

neraes ou organica> que as nutrem , uma certa dose de agoa.

A agoa e dissolv cute e o reactivo das m.dcrias nutritivas
,

serve para humedecer e intumecer os Iccidos dosvegelaes,

predispondo-os para recehor essas (ualerias, e clla mesmase

decompondo.e servindo-lhe dc alimento. Dcvc ainda obser-

var-sc que as agoas (jue provem da cbuva trazcm comsigo

uma certa quantidade de ar e oulros gazes, animalculos e

vegetaes microscopioos
,
que augmentain a t'ecundidade na-

tural da terra. llesuH.i dislo que uni terreno pcrfeilamente

secco em todas ascpocasdo anno e lolalmente improprio para

a cultura dos vegetaes que alimeulam os liomcns e os animaes.
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Da dose de humidade que a terra deve router.— A qiianti-

dade do ngoa que as plantas exigem para prosperar nao e

sempre a niesma : ella varia conforme a natiireza da planta
,

do terreno e do clima. Nao e portaiito possivel delerminal-a

de uma maiieira exacta; felizmenle isso iiFio e necessario

para o nosso assumpto. Obsorvaremos sumente que , se de

urn lado a agoa e indispensavel a vegeta(;ao , de oiitro lado

grail de humidade nao pode exceder a certos limites, sem

que as plantas soffram. Quando este limite e excedido, isto e,

quando a terra encerra, seja conlinuamente, seja somente

durante uma parte do anno , urn excesso de agoa , mani-

festa-se uma serie de phonomenos que contribuem para di-

minuirascolheitas, paratornar os frucfos de ma qualidade, on

para destruir as plantas.

E' possivel deterininar o ponto preciso, a partir do qua! a

terra se torna muito hnmida para a cultura da maior parte

dos vegetaes que servem para ali:nentac.ao dohomem e dos

animaes ?

Felizmeiite essa determinacao e facil.

Na composicao das terras entram muitas substancias diffe-

rentes . entre as quaes a argilla , os calcareos e o humus

tern a faculdade de absorver e de reter em sens poros uma
quantldade de agoa mais ou menos forte , conforme a sua

natureza. De outro lado , quando se examina a terra no ponto

de vista de sua constituicao mecanica , acha-se que ella e

formada de um numeroinfinito de purticulas de formas e

dimensoes muito variaveis, desdeos graos de area grosseira,

que se distinguem facilmente a simples vista , ate as partes

tenues e impalpaveis que'compoem as argillas ou barros, os

calcareos, o humus, etc. Estas particulas elementares, agglo-

meradas como se acham na terra , deixam entre si vazios

que se podem chamar inlersticm , para os distinguir da-

quelles que existem nas proprias particulas , e que podem

ser considerados como os poros dessas particulas. Assim a
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terra pode ser assemelhada a iima massa porosa , atravessada

por innumeraveis e pequenissimos cauaes sinuosos, for-

mados pela reuniao dos intersticios que separam as suas

particulas elementares.

Quando a cluiva cahe sobro mn terreno constitiiido do

modo que acabainos de dizer, ella penetra primeiramente

DOS intersticios , e vai procurar os pont(>s niais baixos , se

as camadas iuferiores se uao oppuzerem a infiltragao, corno

acontece geralnicntc nos terrenos barrentos ; parte da agoa

e absorvida polos poms , ate que iielles nao caiba mais

,

entao as particulas perdeni a, sua porosidade. Pode porem

acontecer que, nao obstante a (pieda de uma grande quan-

tidade de agoa de chuva , a terra nao [verca a sua porosidade,

ainda que a lotalidade das particulas que a forinam , lomadas

isoladamente, tenbani os sous poros cheios de agoa. Nestas

coiidicoes, a terra se divide facilinente na niao sem molhal-a,

raas fazendo-lbe experiniontar uuia sensacao mui distinct^ de

frescura humida.

Se esta terra for aquecida na teinperatura exigida para a

fervura d'agoa (100° centigradosi , ella perde uina quantidade

de agoa que varia de 15 a 25 por cento. Este eslado da

terra ,
que se pode caracterisar eoni o nouie de Immidade

normal , e o que melhor convem a vegetagao.

Se cahir uma nova quantidade de agoa em uin terreno

saturado de liuinidade , a constitui(;ao inecanica desse terreno

Gcara profundaniente alterada , e a terra perdera loda a sua

porosidade. Deverenios portanlo entender por terra humida

aquella cujos intersticios estiverem cheios de agoa, e por'

Gonsequencia incapaz de receber ar. Se este estado durar por

urn certo tempo , o cresciinento e o desenvolvimento de todas

as plantas uteis licam gravemente compromettidos.

Inconr/enientes que resultam do exce&so ds hnmidade.— Os

effeitos nocivos que o e.\cesso de humidade occasiona na

cultura e na vegetagao se nianifesl<ain claramente , mesmo
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ao observador o menos attento Esses effeitos dependem em
parte das circumstancias que deram origem a superabun-

dancia da humidade , assim como da qualidade da agoa

;

mas variam sobretudo na razao do espago de tempo em que

essa humidade se conserva eslacionaria.

Os terrenos pantanosos permittem observar esses effeitos

nocivos em toda a sua inteusidade. Em geral , os terrenos

deste genero , antes da iiivengao da drainage , eram justa-

mente coiisiderados como improprios para a cultura : e im-

possivel lavral-os , e a experiencia demonstra que a maior

parte das plantas cultivadas nao i»odem prosperar (1). Sabe-se

que esses pantanos se cobrcm com uma vegetagao especial,

porem totalmente impropria para a alimentagao dos animaes.

A relva que cresce nos logares baixos, e que pode servir-lhes

de sustento , torna-se dura , azeda e pouco succulenta , se

terreno se iniuida , e bem depressa as plantas inuteis

abafam as plantas uteis. A maior parte das vezes os carros

e OS animaes nao podem circular por esses terrenos , sem

que sejam vallados a miudo, porem sempre a sua superficie

fica lodosa e moUe , de sorte que difficulta o transito e faz

desapparecer as hervas do pasto.

Estes inconvenienles , que sao apenas os principaes , e

causam summo damno aos lavradores , nao se limitam aos

terrenos pantanosos. Existe um grande numero do terrenos

que, por sua natureza ou por sua posigao, absorvem e

retem com tenacidade as agoas de chuva, convertendo-se

em verdadeiros reservatorios de agoa estagnada em certas

epocas do anno , e em outras reduzidos a mais completa

seccura. Neste numero, porexemplo, entram as terras ar-

gillosas e fortes, a que geralmente se da o nome de terras

frias ou cruas.

(4) Nem pioprio arroz, que, como se sabe, exige uma grande quaotidade

de agua, p6de prosperar nas aguas estagnadas ; ao contra rio elle exige a reno-

varao continua de aguas frescas.
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Estas terras sao de uma cnltura difficil e dispendiosa:

nos tempos seccos, a terra dura e com pacta resiste a acQao

dos iristrumentos de cavar ; nos tempos chavosos, ella oppoe

ainda maioi resisteucia, porqiie fica pastosa e tenaz. Con-

sequentemente o trabalho das terras liumidas e fortes exige

mais tempo e maiores despezas do que as seccas e leves;

demais, a roteagao das primeiras luinca se faz com perfeicao,

porque, mesmo com os molhores iiistriimentos, nunca se

consegue dividir cpnveiiieutemente a camada de terra culti-

vavel, que, muito adherente on muilo humida. nao pode

reduzir-se a p6, ficaudo sempre em torroes mui volumosos

e difficeis de parlir. Nesta sorte de terras, as mas hervas

pullulam , e nao e possivel fazel-as desapparecer senao por

meio de repetidas capinas. lavrador que, fiado no tempo,

semeia uma terra semelhante, a maior parte das vezes perde

fructo de sen trabalho. Se cliove , a vegetacao cessa ou

elanguece , e as coilieUas , que davam as mais bellas espe-

rangas, perecem pela funesla influencia da humidade. Se,

pelo contrario , segue-se um lon<io periodo de secca , as co-

Iheitas soffrem do mesmo modo : a terra rstd queimada ,

como de ordinario se exprime o miseio lavrador.

As hervas dos pastes naturaes ou arlificiaes que vegetam

em semelhantes terrenos sao sempre grosseiras , fracas e

doenlias. Raras vezes se pode obler em taes terrenos plantas

cujas raizes possam servir de sustento aos homens e aos

animaes.

As arvores ou arbustos que crescem nas terras humidas

sao quasi sempre doentias; as arvores (jue dao essencias

quasi nao podem vcgclar em taes terrenos : as arvores fruc-

tiferas sao sempre curias, rachiticas, improductivas, ou dao

l)essimos fruclos.

Observa-se ainda (jne loda a sorte de estrumes. naturaes

ou arlilici.ies , perdem iicsias terras uma giande parte de sua

for^a fertilisadora. Assim , nos paizes onde se nao estruma ,
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a terra fica bem depressa cansada [esteril), e naquelles em
que se empregam estruines, esses terrenos exigeni eslruma-

Q5es continuas e copiosas. Este inconveniente resulta sem

duvida de que as agoas da chnva deslavam e carream as

partes as niais ricas da cainada cullivavel , e as transportam

para as \ alias e os regatos.

Inflmnda pirnicmn das afjotis. estagmulas aobre os ho-

mem e OS anlmnes.— A iiifluencia que resulta da estagnagao

da agoa , e conseqncnieineutc da excessiva hninidade, nao

se lirnila a cullura ^' a vegetarao : a sua perniciosa ac^ao

intlup sol)rt' os homens e os animaes.

gad) que vive uos pastes lininidos e coustantemente

atornjeiilado por inseclos de loda a casla , e esta sujeito a

afTeccoes jtulinoaarcs c outias cnfermidades; os carneiros

a tinha. a podridao. e oulras molestias destruidoras ; final-

menle , as euianacoes da terra , conipostas de humidade e

de gazes nocivns, occasionam febres endemicas e outras

enfermidades que diziuiain a populao'io. De sorte que a drai-

uagc iiao deve ser consideiada sunieuie coino urn melhora-

m.'Ulo agricola . poreiii cofuo uni poderoso nieio de torna.i

saluljres as cidades e os campos.

Infhienr.in que exerce a humidade sobre as reaccdes chi-

micas da terra , farorareis a ceifPtamo.— A terra e o lahora-

torio oude a nalureza prepara o susteiito das planlas, onde

as materias organica-; e salinas se decompoeui e se trans-

forinam em substancias sulmeis c assimilaveis. Esta perfeita-

mente provado que essas transrorinaQoes necessarias uao

podem ter logar sem o concurso simultaneo do calor, do

ar, e da agoa. Toda a circumslancia cujo efTeito for excluir

qualquer dcstes agentes, ou diminulr a sua acgao , deve

inevitavelmente iinpedii' ou modidcar as reac^oes chiuiicas,

das quaes depende a alimentagao das plantas. Ora, e evi-

dente que o iuterior de um terreno humido torna-se inacces-

sivel ao ar atmospherico, e que este, nao podendo circular
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em torno das raizes das plantas , retarda necessariamente o

sen crescimento. Explica-se deste mode a diminuigao da

possanga fertilisanle dos esti-umes applicados aos terrenos

humidos. Tomeinos por exeiiiplo o esteico do gado. As ma-

terias vegetaes e auimaes quo elle coiilem nao podein sorvir

para a nutriQao dos vegclaes senao depois de terem soffridu

na terra certas liarisforinagocs cliiinicas; quaiulo esias se

fazem em conlacto com o ai- atmospherico, ellas se effecliiam

de uma maneira rapida e coniplela, dando iiMScimenlo a

novos comi)OSlos proprios para manler a vida das plaiilas
;

quando, pelo contrario, a lerra e fria. hiimida o coinpacla,

quando o esterco se acha cercado do agoa, as matcrias orga-

nicas que o compoem nao experimentain senao uma decom-

posigao lenta e imperfeila: as reacQoes chimicas que entao

se fazem em uma camada vegetal geram substancias acidas

nocivas as plantas, e que podem mesmo reagir de uma ma-

neira prejudicial sohre as substancias mineraes (|ue a terra

contem.

A humidade estagnada na terra nao se limita a impedir a

Girculagao do ar em torno das raizes das plantas; ella tambem

forma um obstaculo a renova^ao da agoa, renovagao nao

menos util aos vegetaes do que a do ar. A agoa das chuvas

nao e nunca perfeitamente pura: atravessando a atmos-

phera, o liquido dissolve ou arrnsta diversas substancias,

taes como o azoto , o acido carbonico, o anmioniaco, o acido

nitrico, etc., e, quando ella pude penelrar livremente n^

terra, transporta ate as raizes das plantas essas materias que

representam um tao grandc papel na alimentagfio dos vege-

taes. Ncsias circumslancias, cada nova cliuva cnriquece a

terra; mas quando o lerrcno 6 hu i ido , a agoa pluvial,

sendo obrigada a correr na superlicic , leva comsigo uma

grande parle das matcrias fcrlilisantes f|ue conserva em

dissolugao, e arrasta alem disto a(]uellas ipie contem a

lerra.
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lufluencia da humidade sobrc a divisao mecamca das

terrcis.— Uma outra causa que inline sobre a fecundidade

das terras humidas e a quasi impossibilidade de dar Ihcs

niobilidade. Nenhutn agiicnllor ignora que os amanhos an-

nuaes contribuem inuilo para as lornar focuudas ; nenhum

ignoi'a que essas operaroes sao lanto mais efficazes quanto

mais pulverisada lica a terra. A razao disto e ponjue a divisao

mecanica da terra proporciona as raizes dos vegetaes o meio

de pcnetrareni nella com facilidade, e irem buscar os alimentos

que Ihes conveni ; resulta mais desta divisao , (jue ella p5e

as diversas partes do terreno em contacto com o ar , favore-

cendo a condensagao e a absorp^ao dos gazes espalhados

na almospbera , e faeilitando a desaggregapo e a decom-

posicao das materias mineraes que concorrem para a nutrigao

das plantas; finalmi^nte, ella produz entre os elementos or-

ganicos e os elementos mineraes da terra uma mislura intima,

essencialmenle favoravel as reacQoes chimica>. Estes pre-

ciosos resultados nao se alcancam , on sao alcan^ados de uma
maneira mnito imperfeita nas terras humidas , fortes e com-

pactas , nas (juaes a adherencia entre as inoleculas e tal
, que

OS instrumenlos de lavoura nao conseguem nunca prodnzir

sufficiente mobi'idade.

Influencia da humidade sobre a temperatura das camadas

caltivaveis.— A ultima causa que influe sobre a fecundidade

dos terrenos humidos e o abaixamento de temperatura que

ellesexperimentaai e:n consequencia da estagnacao da agoa

a uma fraca distancia de sua superficie. Esle ponto tern me-

recido un^a atten^ao mui particular, e as consideracoes que

se tern feito sobre este assumpto fornecem argumentos em
favor da drainage subterranea, quando mesmo nao exis-

tissem os outros inconvenientes anteriormente enumerados.

As terras cultivadas devem a ac^ao dos raios solares a

maior parte do calor que recebem ; sua temperatura pode

variar por muitas circumstancias , entre as quaes as prin-
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cipaes sao : a situacao em relagao ao Equador (a latitude)

,

a elevagao acima do nivel do mar (a altitude] , a exposigao

ao Norte ou ao Sul , a composicao e mesmo a cor das terras.

Suppondo que duas terras estejam em condi(joes identicas

,

mas que tenham coiislante:nente ou habitualmente urn grau

de huniidade difTerente , a niais humidasera mais fria do

que a outra. As causas que produzem este rcsfriamento sao

em uumero de cinco: 1°, resfriamento produzido pela evapo-

ragao da agoa ; 2', resliiamento devido a nao conductibili-

dade da agoa ; .'i", resfriamento devido ao radiamento; i°,

acQao refrigerante das chuvas ;
5° , accao dos orvalhos.

Examineinos succintamente estas causas.

1." Todo mando sabe que pondo a agoa ao fogo ella

ferve , e depois se converte em vapor: a isto e que se chama

evaporacao. Mas, para que a evaporacao tenlia logar,nao

e preciso p6r a agoa em conlacto com o fogo
,

pois que

,

como todos podem observar ,
pondo agoa ao ar livre, ella se

evapora . quuiquer que seja a lemperalura. Neste ultimo caso,

a agoa rouba o calor, de que necessita pan evapoiar-se,

aos corp "S coui os quaes se acha em contacto , e por conse-

quencia csfrio esles ultimos.

Estes factos quasi que nao prccisaui de provas uiateriaes :

moihai as maos , expondc-as ao ar : em breve ticareis com

ellas euxulas , mas sentireis uma serisagao de frio : a agoa

loubou uma parte do vosso calor animal , e fez abaixar a

temperatura de vossas maos.

.\gora pode perceber-se porque a agoa que esta na terra

perto da supsrficie apresenla necessaria'uente o mesmo

pheno'neuo : ella so dissipa pouco a pouco por evaporagao ,

roubando ao terreno todo o calor que Ihe e necessario para

passar do estado de liquido ao estado gazoso.

Admittiu-se. depois de muitas ex[)eriencias cuidadosa-

mente feitas
,
que a evaporagao de uma libra de agoa abaixa

de 1« centigrado a lemperalura de 550 libras de terra.
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Por estes iiiimeros se pode avaliar a eiionne depressao

que calor terrestre experiinenla em consequencia da eva-

poragao da agoa. Esta causa de re^lriainento affecta todos os

terrenos, mas a sua influenria varia com a qiiantidade de

humidade (|ue elles contem , alem da bumidade que cha-

mauios normal. Ora, a physica uos ensiiia que a quantidade

de calorico que enlra na composicao de cada aloino de vapor

pode ser avaliada em 550° centigrados, e as experiencias nos

demonstra !i que o valor latente que eucerra a agoa reduzida

a vapor 6 sempre uma quantidade constante
,
quaesquer que

sejam a temperatura e a pressao sob a qual se formou o

vapor. Kesuila disto que. qualquer que seja n temperatura

de uma terra bumida ou a do ar ambiente, a agoa que se

evapora rouba sempre ao lerreno uma mesuia por^ao de

calor, represenlada por 325 calorios (1) por cada libra de

agoa.

Tentou-se depois indagar qual seria a quantidade de um
combuslivel, o carvHo de pedra por exemplo, necessaria para

produzir uma evaporacao (^quivalenle aquella que a agoa

sotTre annnalmente, e chegou-se a um rosultado exlrema-

mente ciirioso . mas que serve para provar as vantagens da

drainage, s;'>mente no caso que nos occupa agora. Resultou

destas indagacoes que o calor perdido por uma superflcie de

iOO geiras, no espago de 365 dias, quando o terreuo retem

as agoas da cbuva, equivale a perda de calor pela com-

bustao completa de 16,638 arrobas de carvao de pedra, e

que ,
para por um terreno bumido nas mesmas condigoes que

um terreno iiaturalmente poroso e tornado penetravel pelos

meios arlificiaes, seria necessario queimar pouco mais ou

rnenos 46 arrobas por dia.

(1) Os physicos dcnoininarain catorico espccifico de um corpo A quantidade

de calor necessaria para iniida: de 1" ccntigrado a toniperatura de diias libras

dessc corpo. Para a medida do calor convencionou-se tomar por iinidade o

calorico especifico da agoa , ao qual se den o nome parlicular de cnlorio.
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Deve-sc concluir do que se acaba de dizer a extrema

imporlancia de nao deixar estagnai" a agoa perto da su-

perficie nas terras loites
;
porque estas terras, accumulando

a agoa durante a estagao chuvosa, devem ser mui Mas na

estagao seguinle , sobretndo no verao, em que a evaporagao

e mais activa. Ve-se beni disto que os lavradores se servetn

de unia expressao niui jasla quando qualificani os terrenos

huniidos com o nome de terms frias.

2.° Se aquentarmos uma barra de ferro i»or uma das ex-

tremidades, a oulra ficara em pouco tempo igualmente aque-

cida; se porem lizermos o mesmo a uma acba de lenha.

uma das exlremidades estara em brasa , entretanto que po-

deremos impunemente ter a outra na mao.

ferro e portanto bom conductor de calor , e a madeira

tndu conductor de calor. A agoa, assim como todos os outros

liquidos, se comporta do mesmo modo que a madeira, quanto

a transmissao do calor. Esquentando-se a agoa pela sua parte

superior, a cainada immediatamenle em contacto com a fonte

de calor aquece so, e por venlura toda a massa adquire, no

fiiii de um cerlo tempo, uma temperatura mais clevada do

que aqnella que tinha no principio; oste facto e devido a

uma causa differente da conductibilidade do liquido. Conio

a terra lira priucipaluienle o seu calor da acc^io exercida

sobi'e a sua superficic pelo Sol , segue-ss que, nas terras sa-

turadasde humidade, uma boa parte do calor solar nao pude

transmittir-se as camadas inferiores com a mesma facilidade

com que isso se faz nos terrenos seccos, porque as materias

constituintes destes ultimos sao melliores conductores do que

a agoa. E' por isso que nos terrenos compactos a tempera-

tura, a alguns palmos de profundidade , e sempre inferior

a da camada superficial ; e lambem por esta razao que a

temperatura dos terrenos pantanosos augmenta mui pouco

durante os mais fortes calores do verao.

3." Se a agoa e ma conduclorade calor, em compensa^^o
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ella tern uma possaiica radiante mni consideravel. Todo o

mundo sabe que a agoa quente, posta em uni meio de fraca

temperatiira, esfria promptamente. Resultam desta faculdade

radiante nos terrenos liumidos phenomenos cujo eHeilo

tende a diminnir a soa teinperalui'a , salvo em uma unica

circumstancia , em quo adiante fallaremos.

Quando dnranlc a noile a lemperalura das camadas iii-

feriores da atmosphera fica ahaixo da que tem a terra , a

agoa que esta coiitem projecta rapidamente o calor para o

espaco; as porcoes em conlacto immediato com o nr esfriam

em primeiro log;ir
, augmeiilam de deiisidade, de5(xw e sao

substituidas por outras porcnes mais quentes, e nssim por

li;mte. Neste caso a agoa e urn vebicnlo (|ue transporla c

lis[»ersa na superlicie da terra o calor interior. Em certas

ircumstaiicias esta accno pode continuar-se ate qrie a terra

e a agoa (|ue ella coiitem chcgue a uma tempcratura de 4M
centigrados, poiito que corresponde a maxima densidade da

agoa. Todos os terrenos que contem um excesso de humi-

dade estno sujeitos a um reslriamenfo produzido por esia

causa; nos terrenos seccos, as particulas solidas nao pos-

suindo a mobilidade do que gozam as moleculas liquidas, o

radiamento nao pode occasionar uma corrente ascensional,

de sorte que a camada resfriada e sempre pouco espcssa.

i.'' A cliuva que cahe nos mezes quentes do anno tem
geralmente uma temperatura inferior a da superficie da terra;

cahindo sobre ella, rouba-lhe necessariamente uma parte de

seu calor, e cste calor e totalmen te perdido pela terra quandO
as agoas que ella recebe licam estagnadas a uma pequena
profundidade, ou quando ellas correm em vallas abertas na
superficie. A acQao das chuvas deixa de ser prejudicial

quando o terreno 6 naturalmente poroso, ou quando ella

corre por esgotos sufBcientemente profundos
;
porque , em

um e outro caso , as agoas de chuva sao obrigadas a filtrar

pelas camadas mais frias da parte inferior , e Ihes restituem'
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uma parte do calor que alias roiibam as snperficiaes. Sob

este ponto de vista, a acgao das chuvas se torna iitilissiina

durante o verao
,

pois que nessa estacao el las levam o calor,

quasi senipre mui forte , da superficie para as camadas uiais

baixas, e porque ellas tendem a tornar mais uniforme a

temperalura da camada activa do terreno.

Alem disto , a agoa desloca em sua descida o ar que en-

contra no terreno; quando pade esgotar-se livremente, ella

e substituida pelo ar e;a contacio com a superlicie , e este ar

e, durante OS dous tercos do anno, mais quente do que o

interior do terreno.

5.° Resta-nosconsiderar urn idtimo phenomeno, (|ue prova

ainda a converiiencia dos esgotos subterraneos : a accao dos

orvalhos sobre a temperatura das terras.

Durante as noites serenas. us differentes corpus postos na

superficie da terra resfriam-sc promplamente e irradiam uma

grand ^ qia'itidade de ci!or. qii perdcni totalmente, se a

atmosphera esta calma e sem nuvens. A camada de ar em

contacto com esses corpos tandiem esfria e precipita, debaixo

da forma de orvalho, uma parte do vapor da agoa que tinha

em suspens'io. No momento em que se forma , o orvalho e

portanto mais quente do que as substancias sobre as quaes

se deposits; de sorte que a siq)erricie dos terrenos torna a

ganhar durante a noile uma parte do calor perdido pela eva-

poragao e radiamento
,

pelo facto da condcnsacao do vapor

aquoso. Disto resulta uma nova vantagem etn favor dos ter-

renos penetraveis
; i)orquanto , ainda que uma terra humida

irradie muito calor, nao so formain todavia orvalhos, seja per

causa das correnles que n rcsfriamenio iiocturno nellas produz,

ou seja porque a agoa encerrada em um terreno semelhante

nao tenha para a humidade do ar nenhuma atTniidado.

Attribue-s:' a agoa dos orvalhos maiores propriedades nu-

tritivas do que a agoa ordiii.iria, porque preteiide-se que

ella contem uma mais forte proporQao de oxygeneo.
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Deve-se demais acreditar que nao e somente na superlicie

da terra que a acgao benefica dos orvalhos se faz seiitir.

Quando iim terreno e naturalmeiite poroso , ou quando arti-

ficialmente o lornaram poroso, acontece miiitas vezes, du-
rante verao, que as camadas inferiores tenham durauleo
dia uma temperatura sufficientemente baixa para prodiizir

a condensaQao da humidnde do ar com quern ellas se acliain

em contacto
;
o deposito do orvallio se faz entao no inltM'ior.

e, emquanto a superficie desprende a sua humidade e o sen

calor
, as caniadas interiores rcparam as suas perdas o se

man tern nas condig;oes favoraveis a vegeiaQao.

• Em que consiste a drainwic moderna.— O uso das sangrias

on esgotos subterraneos para deseccar as terras humldas e

muito antigo. Palladius da a descripQao dos proc<?ssos (]ue

pralicavam osRoinanos; mas esse methodo so tinlia Ingar

em circumstancias |)artieulares, isto e, quando a superabun-

dancia da humidade era dcvida a presenca de foiites ou de
agoas empantamidas. Pelo conirario a drainage moderna nao
se limita a deseccar os terrenos paiitanosos e a fazer esgotar

as agoas subterraneas ; o que a caracterisa , o que a constitue

um melhoramento inleirarnente novo , e a applicagao das
Sangrias subterraneas para a deseccac^ao completa dos ter-

renos argillosos , das terras frias e cruas
, que soffrem muito

pela estagiiacao das agoas de chnva que se accumulam na
estagao propria, e ahi ticaiu relidts pela impenetrabilidade

dascamadas superiores ou inferiores. Demais, a drainage
moderna esla sujeila a re^iras e a processes absolutamente
novos

, que a constituem uma verdadeira arte.

Ate agora os meios euipregados para evitar as accumula-
Coes das agoas nos terrenos pianos e humidos consistia

em dividir o terreno em canteiros e em deixar regos entre

dies, ou em rdjrir vallas. Estes meios nao servem senao para
facililai- a evacuacao das agoas de chuva que correm na
superficie, massao incapazes de fazer desapparecer aquellas
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que penctram na terra, e nella se acciimulam ate que a

evaporagao as tenha dissipado. A humidade rnteriof da

entao logar a todos os inconvenientes que acabamos de men-

cionar. Os regos e as vallas siiperficiaes so dao sahida as

agoas qiiando as terras ja se acliam satiiradas. Nas chuvas

fortes, as agoas carregam as pnrtes as mais finas do terreno,

dissolvem as materias I'crtilisantes e as Iransportam para

longe; desorteque, longe de enriquecerein as terras, as

chuvas enipobrecem os terreuos. A cultura em taholeiros

abaulados e o em[)rego das vallas a ceo aberto fazem perder

uma consideravel porrao de terreno, e exigeni urn trabalho

dispendioso de conservagao annual. primeiro systenia
,

sobretudo , e particularmenlo defeiluoso. Basla uina obser-

vagao ordinaria para conhecer que, durante a estarao chu-

vosa, a cultura em tabolciros abaulados desecca as |)artes

elevadas a custa das partes bnixas
,
que quasi semprc ficam

afogadas. As vallas nao produzem geralmente mclbores re-

sultados.

Kstes dous modos de deseccamento, os quaes constituem

que se pode chamar — drainage superficial— , estrio em
opposig;ao directa com os [)rincipios prccedenlemente ex-

postos.

Demonstrou-se a extrema conveniencia do livre penetra-

mento das agoas de chuva pelas camadas do terreno , nao

somente para depositarem nessas camadas as materias fer-

tilisantes que cllas trazem comsigo em solugo , como tam-

bem para Ities restiluirem o calor roubado a superlicie.

Dm systema de drains coberlos e profundos , com capa-

cidade sufllcienle para receber e evacuar as agoas , produz

pelo conlrario urn deseccamento tao perfeito e lao conipleto

como se pode descjar. Conservando ao terreno uma super-

licie continua , sem abaulamentos , sem regos e sem vallas,

08 drains sublrabem em todo o tempo o excesso de humi-

dade, nao deixando subsistir scnao aquella que e favoravel
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i vegetaoao ; conservando a terra constantemente em urn

estado de porosidade qae Ihe permitte absorver e receber

novas doses de chava, e dando um accesso facil ao ar. Antes

de chegar aos canaes formados pelos drains , as agoas da

chuva humedecem uniformemente a terra; distribuem as

raizes das plantas as materias fertilisantes que trouxeram da

atmosphera, e as camadas inferiores do terreno o calor que

adquiriram na superficie. Depois de cada chuva, a terra re-

cebe novo ar, que augmenta a fertilidade e ao rnesmo tempo

a temperatura media. Os drains cobertos podem ser collo-

cados em uma profundidade sufficiente para que as diversas

causas que tendem a fazer abaixar a temperatura da camada

activa do terreno nao possam exercer a sua funesta acgao.

Finalmente , a drainage subterranea nao exige despezas de

conservagao, ou apenas exige accidentalmente insignificantes

concertos.

Vejamos agora os diversos systemas de drainage, e em

que consiste o esgoto subterraneo.

As differen(jas no estado dos terrenos determinam a ma-

neira de os deseccar. Existem dous methodos de drainage

bem distinctos : um consiste em dar esgoto a fortes quanti-

dades de agoa de algumas partes isoiadas de um campo por

nrteio de uma drainage profunda ; o outro consiste em fazer

numerosas sangrias paralleias, que recebem e esgotam , em
toda a extensao de um campo , as agoas estagnadas na parte

superficial do mesmo campo : esta 6 a drainage superficial

on pouco profunda.

Estes dous methodos encerram todas as variedades de

drainage ; mas entre ellas existe a seguinte differenga : a

drainage profunda nao admitte nenhuma moditicaQao na

maneira com que e feita em qualquer terreno que seja ; entre-

tanto p6de-se modificar a drainage superficial de maneira a

aproprial-a a natureza de cada terreno.

R. B. II. 27
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A drainage poiico profunda ou superficial se subdivide e se

executa de dous raodos differentes : I ° , cava-se com a pa

,

na superficie do campo , e em differentes direcQoes, vallas

abertas que recebem as agoas; 2*^, abrem-se, em differentes

profundidades e em intervallos mais ou menos proximos

,

Sangrias ou valletas cobertas, nas quaes entram as agoas de

chuva que se infiltram atraves da camada vegetal e das partes

penetraveis da camada inferior, e sahem dellas por um des-

aguadouro feito no logar conveniente.

Este ultimo methodo tem sido designado com differentes

nomes. Chama-se drainage de regrn^, quando, em um campo

disposto em canteirosou taboleiros abaulados, regos cobertos

occupam o iogar das regos abertos, que dividem os canteiros.

Tambem se tem servido da denominacao de drainage fre-

quents, quando se facilita o corrimento das agoas por meio

de numerosas ou frequentes \s\\eX?LS. Ainda que este seja o

nome primitivo, nao etodavia exacto, pois que elle implica

a idea de que o terreno deve ser frequentemente sangrado,

que certamente se nao quer exprimir. Por allusao ao

parallelismo das linhas dos sangradouros subterraneos

emprega-se igualmente o termo de drainage paraUela

,

que tambem nao e exacto
,
porque nao e rigorosamente

preciso que todas as sangrias de um campo sejam collocadas

parallelamente umas as outras. Se a drainage nao e pa-

raUela, toma entao o nome de drainage ramijicada.

Como terreno fica perfeitamente saneado por este genero

de drainage de sangrias subterraneas , mais acertadamente

foi denominado drainage completa, que nao implica a idea

da adopcao de uma f6rma particular para essas sangrias, ou

uma maneira especial de collocar os drains, mas a admissao

de toda a forma ou disposicTio que possa conduzir a um
saneamento perfeitn o completo do terreno. As outras de-

nominaQoes dadas a esse genero de drainage indicam s6-

mente a maneira por que os materiaes sao postos nos drains

;
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assim ha sangrias em espalda, outras feitas com a charrm
toupeira ou cega , etc.

Tendo-se geralmente reconhecicio que o systema de drai-
nage subterranea, coberta e profunda, e o mais perfeito,
diremos somente alguma cousa que possa dar iima idea do
modo pratico de o executar. Depois do reconheclmento da
nalureza do terreno, do nivelamento

, etc., trata-se pri-
meiramente de abrir vallas, mais ou menos profundas, e
de introduzir nessas vallas os drains que devem formar'os
aqueductos para o esgolamento das agoas. Diremos em pri--

meiro logar que essas vallas podem ser abertas com os
instrumentos ordinaries, ou por ineio de machinas , entre

V as quaes mencionaremos a charrm toupeira , a charriia es-
queleto, etc. '

''"

Quanto a profundidade a que devem chegar as vallas, ro-
gamos ao leitor que leia os artigos sobre drainage que \em
transcriptos no Auxiliador ^^ Julho c Agosto de 1858.

Imaginem-se vallas coberlas, collocadas parallelamente ou
cortando-se entre si , mais ou menos proximas umas das
outras, mais ou menos inclinadas no senlida o mais con-
veniente, e ter-se-ha idea de um systema de drainage com-
pleta.

Uma valla coberta consta de um fundo ou soleira , de duas
paredes lateraes, e de um ceo, tecto o\\ cobertura. Concebe-
se que, submettida a pressoes lateraes, e a uma maior forte
pressao que resulta do peso das camadas de terra que a cobre,
essa valla estaria sujeita a desmoronamentos se nao fosse soli-

dificadapor todas as quatro faces. Para conseguir essa solidez
tem-se empregado um grande numero de materiaes, taes
como relvas, fragmentos de turba; enchimenlo das vallas
com palhas, achas de lenha ou varas, tubos de madeira

;

com pedras soltas, brutas ou lages ; linalmente, guarnecendo
as paredes, ceo e soleira, com muros de pedra secca , ou
com tijolos. Finalmente, sentindo-se a insuificiencia de todos
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estes meios , recorreu-se ao uso dos telhoes de barro , assen-

tados sobre uma soleira ou apoio constriiido com grandes e

solidos tijolos de Udrilho. Mas , ainda assim , esse meio nao

satisfazendo, recorrea-se ao uso dos tubos. Principioii-se por

tubos de ferro fundido
;
porem o alto preQO desses tubos , a

difficuldade de os manejar , e a sua pouca duragfio relativa,

OS fez substituir por tubos de louQa ou de barro cozido. No

principio deram-se diversas formas, majsou meaos defei-

tuosas, a esses tubos, ate que, em 1843, John Read provou

a conveniencia da forma cylindrica. Os tubos de louQa de

secQno circular devem ser preferidos a todos os outros ma-

teriaes para guarnecer o fundo dos drains, porque elles cons-

tituem OS aqueductos os mais duraveis , os mais economicos,

em uma palavra , os mais perfeitos sob todos os pontes de

yi&ta.

Alguns agricultores que perseveram no emprego dos te-

lhoes apoiados em soleiras de tijolo fazem duas objecgoes

contra o uso dos tubos. E' difficil , dizem elles , dar aos

tubos cylindricos uma posiQao estavel sobre o fundo piano

das Sangrias ou vallas, e de impedir que elles se desarranjem

quando se deita a terra sobre elles; demais, dizem esses

praticos, quando esses tubos sao.juntos pelas extremidades,

a agoa nao pode introduzir-se nos aqueductos senao pelos

intervallos que separam os tubos successivos ; e essas junc-

turas sao evidentemente muito exiguas. E' facil demonstrar

que estas objecgoes nrio tern fundamenl.o.

Em primeiro logai* , se houvesse algum lemor acerca da

estabiUdade dos tubos de secgao circular, seria mui facil

arranjar-lhe uma base conveniente ,
guarnecendo-os exterior-

raentecom palmilhas ou calcos, ou fazendo em sua superflcie

quatro nervuras que, impedindo o tubo de desarranjar-se

,

daria meios de o fazer voltar em diversas posigoes. Mas nao

e felizmente necessario recorrer a estas complicaQoes, porque

a objecgao que nos occupa repousa inteiramente na. suppo-
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sicao de que o fundo do drain e piano e mais largo do t}«e

OS tubos. Esta hypothese e toda gratuita.

tempo necessario para que um terreno fique secco nio

depende somente da facilidade com que a agoa ^ recebida

nos tubos, ou, em geral, nos aqueductos de tes|oto, mis

sim da resistencia que ella experimenta na su^ dfescida i^
ehtre as camadas do terreno, e em seu movimenta Mteral patia

OS drains. Teni-se observado que a agoa que cabe sobre d

terreno leva 24 a 48 boras para esgotar-se, conforme ia

intensidade das chuvas e independentemente das dimensoes

dos tubos; e provou-se, por experlencias repetidas, qule

tubos de 25 millimetros de diametro sao sufficientes , nao

so para darem vasao a toda a agoa de chuva, mas tamberti

as agoas subterraneas que possam existir no logar.

Os tubos sao postos no fundo do drain , tocando-se pelas

extfemidades. Todavia tem-se imaginado diversos meios de

OS tornar mais solidos. mais simples , e o unico que esta

actualmente em uso para unir os tubos, e uma especie de ma-

nilha ou pequeno tubo de algumas pollegadas de comprimento

de maior diametro do que elles , dentro do qual se encaixatti

as extremidades dos tubos. Estas manilhas sao indispensaveis

quando a terra do fundo das vallas e molle, sujeita a diluif-

se e a ser levada pela agoa ; nos terrenos argillosos, fortes e

resistentes , o seu emprego e menos necessario ; mas e sempre

utU empregal-as, sobretudo quando os tubos tem pequeno

diametro , porque qualquei" desarranjo no sentido horizontal

ou vertical pode ter graves consequencias , exigindo por-

tanto algumas vezes despezas cinco ou seis vezes maiores

do que custo das manilhas. Demais, alem de muita so-

lidez, elles formam um obstaculo a entrada das materiaS

terrosas, sem todavia embaragarem a entrada da agoa.
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fijt. J. A figura 1' representa um par de

m tubos iinidos por uma manilha; a e a

manilha, que,comosecolligedamesma

figura, e um tuho pequeno, porem de

maior diametro do que os tubos 6 e c.

Em algumas circumstancias esle

meio nao e sufficiente, porexemplo,

naquellas pm que o terrene nao offerece consistencia,

como nas areas movedigas. Recorre-se entao a um ou-

tro expediente ,
que consiste em metter os tiibos pe-

quenos denlrn de outros tubos de maior grandeza

,

lendo cuidado de allernar as junctiiras.

Recenlemente se fez na Belgica uma feliz modificaQao na

forma dos tubos. Para bem comprehender toda a sua im-

portancia , conveiii observar que asjnachinas por meio das

quaes se construein os tubos nao podem produzir senao

pegas de secgao uniforme em todo o seu comprimenlo , e

por esle molivo e que os tubos e as manillias sao feitos se-

paradamente uns dos outros. Pude-se, porem, por meio de

uma machina novamente inventada na Belgica, obter,sem

augmento de despezas, tubos de sec^ao circular tendo em

uma de suas extromidados uma saliencia de maior calibre,

deslinada a precncher as vezes da manilha ordinaria. Estes

tubos , representados nas figuras 2* e '^. sendo h um corte

longitudinal feito sobre o tubo r/ e f a salicncia que suppre

a manilha, tem grandes vantagens sobre os antigos : para o

fabricante, elles custam menos a fazer do que os tubos ordi-

narios com manilhas iiidcpendentes; para o cultivador, elles

sao de mais facil transporle , e sobretudo menos caros; final-

mcnte, estao menos sujeitos a qucbrar-se na occasiao de seu

assentamento. E' quasi oscusado dizerque se poem estes tubos

de modo que a extreniidade saliente serve para introduzir a

extremidade cylindrica do tubo seguinte, e assim por diante.
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A agoa que entra nos tubos que formani o systema de
drainage e recebida por tubos de maior calibre ; destes

grandes tubos, denominados collectores , e que a agoa sub-

terranea corre para fora do terreno drainado. Os aqueductos

formados pelos drains collectores formam-sc do mesmo mode
que OS drains de deseccamento. Quando urn so tubo collector

nao e sufficiente para dar sahida as agoas, poe-se, ao lado

um do outro , dous ou mais tubos de menores dimensoes.

Os tubos dos drains collectores podem ser postos no fundo

das vallas sem manilhas, quando o terreno f6r flrme e

compacto
;
quando porem elle fdr pouco solido , convem sem-

pre por-lhe manilhas.

maior comprimento que se da aos aqueductos formados

pelos drains collectores nao excede de 90 a lOObragas,

porque entao certas causas podem occasionar perturbagoes

profundas no corrimento das agoas. Quando porem as cir-

cumstancias obrigam a prolongar os drains collectores alem

deste limite, abrem-se, de distanciaem distancia, especies

de poQos ou chamines de observagao, guarnecidas com uma
tampa de madeira ou de pedra

, que , tirando-a , deixa ver

se OS canaes funccionam bem. Convem igualmente abrir

semelhantes poQOs nos logares onde muitos collectores se

reunem. Estes po^os sao construidos com pedras ou com
tijolos, ou ainda melhor com tubos de grande diametro,

sobrepostos uns aos outros , e solidamente apoiados em sa-

patas de pedra ou de tijolo. Os tubos que trazem agoa para

a chamine ou poco devem estar em um nivel um pouco
mais elevado do que o dos tubos de descarga , afim de que a

corrente seja mui visivel nos diversos canaes.

emprego destes pogos tem demais a vantagem de faci-

litar a limpeza dos drains. Para isso basta abrir nas paredes

oppostas
, perto dos tubos de descarga , dous encaixes ver-

ticaes correspondentes , destinados a receberem uma pe-

quena adufa de madeira. Quando se desce esta adufa ate
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ao fundo, ella relem a agoa; levantando-a no fira de

algum tempo, as agoas correQi com violencia e arrastam

coiTJsigo osdepositos. qiiaesquer que elles sejam. Em certos

terrenos e possivel que as agoas de drainage possam servir

para as irrigagoes por meio de pogos ou reservatorios

convenientemente dispostos. Este emprego das agoas de

drainage ja comega a ser posto em pratica , como dire«i«s

depois.

A durapo da drainage e de alguma sorte indefinida , com-

tanlo que os tubos sejam de boa qualidade, e que o trabalho

de limpeza se]a cuidadosamente feito. Excepto em cireum^

stanciasexcepcionaes,felizmente mui raras.deobstrucgoesnos

aqueductos, a drainage funccionara emquanlo os tubos con-

servarem a sua consistencia e a sua forma.

Serv'cos que a drainage presta a agriciiltiira.— Quando

e bem executada, augmenta muito a fertilidade d;i8 terras,

a quantidade e a qualidade dos productos
;
permitte modi-

ficar os afolhamentos de uma maneira vantajosa , e in-

troduzir novas cuUuras; avanga o crescimento das plantas e

a epoca de sua madureza; impede as colbeitas de ficarem

queimadas durante os calores do verao , e protege as plantas

contra a acgno da humidade; diniinue a quantidade de es-

trumes a empregar ; reduz nas terras fortes o trabalho dos

homens e dos animaes ; torna a acgao dos instrumentos ara-

toriosordinarios maisGompleta, e a roteagao mais perfeita

;

finalmente, ella ten uma influenciadirectasobre a salubri-

dade do clima, diminuindo ou nuUificando as febres en-

demicas, e todas as outras enfermidades que resultam da

humidade.

Empreijo das agoas de dminnge na irrigamo.— Objectava-

se contra a drainage, que esse systema empobrecia a terra:

porque as agoas da chuva , inlillrando-se por entre a camada

vegetal, podia dissolvermaterias salinaseorganicas, e fazel-as

desapparecer pelos aqueductos. Esteinconveniente 6cominum
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a todos OS methodos de deseccamento , e certamente muito

menos energico do que quando as agoas correm pela su-

perficie da terra em regos ou vallas
;
porque , neste ultimo

caeo , nao somente dlas carream todas as materias soluveis,

como tambem levam comsigo todas aquellas que encontram

na terra no estado de grande divisio. Em compensaQao, a

chuva traz comsigo azoto , acido carbonico , ammoniaco
,

acido nitrico, ar, etc., materias absorvidas pelas plantas ou
pela terra. Porem, mesmo quando nao houvesse esta com-

pensacjao , os inconvenientes que a drainage evita a fariam

sempre urn dos mais vantajosos e importantes meliioramentos

agricolas.

Varios chimicos, e entre elles Barral, tendo submettido a

analyse as agoas de drainage , reconheceram que ellas con-

tinham materias azotadas , nitratos , etc.
;
posteriormente I.

Way confirmou este facto de um modo mui notavel (1). Desde

entao tratou-se de aproveital-as na irrigagao, aproveitando-se

as chamines de observagao em que acima fallamos, ou abrindo

poQOsde maiores dimensoes na juncgao dos drains collectores,

d'onde essas agoas sao extrahidas por meio de bombas,

noras , ou por qualquer apparelho hydraulico. Deste modo
a drainage resolve ao mesmo tempo dous imporlantissimos

problemas de agricultura , e fara cessar
, para o agricultor,

essa luta incessante que resulta, ora da extrema seccura,

ora da extrema humidade.

ApplicaQcio da drainage ao saneamento dos edificios , etc.

— Os processos para deseccar os terrenos humidos tern

ultimamente recebido numerosas e importantes applicagoes,

entre as quaes citaremos o saneamento das casas de morada,

na conservaQao dos edificios e monumentos, no deseccamento

das estradas, na flxaqao dos taludes, das vallas dos caminhos

(1) Indagacoes sobre a faculdade absorveiile dos di/ferentes terrenos, por
I. Tn . Way, chimico consultor da Sociedade Real de Agricultura de Inglaterra,
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ordinarios e deferro, na creagao de fontes de agoa pura,

etc., etc. , , ,„^„^

Se este niethodo fosse appUcado em grande as cidades

e povoaQoes situadas em logares humidos .
a salubridade

publica ganharia muito com isso.



SYSTEMA MONETAMO DO BRAZIL

I.

Na epoca em que se transportou para o Brazil a sede da

monarchiaportugueza'1808) tinham ahi curso legal illimi-

tado as moedas de ouro e de prata, abaixo especiflcadas

em tres differentes categories.

l.a A moeda de ouro de 22 quilates (^f
= ^^==0.917 de

ouro puro), com o peso de 4 oitavas, era cunhada indistincta-

mente no Brazil e em Portugal, no valor nominal , nella es-

tampado , de 6$400 : e dava-se-lhe a denominagao de —
meia dobla , ou pega.

2.^ A moeda de ouro do mesmo quilate, ou ao mesmo

titulo da precedente, com o peso de 2 1/4 oitavas, era cu-

nhada privativamente no Brazil , com o valor nominal de 4$

nella estampado : e deste valor derivava a sua propria deno-

minagao.

3.^ A moeda de prata de 11 dinheiros (isto e , ao mesmo

titulo das moedas de ouro; a saber: ~= 0.917 de prata

pura) era cunhada com o peso de 5 oitavas, e no valor no-

minal de $640, nella estampado : tendo a denominagao de

duas patacas ; e as fracgoes da mesma , ^ e ^ , as denominagoes

de uma , e meia pataca.

As moedas de ouro do valor nominal de 4$, e as de prata

de$640, e suas fracQoes, eram consideradas provinciaes,

por nao terem curso legal fora do Brazil.
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No anno ^e 1810 o govCTno portugiiez fez cunhar nas

casas de moeda do Brazil a nova moeda de prata, denomi-

nada — patacao— , com o peso de 7 1/2 oitavas de prata (ao

mesmo litulo da moeda corrente) , e no valor nominal de

$960, em relagao com o valor legal das oiitras moedas da

mesma especie.

Esta moeda equivalla muito proximamente ao valor real

do peso hespanhol , ou do dollar americano.

Exprimindo o valor legal da oitava de ouro , e de prata ,

deduzido do valor nominal dado a cada uma das tres difife-

rentes moedas, tem-se

Valor da oitava de ouro da 1^ moeda = 1$600

Dito da 2* moeda = 1^777^

Dito de prata da 3^ moeda = $128

A simples comparagao dos dous primeiros valores faz co-

nhecer que a moeda de ouro de 6$400 se achava legal-

mente depreciada em relagao a moeda de 4$000.

Da relagao entre 1$600 e $128 deduz-se a proporcao

seguinte:

Valor do ouro : valor da prata :: 12.5:1

ao tempo que a relagao effectiva entre estes dous metaes, in-

dicada pelo mercado geral, era cerca de 15.5:1.

Da relacao entre lj>777^eS128 deduz-se a proporcao

seguinte

:

Valor do ouro: valor da prata :: 13.9:1

Semelhante systema monetario tao radicalmente vicioso ,

e manifestamente prejudicial ao proprio thesouro, foi pra-

ticamente corrigido pelo commercio estrangoiro , depois de

franqueados os porlos do Brazil a navegagao dos paizes com-

merciaes; esportando-se toda a moeda deouro, como mer-

cadoria legalmente depreciada em relagao a prata.
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Desta sorte toraoii-se a inoeda de prata o anico agente

real da circalacao moiietaria nas transacgoes do commercio.

interno, circulando ainda as especies de ouro com valores

assignados pelo mercado ; a saber: amoeda de 6$400 cora

valor de 8$, e a de 4?!» com o de 4$500.

par do cambio entre a Tnglaterra e Portugal era , na

referida epoca, l^J^^GT^'S, calculado pelas qiiantidades de

ouro representadas pela libra esterlina, e pela moeda de

ouro de 6$400 : d'onde se deduz por uma proporgao, que ao

peso de 4 oitavas de ouro de 22 quilates cori'espondia entao

valor esterlino de 432 dinbeiros (ou pence).

valor de S$ com que circulavam as pecas de ouro na

commercio , em relagao ao valor legal da moeda de prata

,

flxou por conseguinte o par do cambio enlre o Brazil e a

Inglaterra na oitava parte de 432''
; isto e, \^ = 54''-

Comparando o valor nominal da oitava d€ prata, a saber,.

M%8 com valor da oitava de ouro , deduzido da pega com-

putada em 8^ , tira-se a proporgao seguinte

:

$128: 2S000 :: 1 : 15.625= 15^

Este resultado mostra que a relacao do valor do ouro para

da prata, indicada pelo mercado, era, na epoca deque

tratamos, de 15^ para \ , a qual se cunservou proximamente

exacta durante a priuieira metade do presente seculo.

E' cousa inexplicavel, na historia dos erros administrativos

dos tempos a que alludimos, que desde o anno de 1808 ata

de 1833 nenhuma alteragao se fizesse na absurda legis-

lacao que regulava os trabalhos das differentes casas de moeda

do Brazil I

Foi somente no referido anno que uma lei , extinguindo

as ofiicinas de cunbar moeda que existiam em algumasd

provincias do Imperio, substituiu alegislagao obsoleta ,
que

ate aquelle tempo regia a casa da moeda da capital
,
por

algumas providencias importantes , tendentes a reorganisar
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oselementosdacirculacrio monetaria, alimentada exclusiva

mente iiessa epoca pelo papel-moeda depreciado , e pela

iTioeda de cobre , a qual , em razno do seu illimitad) curso,

havia usurpado o f6ro de nioeda real.

Entre essas raedidas legislativas deve considerar-se capital

a fixacao que se fizera de nm padrao legal de valores , ou

do padrao monetario , assignando-se i\ oitava de ouro de 22

quilates o valor nominal de 2J;500 : ficando o valor legal das

moedas de ouro , e de prala , tanto nacionaes como estran-

geiras , subordinado a esse padrao.

Em tal Gxagao tomou-se muito judiciosamente a media

do valor legal primitivo da oitava de ouro , referido a moeda

de 6S400, a saber, 1 ^600 . e do prego correnle dessa mesma

oitava, expresso no papel circulante, a saber, cerca de 3$400.

Dado este passo , aconselhado pela sciencia e pelas ne-

cessidades da epoca, devera esperar-se , como conse-

quencia necessaria , que , generalisado como fora nessa

occasiao o gyro do papel-moeda em todo o Imperio , e me-

diante a limitagao legal dos pagamentos feitos em moeda de

cobre ate a quantia de mil reis , o valor do papel circu-

lante se elevaria gradual mente (nao havendo novas emissoes

deste) , em virtude do natural e progressivo augmento das

transarcoes no commercio interno , ate chegar ao par do

padrao monetario : resullando dahi o par do cambio entre

Brazil e a pra^a de Londres , mercado geral do mundo , na

relacao de \^ para 43;dinheiros.

11.

Partindo desta larga base, elaborou a administracao do

thesouro uma proposta, encerrando o desenvolvimento de

um novo systema monetario , na parte cspecialraente relativa

is moedas de ouro , e de prata ; sendo fixada entre os va-

lores destes dous metaes a relagao legal de
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15^ para 1 ; a saber

:

Moedas de oiiro ( 4 , e 2 oitavas ) 10$ e 5S

Moedas de prata(6i, 3T,elioit.) 1$, $500 e $200

Essa proposta , apresentada em devida forma a camara

temporaria , na sessao de 1834, ahi teve plena approvacao :

nao tendo igiial exito no senado , talvez porque predo-

minava nessa camara a opiniao de elevar-se nominalmente

padrao monetario ao valor corrente do papel-moeda , como
depois S8 praticara.

Decorreram assim doze annos , conservando-se o papel

clrculante , mais on menos depreciado , por causas que nao

cabe aqui apreciar: e esta circumstancia siiggeriu a um
membro do senado a idea de prop6r que se fixasse o padrao

monelario no valor de 4$ a oilava de ouro , ao par do curso

effective do papel-moeda nessa epoca,

Sendo essa proposig.ao adoptada por ambas as camaras

sem opposigao seria , foi convertida em lei no anno de 1846.

Nao e nossa intengao apreciar aqui as consequencias eco-

nomicas desse notavcl acto legislativo , o qual, no enlender

de homens competentes, feriu os principios dasciencia, e

OS inleresses do proprio thesouro : nos o aceitamos como uni

facto consummado.

actual systema monetario, limitado as duas especies

de moeda , de que temos tratado , reccbeu a sua organisagao

do Decreto de 28 deJulho de 1849, expedido peloministro

da fazenda, competentemente autorisado para isso pelo corpo

legislativo ; a saber :

Moedas de ouro (5, 21, U oitavas) 20$, 10$ e 5$
Moedas de prata (7 i 31, 1 2, H oitavas) 2$, 1 $ , $500 e $200

Seguindo o exemplo da Inglaterra , deu-se as moedas de
ouro curso illimitado nospagamentoslegaes : sendo as moedas
de prata admittidas somente ate o maximo de 10^ em cada

pagamento.
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A moeda de prata e na Inglaterra legal tender somente ate

valor de 40 shellings, ou 2 libras esterlinas: seudo o

shelling equivalente a 12 dinheiros, ou pence.

Posto que no desenvolvimento desse systema monetario

fosse conservada a mesma relagao legal entre os valores do

ouro, e da prata, anterlormenle tixada , a saber , 15 7 para 1

;

para satisfazer a uma condig-ao indispensavel em semelhante

systema deu-se a moeda de prata a senhoriagem de 9 ~ %
sobre seu valor^real : isto e , em logar de ser a oitava de

prata computada no valor de $256 , em relagao a oitava

de ouro, de conformidade com novo padrao monetario

fixado pela lei de 11 de Setembro de 1846 , foi seu valor

nominal arbitrado em $281 .25 , cuja differenga (S025.'25) para

valor real representa a senhoriagem,

Equivalendo 4 oitavas de ouro de 22 quilates ao valor

esterlino de 432 dinheiros, como se viu acima, ter-se-ha

para cambio par entre Brazil e a praca de Londres , neste

systema monetario , a seguinte relagao :

1S = 27''-

Notaremos por esta occasiao que cambio par entre os

tres paizes, Brazil, Inglaterra e Estados-Unidos, acha-se

actualinente hgado pelas seguiiites relagoes: 2?!'= 54 di-

nheiros= 1 dollar de cambio.

Cumpre observar que dollar de cambio e uma moeda

ficticia
, que pouco diflfere em valor do dollar corrente nos

Estados-Unidos.

Nao obstante haver funccionado ate presenle systema

monetario que vimos de descrever , sem que se tenha notadD

algum inconveniente pratico, somas todavia de opiniao que

a moeda de ouro do valor de 5$ convein ser supprimida

,

tanto pelas suas diminutas dimensoes, como principalmente

pela impossibilidade pratica de a fabricar com devido peso :

resultando desta circumstancia que nunca se encontrarara
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4 moedas dcssa cspecie com peso igiial ao do iima mocda

i\eW^, oil 2 eqnivalentes eai peso a nioeda de 10$.

Cumprc aqui oLscrvar que a moeda de 5$ nao fora com-

prehendida no dcsenvolvimentoprimitivo do systema morie-

tario ; sendo qiiatro annos depois (1858) aiitorisada por acto

lepislativo.

111.

Na sessao legislativa de 1858 apresentou o miiiislro da

fazenda um projecto de lei no senado , no qual propuz

,

junlamente com a cunhagem de novas moedas de trocos,

destinadas a suljslituir as moedas de cobre Cjue actualmenle

circulam , uma notavel alteragao no valor nominal da moeda

de prata, assignando a oitava deste metal , ao tilulo da lei,

q valor de $300.

Pretendeu o ministro da fazenda justificaressa innovacao

relativamenle a moedagem da prata , com o facto presumido

da depreciacao do ouro , era razao da extraordinaria e cres-

cente produccao desse metal desde o anno de 1848 ale o

presenle, devida a iiberdade dos jazigos auriferos da Cali-

fornia, Australia e Siberia.

Na opiniao do ministro a forte senhoriagem de 9 /- % >

destinada a proteger a circulagao da moeda de prata no

interior do paiz , tornou-se ja inefficaz para evitar a expor-

tacao dessa moeda ,
por effeito da relagao presentemente

mais fraca do valor do ouro para o da prata no mcrcado

geral.

A historia monetaria dos paizes cultos nos apresenta dous

factos bem averiguados ; a saber : 1° , cjue a relacao entre os

valoresdo ouro e da prata variou de 10 para 1, elevando-sc no

seumaximo a 16 para i, desde epocas anteriorcs a era vulgar

ate mciado do scculo XVIIl; 2^ que por effeito do rcpen-

lino augmcnto da produccao do ambos esses mctaes, depois

n. B. II. 2»
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da descoberta da America , ambos soffrcram progressiva de-

preciaclio , em relacao ao valor dos outros productos da

Iridiislria , a qual snbiu no maximo a cerca de 3/4 dos seus

primilivos valorcs; isto e, que uma dada medida de trigo,

por excmplo, custava entao cerc^ de 4 vezes o nicsmo

peso de ouro por que fora comprada antes do referido

acontecimento.

primelro destes factos parece vir em apoio da opiniao do

niinistro, c daqueiles que presumem a existencia de notavel

depreciacao do ouro em relagao a prata, por se acharem hoje

inverlidas as condigoes da produccao comparativa dos dous

metaes.

Todavia um exame accurado sobre esta materia nos au-

torisa a contestar a opiniao do minislro da fazenda , com

OS resullados que passamos a deduzir de factos devidamentc

avcri!?uados.•o^

Relacao legal entreo valor do ouro e o da prata, nos

principacs poizes da Europa e da America.

Russia 15 : 1

Inglaterra 15.209 : 1

Franca 15.5 : 1

Hespanlia 15.75 : 1

Estados-Unidos 14.883 : 1

Brazil 15.G25 : I

Media 15.328 : 1

OlTerecendo a praca de Londres o mais amplo e livre mer-

cado ao ouro , e a t)rata cm barra , deduzimos dos pregos

correntes dos dous metaes, ahi publicados pelo jornal Eco-

nomist (durante a quadra da ultima crise monetaria) , a re-

lagao de valor entrc o ouro e a prata, que correspondeu aos

mezes e dias da maior fluctuacao entre os referidos prer,os.
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desfle mez de Setembro do 1857 ate o mcz de Maio de

1858, obtendo os segulntes rcsultados :

5 do Selcmbro (1857).. 15.299

31 de OiUubro 15.228

12 de Dezembro 15.113

20 de Marc.0 (1858) 15.362

22 do Maio 15.328

a 15.260

A dilTcreiiQa enlrc esta relacao e a media legal, acbada

acima, e, nos terinos que expiiiiiem o valor do oiiro , apenas

O.062, a qual cqiiivalc a ti % do 15.328, para mcnos.

Este facto, que a primeira vista parece contrariar urn priii-

cipio economico
,

pode ser explicado satisfactoriamente

,

attendendo-se que todo o exccsso do ouro sobre a quantidadc

deste metal
, que existia nos mercados do mundo antes da

descoberta das minas da California e de outras mais re-

centes, tem substituido a prata nas funcgocs de moeda real,

para que e aquelle metal incomparavchnente mais apro-

priado: sendo por outra parte a prata applicada a outros

destines , e mesmo removida ein grande quantidade
,
prin-

cipalmente do continentc europeo para a Asia, onde e ella

preferida como agente da circulacao local.

Gumpre porem reconhecer que por effeito da extraordi-

naria producg-ao do ouro, durante os ultimos dez amios,

este metal, concorrendo com a prata no raercado gcral do

giobo, teui depreciado em commum, n'uma razao ainda

nao bem averiguada, em relagao aos valorcs permntaveis

dos outros productos da industria: sendo por ontra parte

essa depreciagao dos dons metaes a causa efficicntc e geral

da elcvagao observada de alguns aniios para c;\ no preco

das mercadorias , c conscgulntcmentc no custo remunerativo

do Irabalho.
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Eskibclecido ussim por modo inconteslavcl o facto acima

averiguado , rclativamcnte ao actual valor do ouro com-

parado com o da prata ; comparemos as condicoes que ca-

racterisam o syslema monctario vigente com a modificagao

proposta no projeclo de lei de que nos occupamos.

A combinagao do padrao monetario vigente, a saber,

h^ por uma oitava de ouro de 22 quilatcs, com a rclagao

legal entre os valores do onro e da prata, da para a oitava

de prata, ao mcsmo titnlo de n de fino, o seguinle rc-

sullado

:

Valor de 1 oitava de prata= -7^^-7:7:^ = S25G
15.625

No actual systema monetario foi arbitrado valor nominal

da oitava de prata em 5?28'1.25: resullando dalii , como sc

mostrou j-A em outro logar , a scnhoriagem de D -n ^/o sobre

valor real (256).

Computando valor real da oitava de prata pela relagao

legal ingleza , a saber, 15.209 para 1, ler-se-ha $263: e

comparado este valor com a fixacao nominal de $281.25,

tem-se a dilTerenca de ^018.25, a qual rcpresenta a senho-

riagem de 6 n ^o PJ'o^-

A scnhoriagem da mocda de prata no systema monetario

de Inglaterra
,
que c da mesma indole do nosso , e repre-

scntada por 6 nr.

Estes resultados bastam para tornar injuslificavel qualqucr

alteracao do actual systema monetario , sem viciar a sua

indole, como se vai mostrar.

No projccto de lei , a que nos temos referido , c a oitava

de prata compulada no valor nominal de c>300.

Comparado este valor com real ($256), deduzido da rc-

lacao legal — 15 f para 1 , tem-se a dilTercnca $04 i, que

representa a scnhoriagem na razao de 17 ir'^/o prox.

Sc porem fizor-se a compararao com valor real da oitava
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de prata dado pcla relacao legal de Inglalerra (a que mais

se approxima actualmente da media cntre os valores do ouro

e da prata, a saber, 15.266 para 1] , ter-se-ha a differenca

de 5!!i037, rcpresentando a senhoriagem na razao de 14 n °/o.

A adopcao dcsta cnorme senhoriagem , nas condicoes do

actual systema monctario , daria em resultado a circnlacrio

do moeda de prata fabricada fraudulentameiite dentro do

paiz, ou furadelle, a qual augmentaria ao ponto de usurpar

as fancQoes da moeda de ouro , nao obstante a restricQao

legal do sen gyro : facto esle que ja se deu entre nos , em
relagao a moeda de cobre, quando, introduzida pela fraude

na circulagao monetaria do paiz, chegou a tomar as propor-

Ques acima indicadas.

IV.

Passaremos agora a occupar-nos da parte do projecto
,
que

trata da substituicao da moeda de cobre circulante por outra

de novo cunho.

Esta opcracao, que e aclualmente reclamada pela necessi-

dade de moeda de trocos , tornou-se indispensavel desde a

fixagao do padrao monetario vigente no anno de 1846;

porquanto , representando a libra do cobre amoedado o valor

nominal de 640, correspondia-lhe o valor real de $516,

computado pelo padrao monetario estabelecido no anno de

1833, quando pelo actual padrao (da \^ a oitaya de ouro)

6 valor real da libra de cobre puro equivalentc a $825

;

admittida a relacao entre os valores do ouro e do cobre puro,

na razao de 620 para 1 : resultando desta circumstancia

a singular anomalia de ser prescntemente a moeda de cobre

mais forte do que a de ouro , na razao de 29 °/o prox.

Propue-se no referido projecto de lei que seja a moeda

de cobre circulante substituida por outra, fabricada de

bronze, composlo do 05 partes de cobre puro , de 4 partes
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de estanho , e 1 de zinco ; com os valores nominaos dc

S5040, 3^020, ??010.

Na cunhagem desta nova moeda loniou-sc por base a

fixaQao da oitava do referido metal no valor nominal dc

^010.

De conformidadc com a rclagrio do valor do ouro para o

do cobrc puro , ter-se-ha

4^
Valor dc 1 oitava dc cobre puro= Trirx ^= '^OOG/to

Tomando eslc valor como equivalente ao de uma oilava

do bronze nao amocilado {scm altender a differenca do custo

dos metaes que formam a liga na sua composicao
,
por en-

trarem estes em niuito pequcnas fracQocs) , c comparando

esse valor com o que fora arbitrado no projecto , tem-se para

senhoriagem a difTcrenga de $003.55; istoe, na razao dc

55 7o ; da qual devc ainda deduzir-se a bra^age , ou o

custo do fabrico ,
que e notavelmentc maior do que na

cunhagem das mocdas de ouro, e dc prata.

No anno de 1852 foi aulorisada por lei, em Franca, a

moeda de trocos, que alii circula prescntemente, com os

valores de 10, 5, 2, e 1 centimo ; sendo fabricada de bronze

composto nas rereridas proporcocs, a imitacao do que ja

havia praticado a Suissa a tal respeito : e supportando a

moeda assim emittida a forte senhoriagem de lOOo/oSobrc

seu valor real.

As disposicoes do projecto nesla parte sao pois uma fiel

imitaglio do que se praticura em Franca, e na Suissa : e, nao

obstante rcconhecermos que o cobre puro e a certos res-

peitos preferivel ao bronze na moedagem, nao contrariarcmos

projecto de lei nesta parte
,
pela razao muito attendivel dc

exigir a cunhagem do bronze o emprego dc machinas de

grande forga, e de muito maior custo do que as que sao

destinadas a cunhagem do cobrc ; circumslancia csla que
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offcrecc uma garantia de mais contra o fabrico fraudulento

dessa especie de moeda.

Afim de harmonisar os valores das moedas de bronze (ou

de cobrc , se for preferido este metal) corn a escala (1 , 2

e 5) a que foimui judiciosamente subordinada a organi-

sacao do nosso systema monetario, na parte relativa tis

moedas de ouro , e de prata
;
julgamos conveniente que a

moeda do $040 scja substituida pela de $050 : flcando

esta parte complemenlar do systema composta do modo

seguinte

:

5 oitavas de bronze $050

2 » de » S020
1 . de ). $010

Como medida accessoriaa substituicao da moeda do cobre

circulante por outra de novo cunho, julgamos indispensavel

restringir o maximo limite dos pagamentos feitos nesta es-

pecie de moeda, de mil reis fixado por lei, a quantia de

^500 : nao somente para o fim de ampliar a circulagao da

moeda de prata , mas no intuito principalmente de contrariar

desta sorte o illegitimo interesse dos falsi ficadores.

No systema monetario da Franca e esse limite fixado no

valor de 1 franco
, que equivale em a nossa moeda a 5?'352.5.

Pondo termo as nossas observagoes sobre este importante

assumpto ,
ponderaremos ainda a conveniencia de ser toda

a nova moeda de bronze fabricada na Inglaterra , ou em

Franga; tanto a bcm da maior perfeicao da obra, como

principalmente em razao da celeridade na sua execugao,

afim de satisfazcr com a possivel brevidade a urgencia da

projectada substituigao.

Para esse fim sera indispensavel que o governo deter-

mine previamente a proporgao que devem guardar entre si

as quantidades das moedas dos tres differentes valores ;
por-

fpianto c esse elemenlo nccessario para servir de base ao
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coiitraclo que houver do celebrar-se com o fabricanto da

nioeda ; e , no intuito de evitar qualquer dcterm'macao

menos pensada
,
propomos a adopcao da seguinte formula :

I
do valor amocdado — niocdas de $050

} do > y — » de S020
i do » » — » do $010

Rio dc Janeiro, 2 de Agosto de 1851).

Ca.ndido Baptista de Oliveira.



ESTATISTICA

Popula^'ao (la iirovliicia do €eai*&.

Procuramlo lodos os clcmcntos para conhccer o tcriiio

approxiniado da popnlac7io desta provineia, na falta dc urn

ccnso rognlar, Icnlio tornado em dociimenlos historicos o

officiacs calculo da populagao cm diversas epocas, os

arrolamentos parciaes feitos ate 1857 muito impcrfeitamente;

e finalmeiitc calculado pelo lermo medio do movimcnto da

mesma populaao no tricnnio ultimo, scgundo os rcgistros

parochiacs.

resuUado deste cslsido e o seguinte :

B'oiatalfii'sio eo^taSaeeiiSa easa vaa'iti^ egtoeas.

ANXOS. POrULACAO

Segmido o liistoriador Varnhagon. . . 1775 3i,000

Moiisenl'or PizaiTO.-. 1810 130,290

Ccnso fcito pclo govcrnador Sampaio . 1813 1 40,285

Idem pclo descud)argador Vclloso.. 1811) 201,170

Idem pclo scnador Alcncar, prcsidcnte 1835 210,000

AiTolamcntos parciaes 1857 480,208

R. B. II. 29
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Crenel atieiBto por periodof^.

PERIODOS. rOPULACAO. POPl'LACAO CRESCniENTO

MEDIA. ANNUAL.

1775 31,000 ( oooonl -^'^
1810 130,396 (

^"^''-"-'^
\ 1 sobre 36

Annos 35 croscimenlo 96,396

1810 130,396
)
,oon,n ) 683 annual.

1813 149,285 (

'^^'''^^^
\ { sobre 204

Annos 13 crescimenlo 8,889

1813 149,285 l ,^r,^o^ ) 8,647 annual-

1819 201,170 I
^ ^^""'

\ \ sobre 20

Annos 6 crescimenlo 51,885

1819 201,170 (aonr^or) 2,426 aunuaf.

1835 240,000 \

--^''''^^
\ \ sobre 9!

Annos 16 crescimenlo 38.830

240,000 j .y^^ ,.., ) 11,191 annua
/. 86,208 (

•^^^^1"'^
i \ sobre 32

1835 240,000
i .,^.o ,nr. \ 11,191 annual.

1857

Annos 22 crescimento 246,208

11.

Popula^ao caleulada |»elo seu inoviineuto*

Pelos mappas parochiaes, o registro dos baplizamenlos

regulou, no Iriennio passado, o seguinte :

ANNOS.
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Admittido o accrescimo de qnatro por cento para os nascidos

mortos, como acontece nos paizes onde os soccorros d'arte

facilitao a parturigao, subira o termo medio

:

LIVRES. ESCRAVOS. TOTAL.

21,172 1,156 22,198

E' preciso advertir que em qualquer desses tres annos fallao

regislros de varias freguezias correspondentes a Ires, e ate a

nove mezes, principalmente para o anno de 1857.

Calculando sobre esta base a popiilacao absoluta da pro-

vincia, e admittindo a regra verificada nos paizes intertro-

picaes, como Batavia, Guiana, Antilhas, etc., de 1 nascimento

por 26 habitantes, ou mesmo de 1 por 22, termo de maxima

fecundidade observado em Napolcs, deve ser a populacao

absoUita da provincia, na primeira bypothese de 1 por 26, a

seguinte :

Livre 550,472

Escrava. . . 30,056

~5'8C^522"

Na segnnda bypotbese, isto 6, 1 por 22, deve ser

:

Livre 465,784

Escrava... 25,432

"Toi^uT

termo approximado ao que deu o arrolamento feilo em 1857,

que foi
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HI.

Calculaila pelos ca^aineutos.

Segundo os mappas citados hoiive no mesmo Iriennio de

1855 a 1857 o segiiinte luimero de casamentos

:

LIVRES. ESCRAYOS. TOTAL.

1855 3,938 94 4,032

1856 3,544 116 3,660

1857 3,362 73 3,435

Termo medio .... '3,61
4~ "94"

3,709

Advertindo porem que ncsse numcro fallTio rcglstros de

varias freguezias pertencentes a algiins mczcs do anno de

1857, que calculocm 416 pelo registro dosannosanteriores,

ter-se-ha, para o anno de 1857, 3,851 casamentos, o que

eleva o termo medio a 3,847.

Os casamentos regulao na Eiiropa de um por cento, nos

paizes meridionaes ate 1 por 126; admitlido esse termo para

osnossoscalculos,chegaria a populacao a 48i,722 liabilantcs,

que nao se afastamiiito do calculo que rcsuUa dos nasci-

raentos e dos arrolamcntos. Temos pois ires diversos calculos

que se approximao.

Arrolamentos de 1857 486,208

Pelos nascimentos de 1 por 22 habitantes 491,216

Pelos casamentos de 1 por 126 habitantes 484,722

Nao calculo pela mortalidade, porque a cifra dos obitos,

que dao os registros parochiaes, e inteiramenle incxacla,

muito abaixo da vcrdadeira ; e por isso nao se prcsta a cal-

culo algum provavel.

Suppondo exacto o calculo de 3,625 leguas quadradas de

superficie para esta provincia, teru ella, termo medio, 136 ha-

bilanles por legua quadrada.

Fortaleza, 1 de Abril de 1859.

Thomaz Pompeo de Souza Brasil.



PHYSICA

Obiservacoeis electroiiietricas e deciroiscopicaiS.

(COMMrXiCAfAO DE MR. M. P. VOLrtCELLI A ACADEMIA T5AS SCIEKCUS DE FRANgA,
NA SESSAO DE 16 DE MAIO DE 1859.)

1^ Obsilrvao.^o.— Sejam os dedos pollegar e index re-

vestidos de um tecido qiialquer, c bem ajnstado ; e segure-

se com a outra niao urn pau de lacre commum, ou mesmo
da gomma-laca , ou de resinadc ja/apa, por uma das suas

cxtremidades; sendo a oiilra extrcmidadc ligoiramente esfre-

gada entrc os dous dedos revestidos como se indicoii acima,
acliar-se-ha que a electricidadc dcscnvolvida por esta fncgao
e posiliDci , a qaal se convertera em eleclricidade negatioa

,

se a fricgao se tornar forte. Produza-se novamente uma li-

gcira fric^ao nessa mesma parte ja esfregada; a eleclricidade

que ahi existia nei/rt^ioa se convertera -immediatamente em
positiva; e, augmentando a fricgao de intensidade

, passara

esta eleclricidade a ser de novo ncgntiva : e assim poder-

se-ha produzir indefinida e alternativamenle a eleclricidade

positiva e a negatioa.

Este plienomeno, que, segundo pensamos, nao foi ainda
observado por outrem

, poder-se-hir chamar po/ari(/rt(/e dec-

trostatica, altcrnativa e indefinida. Na passagem de uma
para a oulra eleclricidade , enconlra-se sempre o eslado de
eleclricidade ncutra.

Quando so tern deixado iongo tempo em repouso nm
pequcno pau de resina, sendo favoraveis as circumslancias

atmosplicricas, dopois do baver descnvolvido nelle a clectri-
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cidade neyativa , esla se [iiudaia em positioa , coriendo

simplesnieiite com os dous dedos ao longo da superlicio

resinosa, sem tocal-a, mas guardaiido uma distancia muito

approximada do conlaclo.

Tomando por outra parte um pan de lucre commum, do

comprimento de um metro, com proporcionada gmssura

,

e esfregando-o fortemeiite com um panno delaa, se mani-

festara em lodo elle a electricidade nejat'wa. Se porem

passar-se com o mcsmo panno, duas ou tres vezcs, tocando

ligeiramente a sua superficie , ter-se-ha a polaiidade simul-

lanea; isto e, que uma parte do paa de lacre apresentara

a electricidade ]}08<7iYY{ , o a oiitra imjatioa : assemclhando-

se este phenomcno aos nOs, que dividem as conconnexocs

e seios das cordas harmonicas em yibracao.

2* Obsep.vacao.— vidro aprescnta tambem a polaridade

electrostatica , alternativa e indefinida, sendo esfregado con-

\ enienlemente com o pcllo , ou vello fino , e nao uuctuoso
,

como seja o da pelle de gato, da raposa, etc. Todavia e

necessario que o cylindro , ou lamina de vidro, sobre que

se opera a friccao, tcnlia um dado comprimento: porquanto,

se este nao excede a qualro decimetros, parcce qne o piicno-

meno se recusa a niostrar-se. De resto, todos os factos que

liavemos indicado relativamente aos corpos resinosos se

verificam tambem no vidro.

3a Observacao.— cspatho da Islandia e a selenites offe-

recem a mesma polaridade, mas invcrlida; isto c, fazendo

mover sobre uma tlanella bem esticada a superticie de qual-

quer desses crystaes , se desenvolveni ncUa a electricidade

positioa, sea fricQao e forte, e /^cga/tfa na hypothese con-

traria , transformando-se aquella electricidade nesta
, por

meio de uma ligeira fricQao.

Esta alternativa podera conlinuar indefinidamenle ; mas

a sua reproduc(.'rio exige ccrlas i»recaucues, cujo conheci-

nicnto se adquire pela pratica.
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4" Observacao. — Das experiencias precedentes resuUa :

1% que a classiPicacao adoptada, relativameiite a natareza

da electricidade desenvolvida pela fricgao entre determinados

corpos, edefeiluosa, por luo dar-se nella a devida consi-

deracao a quanlidade de movimento que determina o des-

eiivolvimento da electricidade positioa ou negatioa no
mesmo corpo submettido a fricQao; 2°, que ha improprie-

dade no use dos terrenos vitroso e resinoso , applicados ao

lluido electrico ; 3\ que tomando-se, como e pratica, para

aiialysador, um pau de lacrecommum, electrisado por meio
da fric^ao, pjde haver engano no juizo que se fizer de uma
electricidade do natureza desconhecida , se nao verificar-se

previamenle qua! seja aquella que possue o analysador no
acto da experiencia ; 4°, que a polaridade deque havemos
fallado nao tern por causa a diiTerenga de tomperatura pro-

duzida no corpo csfregado , mas sim a quantidadc de mo-
vimento communicada as mo/eci(?as desse corpo, em virtude

da qual nos corpos nao crystallisados se desenvolve a elec-

tricidade positiva ou negatlva, segundo sao as suas vi-

braQoes mais ou menos amplas ; 5»
, que se podera explicar

por este meio o facto observado de ser a mesma substancia,

em certas combinagoes chimicas, ekctro-positiva , e em
outras combinagoes electro-negatioa.

Os factos que vimos de expor se verificam com o eni-

prego de um electroscopio qualquer, ou mais commodamente
ainda com o que 6 formado do pillias seccas.

(Extrahido.)



HYDMDLICA

Pocois artesiauos.

Ha cerca do qiiatro annos que o bcncnierito general

franccz Desvaux, commnndando uma divisao no dcscrlo do

Sahara (Algeria), emprcliendeu a abertiira de pocos arlc-

sianos, no louvavel intiiito de chainar as tribus crranlcs dos

Arabcs a fixarem-se nesse extenso solo, ale cnlao inliabi-

lavel pela falta de fontes perenncs de agoa potavel : onzc

desses pogos acham-sc ja em plena acllvldade, convertendo

aquelle lerritorio inhoi;pilo em apraziveis oasis, liabitados por

numcrosas tribus do Arabcs, os quaes se mostram cnthusias-

ticaniente reconhecidos aophilantropico general por tamanlio

beneficio
, que ellcs consideram como urn prescnle do Ceo.

Esles pocos sao dcscriptos na tabella seguinte, coin cs-

pccilicacao do local ,
quantidade de agoa produzida, leni-

pcratura desta , c profiindidade da pcrforagao.

LOCAL

.



xNOTICIAS DE SCIEiXCIAS E ARTES

Kclipse tie 7 tie Selcmbro de 1858. — M. Fayc, em
seu nomc, c cm nomc do M. Dolaunay, lea na sessao da
Academia das Scioncias de Franga, a 17 do Janeiro do cor-

renle (1859) , urn parecer sobre o relatorlo do eclipse total

de 7 de Setembro do 1858, do qual vamos fazcr alguns

extractos.

M. Faye comega por dizer que a commissao brazileira era

composta do Sr. conselheiro de Oliveira, do Sr. Mello, director

do observatorio nascente do Rio de Janeiro, dos asti'onomos

do mesmo observatorio , e de M. Liais , astronomo e pliysico

francez.

Scgando as epbemerides, o eclipse total devia durar 114
seguiKlos, mas nao duroa em realidade senao 72 , e o Sol

appareceu 42 segundos antes do instaritc em que era espe-

rado. facto em si mesaio nao pjde ser coutestado; pani
l>or calcalo de accordo com a observagao, seria necessario

diminuir dc 7" o semi-diametro angular da Lua. Nada se
oppoe a esta correce-ao. Nas ackuaes epbemerides , eas ejuaes

sobretudo se tem em vistas as coraparagoes das tafooas. com
as obscrvaQoes meridiarias, o diametro angular e calculado-

dc maneii-a a representar as observagoes que eslao affectadas

de UQft daplo err© devido a irradiagao e as desigualdades da
superfieie da Uia. Qaando so trata de eclipses, deSoUdeve
enlender-sc por borda da Luta aquelia que se obs^iiTaa-ia se'
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as principaes s:iliencias (dentelures) nao exislissem ; este

diametro, sensivelmente menor do que o diametro faclicio, e

queconvem applicar aos calculos do predic^ao ; d'outra sorle

expoem-se os observadores aos graves enganos que a sciencia

soffreu no dia 7. Eui outros teruios, em logar de augmentar

como se fez uUimamente, com razao sem duvida, sob o

ponto de vista das observagoes meridianas, o numero 0,2725

admitlido por Burchard como a rela^ao entre o semi-dia-

metro e a parallaxe da Lua, conviria mais diminuil-o, fa-

zendo-o igual a 0,2716, quando sc tratar dos contactos

intcriores nos eclipses de Sol.

Observagoes meteorologicas.— abaixameiito da tcmpera-

tura foi deperto de3°; a marcha dobarometro apvesentou

um minimum , e a do hygrometro urn maximum. venlo

que , a bordo do Pedro II , soprava de manhaa do lado de

Oeste, diminuiu a partir do comeg^o do eclipse; houve cal-

maria durante a obscuridade total , e , na volta da luz solar,

manifestou-se um vento fraco de Leste
,
que pouco a pouco

se regularisou. ceo , coberto no principio , ficou perfeita-

mente limpo no momento do eclipse total.

Observa0es physicas.— Estas observagoes tiveram prin-

cipalmente por objeclo a aureola, as protuberancias , e a

visibilidade da Lua. Os singulares phenomenos que se mani-

festaram na occasiao do eclipse total de 1842 excitaram a

attengao dos astronomos. A coroa ou aureola luminosa que

cerca a Lua appareceu como um indicio evidente do um
terceiro envoltorio do Sol , de uma atmosphera cercando a

photosphera , invisivel nas circumstancias ordinarias , visivel

quando a Lua, mascarando os raios directos do Sol, supprime

essa viva luz que a nossa propria atmosphera projecta no

ceo. As protuberancias luminosas tintas de vermcllio , do cor

de rosa ou violeta , notadas sobre o limbo do Sol , mesmo

no meio dessa aureola brilhante , imprimiram fortemciile

no espirilo dos observadores a convicgao de que linham sob
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sens oUios nuvens pcrtencendo a esse lerceiro envollorio
;

nuvens leves fluctoando na atmosphera solar, nao obstante

a enorme intensidade da gravitagao , como as nuvens de

vapor d'agoa condensada suspensas na nossa atmosphera.

Alguns astronomos acreditaram poder admiltir que a photos-

phera ou a atmosphera luminosa do Sol tern tambem suas

nuvens
, que constituem algumas vezes as penumbras ou

raanchas, quando se projectam sobre a superficie do Sol;

outras vezes as protuberanclas
,
quando vistas obliquamente,

se projectam no ceo pela parte externa do disco solar. Pelo

conlrario, outros astronomos nao viram na aureola e nas

protuberanclas senao apparencias subjectivas dos jogos de

luz, devidos a diffracgao ou a refracgoes extraordinarias.

Nem as observaQoes de 1842, nem as de 1858, resolveram

estas questoes
;
pelo contrario , ella tem trazido seu contin-

gente de factos inesperados, e apresentado novos problemas

a resolver.

Nunca o phenomeno da coroa tinha tomado o aspecto

imponente e complicado que Ihe da o desenho da commissao

brazileira (1). A hypothese da existencia, em torno do Sol,

de urn terceiro envoltorio nao basta de nenhum modo para

explical-o. De suas observagoes M. Liais concluiu que a

Lua, avangando , mascarava successivamente as diversas

partes da aureola, e que esta aureola, os feixes de raios

parallelos ou divergentes e as protuberanclas, pertenciam ao

Sol. Esta observacao e confirmada pelo facto de que a dis-

posicao relativa dos feixes e dos raios nao variou emquanto

durou phenomeno. Urn dos observadores viu a olho nii

em torno da aureola um circulo corado com os matizes do

Arco iris, ja visto em 1715, 1733, e em 1851. Uma nuvem

collocada a 25<' a Oeste do Sol c6rou-se com os matizes

do iris.

(1) Coiisullc-se esse dcscnho na licvisla Brasiteira n. '6, tie Janeiro de 185b.
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Se a aureola e dcvida .i presenga de iima atmosplicra solar,

clla deve ficar occiiltada pela Liia , assim como fica o proprio

Sol; a Lua dcvc opparccer negalivamcritc sobre o fundo

brilhante dessa aureola. Com effcito , o Sr. Mello p6de acom-

paiihar a Lorda da Lua ate 4 ou 5' alem da borda do Sol

;

e, que e mais extraordinario , a imagem da Lua projectada

em um espelbo uao polido foi vista intcira e mui dislincta-

mente, mais branca do que a regiao vizinha do Sol. Ainda

mais, esta imagem reproduziu-se photographicamente iios

negalivos que M. Liais obleve entre as 10'' 7"' e lO"* 12'".

As apparencias, designadas com o nome mal escolhido de

protiiberamim , mostram-se umas vezes adherentes as bor-

das da Lua , outras vezes cxteriormcnte e longe de siias

bordas , ora no interior ou pro}ectadas sobre o disco : ellas

sao umas vezes cor de rosa , outras negras , outras , final-

menle, perfeitamentebrancas. Distingiicm-se deste modo: 1»,

as protuberancias exteriores collocadas totalmente no exterior

da Lua, no seio da aureola; 2^, as protuberancias exteriores

tendo as suas bases sobre o contorno da Lua, com as formas

as mais capricliosas , umas vezes isoladas , outras vezes como

desenhando nnaa cadea de colllnas sobre um arco maior ou

menor, com as saliencias no interior ou no exterior ; S'^, as

protuberancias intcriores inteiramenlc destacadas do limbo

da Lua , appareccndo com ) baracos, alraves dos quaes pcU>sa

a luz solar.

Para osobservadoresbra^ileiros^as Ires protaberancias acci-

dentaes eram de um branco vivissiina sem uenhmn matiz dc

corderosa; al* ea2* linham umapequena bordatlnra nogra.

disco lunar paretiamascaral-os ponco a pouco pclo effeito

de sea raovimcnto rebkivo ;. cmquanto rpc, do lado orpposto a

Oeste, o-uti-as proluberaneias 3e achavam dcscobcrtas por cffeito

do mesmo movimento, conlormemente ao que linham vislo
,

Mauvais em 1842, e Adams em 1851, contrariamente ao que

DualvLnacrcdilava ler noludo uestc uULiiio anno de 185 1

.
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A qucstao do uma rclacrio possivel enlre as maiiclias

do Sol e as protuberancias foi estudada com intercsse

no Brazil; sobre as seis proluberaiicias notadas durante o

eclipse , nenUuma corresponde as mancbas observadas no

mesmo dia , salvo lalvez a terceira a Lesle. Dcmais

,

em regra geral , as mancbas nlo apparecem senao em uma

corta zona equatorial , sobre as bordas de dous arcos de 70"

;

sabre o resto , isto e, sobre os dous tergos da circumferencia,

ellas n'lo apparecem nunca ou quasi nunca, Ora, basta

lanrar uiU rasgo de vista sobre os dcsenbos da commissao

brazileira , para ver que as seis protuberancias observadas

se acbam distribuidas em torno do disco , e excedem muito

as regioes affectadas as manclias.

Provas photofjrapJdcas do eclipse. — A mais curiosa 6

aquella em que o con torno da Lua se desenbou em negro

fora do Sol ; sobre as outras matrizes , os cornos parecem

levemcnle troncados ou arredondados ; ellas sao incompara-

velmciitc menos distinctas do que deveria esperar-se da

diiTerenca da intensidade luminosa entre a borda e o centro.

E' deploravel que no memento em que M. Liais se dispunha

a pbotographar a corOa, os feixes singulares e as protu-

berancias que se pintam perfeitamente sobre o espelho des-

polido, eclipse total tivesse acabado subitamente 42" antes

da epoca determinada pelo calculo. A pbotograpbia dos

eclipses e uma obra especial, que devera ser confiada a

photographos babeis; elles deverao opcrar em um tempo

mui curio, e empregar preparagoes as mais sensiveis; o

observador devera estar completamente independente da

luneta.

« A memoravel campanba da expedigao brazileira nao

servira somente a sciencia pelos resultados que rapidamente

acabamos de expor; ella da, demais, preciosas indicacoes

sobre a natureza do problema dos eclipses, c acerca da

marcha que d'ora avanto convem seguir para o resolver. A
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occasiao nao tardara dc novo
,
pois que o eclipse de 18G0

sera total na Ilespanha c nas possessoes algerinas. obser-

vatorio imperial de Pariz e o observatorio real de Madrid en-

viarao sem davida commissoes pcrfeilamentc organisadas, etc.

« Os trabalhos recentes da commissao brazileira farao

epoca na historia dos esforcos tentados em vista deste re-

sultado. A direcQao de suas operagoes e digna de servir de

modelo; os recursos da sciencia moderna foram por ella

applicados com tanto acerto como successo. Applaudimos a

esta nobre estrea que promelte amplas colheitas scientificas

em urn paiz tao favoravelmente situado para o estudo dos

plienomenos naturaes, e tao beiu dirigi<lo no sentido dos

progresses scientificos. A vossa cominissTio viu com o mais

vivo interesse o benevolo acolhimento feito ao nosso com-

palriota, M. Liais, etc. »

Telegraplio aulomalico. — Sr. Carlos Wliealslon , da

Sociedade Real de Londres, iiivenlou urn telegrapho auto-

matico, que escreve ou imprime os despachos ou recados
,

na razao dc 500 letras por minuto. Os papeis furados que

determinam a ordem e a successao das correntes eleclricas,

por nieio de um mecanis.Tio analogo ao dos teares de Jac-

qQard, sao preparados de tal modo, que os grupos dc pontes

que constituem as differcntes letras estao distinctamente

separados, o que torna impossivel a confusao a que da logar

frequentes vezes a successao conlinua das letras adjacentes;

demais, a impressaodamissiva ein pontes tracadoscom linta

deimprensa nao augmcnta o peso dos orgaos do apparelho,

ncm oppoe nenhu:na resislencia a for^a mntriz dos electro-

imans.

A sua invencao consisle essencialmenleem uuia nova com-

binagao de mecanismos ou apparelhos, tendo por objecto a

transmissao
,
por entre um circu'o eleclrico, dc mensagens

ou recados preparados de antemao , o que se Irata de passar
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Oil de imprimircm iima estacao afastada. Estes apparelhos sao

em numero de quatro. 4^ chamado perfurador, e destinado

a furar o papel na ordem reqiierida para formar a missiva.

2°, denominado traxs.mittidor , tern por faiicgao receber

papel furado pelo 1", e transmittir as correntes produzidas

por Ulna pilha voltaica, on qaalquer outro rheomolor, na

ordem e direcgao detcrminada pelos furos feitos no papel.

3° apparelho , chamado receptor, produz na estagao para

a qiial se passa a missiva, sobre um papel, signaes ou pontos

negros correspondentes em sen arranjo regular com os furos

do papel do ponlo de partida. 4° apparelho, finalmente, com

nome de traductor, tern por objecto tradiizir o signal tele-

graphico formado por uma successao ou coUecgao de pontos ou

marcas convencionaes, em caracteres alphabeticos ordinaries.

A grande vantagem desle systema e reduzir todas as ope-

ragocs, que ate agora exigiam uma grande deslreza pratica,

a trabalhos inteiramente mecanicos ou automaticos. -

O museu Campana.— A venda do museu Campana,
annunciada pelo governo papal, e um acontecimento que

excita vivamente a curiosidade dos sabios, dos artistas e

dos am adores. Nunca iiinguem levou tao longe a mania

arclieologica e o amor das acquisigoes de objectos de artes

como marquez Campana; essa mania o fez prodigar a sua

fortuna e a fortuna publica, a ponto de commetter um furto

que fez condemnar a vinte annos de prisao. Para formar-se

idea do valor destas coUecQoes , basta dizer-se que ellas

foram avaliadas em pertode oito milhoes de cruzados. Tem-se

ja offerecido por varias vezes sommas consideraveis por

algumas partes dessa primorosa collecgao
;
porem o governo

papal tern ale agora recusado todos os offerecimentos, es-

perando vendel-a em massa a algum governo, soberano,

corporaQao municipal , ou inesmo a algum particular de

fortuna colossal , como se encontram alguns na Inglaterra e
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na Russia, Em faltadcslcs conciirrcntcs, prctcnde-sc formar

uma associacao , ciijns lucros consistirao no producto de

exposicoes iias principacs capitacs da Europa, e depois na

venda a relalho para indcmnisar o capital.

museu consta de urn grande e variado numcro dc anti-

guidadesgregas, romanas, cgypcias, etruscas; em estatuas

de marmore e obras dc terra cozida ; de pinluras etruscas

e romanas; de esculpturas em marmore, grcgas c romanas;

dc galerias de quadros dos grandes mestrcs da Ilalia ; em

Majoliques de Urbino , e de urn museu secreto.

Ozone e Antozonc.— Segundo as experiencias recentes

do chimico Schonbein, o oxygeneo pode existir cm um
tcrceiro cstado, ou achar-se dotado de propricdades diffe-

rentes do oxygeneo no eslado ordinario , ou quando elle

estu no estado de ozone. mesmo chimico designa com o

nome de antozone a substancia que conslitue o oxygeneo

neste tcrceiro cstado, e acredita que elle pode entrar cm

diversas combina^oes, conscrvando todavia as suas propric-

dades caractcrislicas. Ter-se-hia portanto nao somente ozone

c antozone , como tambem ozonides ou ozonurctoa , e anto-

zonidcs ou antozonaretos. Assim, muitos acidos e oxydos

seriam ozonidcs, ou conservariam no estado dc combinacao

lima maior ou mcnor proporQao de ozone, c seriam sempre

elcctro-negalivos em relacao aos antozonuretos, como o zinco,

por exemplo , e electro-posilivo em relacao ao cobre. Quanto

a existencia isoladaereal do oxygeneo nestes dous estados

novos e anlithelicos, o ozone ja foi oblido isolado , fora

de combinacao , indcpcndcnle de lodo oulro corpo; mas o

antozone nao forneccu aindancnliuma prova da possibilidade

de sua existencia iudcpendenlc ou isolada. Parece que a

agoa oxygenada contem antozone no eslado livre cm maior

quanlidade do que em qualqucr oulro composto.
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