
V i o l i f O
t

BA
Caleira de Botauica e Zoologia -—Contrilmigao para n estuflo das Lejpunnims

no Brasil

PROPOSIQOES
TnES SOBRE CADA DMA DAS MADEIRAS DA FACULDADE

THESE
apresentada & Faculdade de Medicina e de Pharmacia do Rio de

Janeiro em 20 de Outubro de 1894 e perante ella
sustentada ( sendo approvada plenameute )

em 4 de Janeiro de 1895

POR

Jtwjcisec h JKiuta JJtapttes forties
TiUlflii M EiM t*r lllSdtaEUis TO*finfoI

K
, Doutor em scieneias medtco-cirur^icas pela me&ma Faculdade, PbarmaceutlCO

e BacliareJ em Sciences Natizra.es e Pharmaceuticas
pela Eacola de Pharmacia de Ouro-Preto, Lente Substitute ( por

concurso) da 1 Serle da fliesma Escola,
em exercicio de CaLhedratico, Correspondent* do Dr. Tuubert, do Mus£o

Heal de Berlim.

RIO DE JANEIRO
Typ . Montenegro — Traversa do Ottvidor n$ . 12 e 14 .

5895



M tol J60 V
t

DIRECTOR — Iir * Albino Rodrigues de Alvarenga.
VICE-DIRECTOR-Dr. Joao Pizarro Gabiso*
SECRETARIO— Dr , Antonio de Meilo Muniz Maia.

H,E.\TTES C:UUEimiriCO§

DRS. ;

Joao Martins Teixeira * *

AugustO Ferreira dos Santos
Joao Joaquim Pizurro
Ernesto de Freitas Crissiuma
Eduardo Chupot Prevest
Domingos Jos£ Freire
Joao Paulo de Carvalho
JosO Maria Teixeira
Pedro Severiano de Magalhites.
Henrique Lad is I do de Sou za Lopes
AugustO Brunt Paes Leme. h

Physica medica.
Cbimica inorgantca medica.

.. . Boinnica e zoologia medicas.

. A n a t o m i a descriptive *
, . 4 Histologia theories e pratica.
. Chirrica organica o btologica.
.. , Physiologia tlieorica e experimental
., . Pharmacologia e arte de formular... Pathologiacirurgica.

Chinn ica analytica e toxicologica ,

Anatomia medico-cirurgica e coni '
rada.

Operasoese
Pathologia medica.
Anatomia e physiologia p&thologicas*Alliino Rodrigues de Alvarenga Materia medica e therapeutica .. Obstetricia.

. Medicine legal.
_ . T

Hygiene e Mesologia
Carles Rodrigues de Vasconcellos. .. Pathologic!geral e
Joao da Costa Lima e Castro
Joao Pizarro Gabiso
Francisco de Casiro
Oscar Adol ] 'ho de llulhoes Ribeiro. ,

Erico Marinho da Gama Coelho

* i

| s 1 1 4 + *

arelhos.Marcos Bezel ra Cavalcanti apn
ledi

Cvpi ratio ib:' Souza Freitas * » * * *

§Luiz da Cunha Feijd Junior....
Agostmho losd de .Souza Lima. .
Benjamin Antonio da Rocha Faria..* *

gia.
. ^ liistoriada medicina.
. Clinica cirurgica -2fl eadeira, .

Clin ica dermatologicae syphiligraphica.
C1in tea propedeutica,
Clinica cirurgica— l * cadeira.
CJinica obstetrica e gynecologica.
Cl in ica ophthalmologica.
Clinica medica —2* cadeira.
Cliniua psychialrica e de molestias ner-

vosus.
Clin ica pediatrica.
Clinica medica— V cadeira.

< * •* * #

Jose Benicio de Abreu .
Joao Carlos1'Vixeira Brandao. - . i « f -

Candido Barala Ribeiro
Nuno de Andrade ..,. 4 ,

LEIVTBiS SlinSflTCTOS
Drs. ; i

1*. seegao
.. Antonio Maria Teixeira *
, . Genuino Marques Muncebo t L u i z A n -

tonio da Silva Santos*
Philogptilo Lopes Utinguassh e Luiz

Ribeiro de Souza Fontes.
* - Ernesto do Nascimento Silva.
. , Domingos de G6es e Yasroncellos e

Francisco de Paula Valludares.. , Antonio Augusta de A/.evedo Sodrd e
Bernardo Alves Pereira.. . Augusto do Souza Brandao... Francisco Simoes Correa,

.. Joaquim >Dmer Pereira da Funha.
- L u i z da Costa Chaves Faria.

X I

3s IP.
41. >

5\ >
t>\ y*

*
8\
91. )>
10\ «
IV, «
12\ ))

> . U . A Faculiimle n &o npjiruvn ncm rcprovfl Qi 'iniCe* omittiilas atis theses <iue llit sfto ftprcstotaiJjw



\l tel iS' f

A MEUS PAES

Domingos Magalliaes koines
e

Amelia Augusta de Magalliaes Gomes

Meus Queridos Paes,

Patcnlear-vos nestc din todos os meus sentimentos de amor e
gratid&o filiaes Cqcousa quenfio cabeemminhas forgas, Mais doque
eu v6s lulastcs para que conseguisse o tituloquc hojo recebo coino

premio do mens trabalhos e representa elle um grande 0 ingenie
esforgo de vossa parte. Sem o vosso auxilio, sem avossa dedien-

. teria parado em moio do caminho, sem forga para continuar a
Iremendn viagetn. ExLremosos e clicios decarinhos, tudo tendes
gao

solirido por minhn causa , ainparando-mo sempre com os vossos
bondosos coragOes na

quo risonhos e alegres me apertaes em vossos bragos, permitti
desprotenciosa these, conio prova

vos dedicoe da gratidao quo vos devo. Ao
niinha nova carreira, pego quo lanceis sobre mim as

benificas que me t6m protegido ale aqui, miti-
minhas dfires, augmentando todas as minhas

estrada escabrosa da vida. -No dia do lioje,
em
que vos dedique estn modesta e
do grande amor quo
comegar a
mesmas bengaos
gando todas as
alegrias.

A MEUS I LIMAOS

L)r. Alberto Magalhaes Gomes
Leonidas Magalhaes Gomes
Maria da Conceigao de Magalhaes Gomes
Carlola Thereza de Magalhaes Gomes
Luiza de Magalhaes Gomes
Maria da Aummciagao de Magalhaes Gomes

Amizade Fraternal.
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AO MEU PRIMO

Sir. Sartas 5?!itwins &c Utag&IJtus Clonus
Os lacos indissoluveis que nos prendem e a amizade sincera

que nos liga fazem de n6s, mais do que amigos, dous verdadeiros
irmSos, Tendes side para mini uni inseparavel e querido compa-
niieiro nas horas de alegria e de tristeza, amparando-ine com a
vossa amizade e dedicac&O extrenaadas. Juntos estudamos os se-
gredos dos vegetaes 0 por isso 6 justo que o vosso nome figure
nesta pagina. O trabalho, que vos dedico, pouco valor possue, mas
tivesseelle uma parcellademerito scientifico eentaoeu diria, como
o poeta latino :

AJulia meis sine te gloria Qucetetur rebus .

AO MEUjVIO E PADR 1NHO

de flmes

Desde os mous prime!ros passes na vidaf sempre encontrei
em v6s um protector sincero e amigo querido. Ten ho para com-
vosco uma enorme clivida [de gratidao, que nunca poderei pagar ,
pois vos achei sempre prompto a prestar-me lodos os auxilios-Acceitai , pois, este ofierecimento, como prova de minha immensa
0 elerna gratidao para comvosco,

A'S MINHAS TIAS
DD * Carlota 1 liereza de Magalhaes Gesteira

Maria Benicia de Magalhaes Gomes
Barbara Carolina de Magalhaes Gomes

DedicaQtio c carinhos sernpre achei em TOSSES almas gran—diosas. EF justo, pois, que hoje vos abrace, pedindo as vossas
beng&os,
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A’ SAGRADA HEIM BE HEUS TIOS

If; Mm IkiM lie Magaffiaes temcs
Dr, Manoel tie Jragao Sesteira

p astes na Medicina verdadeiros sacerdotcs ; eu
procurarei mitigar as dares , coma vds O fi^estes.

Muito eu vos devo e por isso deponho aqiti uma
saudosa lagrima.

AOS MANES DE MEUS IRMAOS
SAUDADE.

A’ Memoria de meus Avds e ie minha
Madrinha

iff!artit licitictu &c ifflitijallies jftotnes

A' Memoria de meu Primo

i r. jraitriato de ;

iiwvftfc-
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AOH MEUS TIOS

l ) r. Antonio deMagalh&es Gomes
Major Balbino do Magalhaes Gomes
Dr. Jofto Victor de Magalhaes Gomes
Capitao Carlos Coelfio de MagalhSes Gomes
Capitao Francisco Coolho de Magalhaes Gomes
Pharmaceutieo Antonio Coelho de Magalhaes Gesteira
e Exmas. Familias.

r1

Gratidao e Amizade

AOS MEUS PRIMOS

Dr. Jose Coelho de Magalhaes Gomes
Dr. Gera] Leite dc Magalh5.es Gomes
Pharmaceutieo Francisco dc Paula Aragao Gesteira
Dr. Aristides de Aragao Gesteira
Dr. Henriquo Carlos de Magalhaes Gomes
Dr. Jofto Carlos de MagalhSes Gomes
Pharmaceutieo Josd de Magalhaes Gomes
Dr. Antonio de Magalhaes Gomes
l )r. Moracio de Magalhaes Gomes
Tenente Joao de Magalhaes Gomes
Geraklo de Magalhaes Gomes
Javme Gesteira

ii

Amizade eterna,

A’S MINHA GENTIS PRIMAS
Muita Amizade*
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AOS MEUS DONS PARENTES E AMIGOS

Guatmuzim Gonzaga
Commendador Francisco Candido Soares da Silva
Dr. Francisco Soares
Dr. Manoel deMagalliaes Gomes
Dr. Lacordaire Duarte
Dr. Manoel Joaquim de Lernos
Jose Baplista deFigueiredo

e Exmas. Familias

*

A/wn

AOS MEUS ANTIGOS AMIGOS E COLLEGAS

Dr. Octavio Vieira de Brito
Pharmaceutico Carlos Sa Junior
Pharmaceutico Leandro Tocantins

i

AOS MEUS COLLEGAS DE ANNO

Dr. Manoel Tliomaz Teixeira Junior
Dr. Domingos Alexandrine Diniz

AOS MEUS DISTINCTOS AMIGOS

Dr. Antonio Augusto Celso Nogueira
Dr. Francisco Catao
Dr, Claudio A. Bernhaus de Lima
Dr. Pedro Furtado de Cerqueira

e Exmas. Familias
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AO MEU COMPANHEIHO E DISTINCTO AMIGO

Dr. Alvaro Astolpho da Silveira
e Exma. Familia

*
AOS AMIGOS DEMINI-1A FAMTLIA

AOS MEUS MESTRES E AMIGOS

Dr, W. Sehwacke
Dr. F.Glasiou
Senador J. Candido da Costa Senna
Dr. P. Tauberl

AOS MEUS COMPANHEIROS DA ESCOLA DE PHARMACIA

AOS D0UTORANDOS DE 18'J4

Felicidade

A’ ESCOLA DE PHARMACIA DE OURO-PRETO
Prosperidade A

iV MINHA ClDADE NATAL
Progresso

A

i

i
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•A4 trabalho quo npres ufumos aocumprir as disposi^Ses regu-
anjonlares n &o d pore 3rto pcrleito o bom ncabado, mag a

K<î exiguidadede tempoe a importancia c vastidiio do assumpto
nosinhibem do apresentar uma those na nltura dos creditor dessa
Faculdade, ! emos cm vista apenas mostrar que procuramo.s esiu-
rlar no livro da natureza, som cntroUmto deaprezar as licQoes dos
grandes sabios. Se 11Q0 fora a dedic;iruo de meslres diatinctissimos

A*.

e airugos sinceros, mmea ieriamos cscolhtdo para assnmpto de
these urn pan Lo de tainanha magnitude,

Ainda falta-nos a pratica neeessaria a Cssc genero do estudo
e slrva a nosso amor as plantas Como desculpa as numerosas la-
cunas de que se ressente o nosso modesto trabalho, Gultivamos a
botanica ha quatro annos apenas, tempo por denials cxiguo para
termos mu complete con bedmen to da sciencia , Entrc nos o cs-
tudo da Botanica acha-se lao abandonado que nos penalisa cm
extreme ver cstn scionoia quasi sem adoradores up Brazil ,

0 illustre professor da cadeira, que se tem dedicado coin todo
o amor e proficiencia no estudo dos vogetaes, melbor do que nos
poderA avali&r o que afiirmamos. Sendo assim, tS licilo que apre-
sentemos osto incomplete trabalho como traduzindo unicamente
a nossa predilec^o pela scieucia que fez a gloria do grand© Linnfio
e a cujo estudo dedicania-se Humboldt, Be Candolle, Saint-
Id ilai re , Martins e lantos outres distinctos sabios . Ao terminar
estas despretenciosas palavraa* devemoadeclinar aqui o name do
nosso campanileiro de estudo e proprietary do Herbaria] Maya-
Ihdes Gomes, o Dr, Carlos Tliomaz de Magalhaes Gomes, illustre
lente cathedratico da Escola do Minas de Oui!0-Preto e que por
mais de um titulo, seja-nos permittido dizel-o, ja tern urn noino
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feilo na sciencia , Bastanto joven ainda, ja possue o Or. Carlos
Tliomaz um vasto repertorio de conliceimcwtos* honrando assim
o estabelecimento em qua professa uma cathedra e de oride teni
sahido tantos luminares da sciencia. Ao illustrc Dr- Schwacke,
Director da Escola do Pharmacia do Ouro-Preto, deveraos uni reco-
nheciinentQ prolundo pela amisado com que nos honrae pelos
grandes ensinamentos que nos tom proporcionado no estudo da
Botanica, sciencia a quo so dediea com todo o fervor o deque
possue grandes o vastos conhecimentos. 11a quatroannos quo tm-
balhamos coni cste illustrade ineslre, do quem SQUIDS substitute na
cadeira quo riSge? e lemOs tido occasion de apreeiar a sua grande
erndicgSo em tudo o que concerne a Botonica e que faz do sou nome
um d'oa mais conhecidos na Europa. Acs Drs. Scnador Costa
Senna, lento da Escola de Minas, Glaziou, Director dos lardins do
liiode Janeiro c Professor P, Taubert , d i Museo RoUnico tie Bcr-
lim , nomes conhocidos em lodo o in undo scientifico por sens
importantos tin ha I hos P a presen tamos os nossos sinceros agrade-
cimentos pdas luzes coni qne nos l£m jjllummado no estudo da
Scientia amabilis* Aos Drs, Alvaro da 8ilveiras Merribro da Coiii-
miss3o Geographic^ do Estado do Minas e A!herto Magilh3.es
Gomes, Engenheiro do prnlongamento da Central , nossos antigos
companliuiros de estudo e grandes cnltores da Bctaniea,agradece-
mos viva menu? pelos mngnifieos exe uplares que tem euviado ao
nosso « Herbario, f>

Fei ( a assim justiga aos nossos illustres mestres c amigos,
cumprindo o dwerque nos impunfia a gratidaa, pedimfspermis-
Siio para entrar em assnmpto.

4

Rio de Janeiro; 20 de Outubro de!89 C
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CAPITULO i

Generalidades

Aincla na mfancia da sdenciit, quandn nao era conhecidn;;p
methodo natural, tuo Itcundo para a BoLaiiica, jr'ias Logummostis
linliao tocado o espirito dos naturalfelas pela seraelhan^a que
apreseuiavao as plautas rtestf: grupo vegetal, E' assim que Tour-
nel'ort, era seu systems do class!ficacfio, estabeleceo as Fapiliona-
ceas em duas classes distinctas, conforaie erao horvas on arvores.
Depois delle veio Litmcio com o sou systema sexual que dispcrsou
as Leguniiuosns por dificrentes grupos vegetans, porqmmto basea-
va-so a sua classificarSo principalmante sobro o numero dos es-
lames, caracter exlremameiito variavel e muito instaveT Apczar
disso, a naturalidade clestas plantas ainda salicntoo-so o certas
classes do systema linneano encerr&o Cegundno^as era grande
numero. Com a introduceao do meibodo natural, creado por Ber-
nardo do Jussieu c publicado por sen soIninho A* L. do Jussieu,
as pia utas clesic grupo caiiirao CJII uma I'amilia que podc ser
cbamada hojo uma das mais naturaes, tal a constancia de sens
caracteres fundameiitaes, correspondendo ao aspecto gcral destas
plantas. No comedo dcsie seculo A * Pyrarao Do Candolle escreveo
uma iiiLporlante memoria sobre as Legumlnosas e depois Idndley
e muitos outros autores tractarSo do raesnio asaumpto, Ilenthani
\'ez a monographia da i'amilia para a Flora Brasiliansis e II * Bail-
lon ha pouco tempo publicou ura cstudo sobre esles vegetaes no
sen importaide liyro « Uistoire des Planter , Ainda agora o I)r.
Taubcrt do Musfio Botanico de Berlim, dc(fica-se euidadosamente
ao estudo destes vegetaes, sendo especi ilista no assnmptu * Nns
o Familiar Xaturaes'# de Engler publicou urna important© moiio-

graphia sobre todos os generos e especies mais noiaveis das Legu-

minosas.
A fa ui ilia das Lcguminosas Lira o seo nome do true to parti-

cular que as caracterisa, Sfio plantas de porte variado e que ;ipre-



V'&IJ6
8

senlio-se desde hervas hmnildes crasteiias ate arvores gigantes-
eas do seio de nossas florestas virgens. As suas fibres no geral silo
vivamente coloridas e vislosas, polo quo muiias d'enlxe ellas se
ostentad 8jn nossos jardms como plantas de oriuiimmtariio gran-
dements apreciadas .

Quanto apa productos naturaos fornecidos p$vj&ssa$ plan-
tas, basta citar os diflerentes legumes, que sao indispen$a-
veis k nossa alimente^&o, pois, ao lado do materias amylaccas,
contain substnncias proteicas, que silo a base da mitrigio do
homem .

0uLras Legmninosas fornecem productos rueriicamcntosos,
como resinaSj balsamos, alcaloides, quo s£o diariamente einprfr-
gados, quar pelos vcrdadeiros medicos, quer na mcdieina po~
pillar*

Na industrial muitas plan Lay desta lamina sao grande-
monte approveitadas e para citar apunas um oxemplo, basta-
nos assignalar o Stryphnodendron BarbAtitn&o Mart - , tao cm-
pregado no cortume dos couros polo Lanaino que contain e a
Ca stdpinia ezhinata Lam., o nosso celebre Pdo Brazil , quo deo
o nome & Terra da Santa Cruz e que fornece excellcnte materia
tinctorial .

Na marcenaria a nas construcgoes vcmos diariamonte
empregar-sa a Bra&ha, o Jacarandd , o Oleo Pardo, etc que
sao magniflcas Leguminosas cm sua forma mais perfeita e do-
vada, mostrando-sp como arvorcs, is vczes giganteacas, em
nossas flurestas primitivas.

Tal e a importancia pratica que aprescntao os indivi-
rtues destc notavel grtipo vegetal, um dos mais interessantes
a conhecer*-se.

Quanto A fpigio particular quo as Legummosas commu-
nicao a flora de um paiz, 6 el la muito important^ o caracte-
listica*

Por sen gracioso porte e principalmente pclas follias das
Mimosaceas, muito concorrem estas planus para a deslumbrante
belleza do nosgas (lorestas tropicaes . 0 grande genio, que se
chamou Alexandre do Humboldt, nos sens a Quadras da naiur-
reza diz qu o escuro azul do cco da zona tomda ? observado
atravSz de sua folhagem delicadamente pennada , (> de umeffeito
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extrema mento pittoresco- As brancas ou roscas ITores de um
ingazeiro, reclinado 11a margem tie uma corranie erystallina*
encanl&o a visLa e igebri& j o pensanienlo. Dm at'iflo$o J&LobA, no
seio rle nossas [loresLas, trazlnos a idea pensameat «s grandio-
sos 0 sublimes* na&cidos da coniomplug&o do magnifleo vo-
gelaL

Alcm dtsso, as Loguniinosas muito eoncarrom para formar
o pittuffesco emmaranhado da plaut&s rum observa-se tao eom-
jHumineute nas CoresGas das regions tropicaes. Kllas consti-
tuent ora delgados eHexivcis cipns, -orarubuslos o grosses sar-
mentos do seio de nossas matfas. li’ assim quo uslenlao-se ao
la do das Mnlpir/ hiaceaS ) Saptndareas, Pa&siJloracea$t Bifjnonta-
ce f t s, Cucabit(icea& etc., para const!Gin rem essas grinaldas qua
exornam os cimos de uossas arvores elevadas,

As Legununosas sao muiio abundantemeute providas tie
Cores e isLo 6 importante para u matiz que commurtic&o aos gru-
pos vegetaes . Com effeito, n:i Spoca do tlorescimeuto, principal*
menle as Cassia tingem as Capoeira* com uma cur d“ euro
coritrastando com o verde da folliagem dos oulros vegetaes,

A tribu das Mimosaceas contpibue por sues especies para for-
mar uma das formas vegetaes creadas por Humboldt era sou
« Ensato sohre a geographia das plantm, Bqbm public ula com o
seo companheiro de viagem, o so bio franeez Aimb Bompland,
que durante muiio Lempo esleve sequestrado pelo (loverno do
Paraguay, emeujo puiz falleceu nos meiados doste seculo *

Na obra citada diz Humboldt que 6 na belleza absoluta
das fbrmas e no contrasts nascido de sua reuniao quo encon-
Lra-se o que se deiiomina—o caracter da nalureza cm uma dada
regiao ,

Pois b (imt conio ja vimos o ainda r^petimos, as plan las
da familia das Leguminosas aehSLo-se perfeitamentc1 neste easo
e assito eonstiiuem factored caracleristicos da libra variada
exhuberante do nosso grandiose e explendido paiz -

No gerul pouco variao os caractores fundamentacs que
servirao para esiabeiegOr*se esta grande lamina natural a entao
torna-se extremamente facil classificar-se uma jilaii!n conio Le-
gummosa.

e

ISasta olharmos para as Cores, i'ructps e folhas desto^ ve-
E 2
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getaes, para classical-os immediatamente. O masmo niao a^on _
tece corn a distincfao dos generos* porquanto soraente uma
longa pratica o estudo nos podom dar a importancia relativa
das variances organicas e entao 6 assumplo nmito mais diffl-
cil di?er-sc a quo genera perteuCQ uma Loguminosfe dada . So-
mente o microscopio simples nos pbde desvendar esses JTIYS-
terios.

Relalivamante as especies> as dilflculdacles rtiais se asso-
berbao e so mesmo uni naturalist^ oonsummido podera dolor-
niinar uma cspeeic desle ou d'aqiielle gonero.

Isto quo acontece com as Leguminosas da-se no gcral
com todas as families cuja naturalidade 6 clara e patente, como
por exemplo as Compostets a Grammtnetts, em quo a determinate)

dos generos e especies U sbperada do grandes difficuldades.
As Leguminosas sao plantas terrestres , que vivcm apegadas

ao s6lo, de onde tirfio m principals elementos de stia nutri^ao e
ate Imje nenluiniaespecie desta fumilia foi observada como opiphyta,
vivendosobreos outros vegetaes, S semelhunca das Bromeliaaeas e

*r ^
OrchidaceaSj ijue for mao verdadeiras colonies sobre os treincos
das nossas arvOres* 0 sabio Em* Liais, na sua obra aCtimats^
Groloyie , Faum> el Geographic hoianique da Brfoifaf apresenta
como plantas do existcncia subterradea certas jespedes do gen*

Andira. E' isto urn facto verdadeiro, quo acontece principalmento
com aA. laari folia Bentii.,pequena arbusto quo possiie numerosos
ramos suburraneos, formando urn emmaranhado iuextricavel que
cobre extpnsOes consideraveis de i LOSSos campos* Observamos esta
planta nos campos de Julian , perllo da Serrade Ouro Branco eo
nosso d islineto amigo c companlxeiro Dr. Alvaro da Silyeira, nos
communicou por carta tervisto o mesmo vegetal nos arredores da
Cidade de S. Jos6 del-Itoy o nos campos que rodei&o Barbacena.
Ja o ptof. Warming tinha nulado a mesma particularidade na
Lagoa Santa, morada do cclcbre Lund, e ate tiguron essa Andira
em uma recento memoria que publicou a respeita da ib>ra daquella
regiSLo.

A

E\pois,uma Legumiuosa particular, por sna vidaeexistencin
subterranea.

Algumas destas plantas sao combeddas vegetando como
plantas verdadelraraente aquaticas e entre ellas temas especies do
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geneva Neptttnm Lour*, que crcsce ao Brazil e cor tag Mimosa
Observadas pOr Humbolt durante as suns viagens na America Me-
ridional , As Acres das Letgummosas apresent&o-se vistosas e
vivamente coloridas, oniadas ties mathses os mais variados* Fsto
que pareceria urn simples luso ou exuborancia da naiurczaf con-
corre, entretamo, poderosamente para a funccao reproductora
desses vegetaes. Attrahidos pela cor brilliants de suas corollas,
que distaenn-sed'emre a verdei folhagem.osinseetosadejfio sobre
el las, procuratido o nectar que alii existc c assim carivgao-se das
granules e das nnssas do p6 feeandante, facilltando deste mocio
sna dispersfio pelos orgSpa feminines. Tat 6 o importante papel
quo representao os inscelos na focundacao das Leguminosas-

As plantas desta I'atiiilia possnem sciriprc uni so c unico
carpello, caracier fundamental dcstc grapo do plantns. Sdmente o
genero Affonsea a presenta carpel 1os cm numero supori or ao assi-
gnal&tlo. Quando maduro, o organ feminino conslitue em todos os
casosum legume,cuja conforma<j&o e tamanho variao ao extreme.
Ora san pequonos [ Dalbergia, etc . ) ; ora grandQS c volumosos
( Cenifolobium, etc.) ; e outras vezes cobertos do- espinhos (certas
Cossalpinia, etc* ) .

Quanto a sua disposi^ao relativamentc ao caule c suas
dependencies, as folhas das Leguminosas sao no geral alternas
oppostas algumas vezes ; somentQO genero SeHocharis, descripto
ultimamettte pelo Dr. T&ubert, & que possue folhas verticelladas.
E7 unn disposi^ao particular que bem (irma e caractorisa o novo
genero agora conhecido *

Em relagaoiorganisa^ao, as folhas destas plaritas moslr&o
sempre Lima conl’ormac&o que acha-se de accbrdo cam os cara-
cteres que dividem a i &nulia em tres grupos distinctos. K assim
que os organs foliaceos das Mimosaceas possuem urn eerto aspecto
particular que as destingue mil pouco das folhas das C&satpinias e
Papilionaceas. Ellas sao, na grande m&ioria, delicadamente peu-
nadas e os foliolos apresen tao quasi sempre dimensftes pouco
consideraveisi A' medida que dimintie o sen tamanho, vai grada-
Uvamente elevando-se o sou nnmero * Alim disso, possuem as
folbas das Leguminous um earater notavel, que ii a irritabilidade
de que muitas sao do Ladas, Quando Locadas pelo corpo o mais leva
ou mesrao pelo sopro da mais suave virago, muitas Mimosa fe-

a
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chilo os sens foliolos e inostrao-so sensiveis a essa cxc: ta$ao
exterior* Eslo phenomeno Fui objecto de um cuidadoso estudo da
parte de llofmcister e mais tarde do grande aiiatotmsla Sachs. Diz
este auctor que 6 devklo o facto a elasticidado da membrana cel-
lular e a attracQ'UO que as cellulas do parenchyma exercem sobre a
ngua contida cm outras camadas cellularcs, existentes nessas
paries irrilaveis. Ef um phenomeno muito iiiteressaide e be.n ob-
servado pclo povo, Quom nuo conhece as nossas dclicadas sense-
liras <|tie debrugao-sc nas barrancas dos rios o riachos 1 Ao cahir
da tarde, qiuuido o sol descamba-se no horizonle, cstns | lamas
lechao os sous foliolos e verdadeiramenle d' frtneni,como exprime
o povo em sua duguagem rude e sem iloroios.

As estipul is sac constantes nesta lamilia c muito variuo em
sen aspccto o dimensOcs * No geral sao pequenas c caducas ; as
vexes, pordm, grandcs o bom desenvolvidus, como se ve uo gonero
Pisum e em certas Cassia,

O caule das Leguraiuosas e herbaceo ou lenhoso e ueste
*

ultimo case toma, as vexes, dimensues consideraveis, for mando
troncos volumosos c robuslos, do leuho duro e resislente. Outras
vexes, ilexiveis e delgados, enroseao-se em outras plantas, sendo
entao voluveis c graciosos lianas* Nao deixa do scr froquonle on-
contra1-os providos de ponteagudos espinhos, que sfio em muitos
eases embararo para u naturalisla que ambiciona possuir exem-
plares destas plan las.

Em muitos cases os orga >s vegotativos das Legumitiosas
soffrem um desvio cm sua organisaefto e estructara e entao mos-
trao-se allastados do typo normal c caracteristico. E’ o quo acon-
tece com o caulc do certas Baukinia sarmentosas quo apresentao
zonas de leixes l -mbosos cutreineiados c mi vases liheriauos c que
fordo muito hem cstudadas pelo Dr.Sehenck em sou livro sobre os
lianas da America. 0 mesmo facto se observa com os ramos can-
linares do certas Acacia que, perdendo a sua fiiuc^ao, lomao o
caracter phylloidineo.

Taes sao as geurr,alidades que, em
importanto familia >

capitulo.

#

resumo, aprcsdila esta
LS quo julyamos dever expor neste primeiro
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CAPUTLO II

Distribuiqao

As Leguminosas pertencom nasua grande maioria a zona tor_
rida c por isso + raais abundantos no Ecuador, ella ^ vao fugindo e
dcsappareccndo a medida quo sc approxima das rcgioes potares.
Em sen livro « Tableaux da la AJature » o grande Humboldt
estabclcce o I inis to ate ondc vegelfio as plantas desta lamilia. El le
diz mesmo quo nenhuina verdadcira Mimosa linhasido encontrada
na zona temperada.

No Brazil , pela vastidao de sen territorio o variedade de
clima, as Leguminosas habitao toda a sua regiiio c podem ser
encontradas des le o extremo Sul aIV* os confins do Nort \ aonde
existem cm maior qnamidade, Soagora eonsiderarmos as altitudes
dos logares cm quo vegotao. veremos que, ora crescem nos
logares baixos, quasi ao nivel do mar , uas florestas da zona cos-
tcira, aondo existem em grande abumbmela ; ora sobem as altas
montanhas, as serras elevadas, sondo alii represen tad -is por pon-
cos, mas constants generosr comoadiante diremos. Sendo cm
limitado numero as especies earacteristicas por nos encontradas
nas serras elevadas, podemos alTinnar que, no geral , preterem
as Leguminosas as mattas virgens das nossas costas maritimas
nos dee-lives da Surra do Mar on quo cobrem de um bellissimo
cmmaranlmdo as margens do nossas grandcs e caudalosasarlerias
fluviaes.

Nos CapOes que existent espalhados. quaes oasis no meio
de verdejantes planicies, appareccm algmnas Leguminosas arbo-
resceutes e robustas,

Emapoio LIC nossas opinines , I unas a rugiao da Ihjlwa, com-
prehendendo o valle do Amazonas o sous grandes affluentes, onde
cstas plantas existem em grande niunero, concorrendo poderosa-
mente para a grandeza e magnilicencia destas mattas sem egual
na (16ra de todo o Hlobo !
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Alii as Leguminosas predominfto de uma manetra tao no-
Lavel , se IUOSTRAO como arvores tao bellas c gigantescas, que
sobrepujao as outras plantas pela sua portentosa magnitudo* As
suns (lures se aehao tao elcvadas que o naturalista iuebriado nao
sabe como colhcl-as.

Nas Resiirvjas fmattas ft beira-mar ) c nap florestas do
interior vemos estas plantas em abundancia consideravel .

0 prof. Grisebach , cm sua grande ubra de Geographia Bo~

lanica, diz quo a sOrie defamilias predominantes no Brazil foi esta-
belecida por Barehell cm vista do suas proprias colleagues, que
tinhao sido lei las particularmente nos campos.

Como familiasmais ideas em especies, este ultimo apresen-
tava as Compoetas em primeiro logar e depois as Jtubiaeeas, Me-
la&tomaceas, Lcjuminosas, Maipir/ I / iaceas c Rromeliaceast que
podem mesmo ser consideradas como caracteristicas.

Iielativamente aos generos endemicos, Grisebach fez um
calalogo contendo mais de Uuzentos typos, entre os quaes predo-
mitiao na seguinte ordem :

Svnanthereas.
Melastomaceas
Leguminosas..
Malpigliiaceas.
Orchidaceas. . .

Isto foi ieito cm um tempo relativamentc antigo, quando a
Botanica no Brazil era representada quasi quo unicamente pelas
colleagues de Samt'IIilaire e Martius. Depois d 'isso foi ptiblicada
a monographia d’esta familia na « Flora Bra&iliensis » e alii silo
bem descriptas, sendo algumas figuradas, 1118 cspecies, distri-
buidas cm 140 generos.

Com o correr dos tempos, outros botanicos tern encontrado
varios generos e muitas especies, de sorts quo o seu numero 6
hoje muito mais elevado. Entre os principaes colieccionadores do
plantas brazileiras da metade ultima do seculo vigente, temos que
salientar o grande Freire Allemao, uma das glorias do Brazil , que
estabeleceo os generos Myrocarpus eFerreirea,etc., liegnel , Riedel ,
Sello, Sclieuck, Warming, Pizarro e ainda hoje os illustres t)rs.
Schwacke e Glaziou 7 homens que maisconhecem a Flora do Brazil

27
20
18
10
10
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pelas riquissimas collecgbes de vegetaes
l)r . P * Taubert, do Masco Rotanico de lierlim, ainda esle
publicou nas « Familias Naturaes » de Englcr, importante obra
sobre Botanica , uma interessantissima monogrophia dos generos
de Leguminosas, espalhados por todo o mundo, e nella figurSo
notavcis generos novos braziloiros, ( pie citaremos opportunamenle
e que foran encoutrados principalincnte pelos Drs. Glaziou c Scii-
wacke. E? um livro precioso que muiio consultamos ao conlbccio-
nar este trabalho*

Na « Vegetation du Globes, o citado professor Grisebach
apresenta} cm notas, observacQes de Martius c de Gardner reIa-
tivamente ao papel que as Leguminosas reprcsentao nas for-
macOes vegetaes do nossopaiz * Per dies essas plantas fordo
observadas exisLiado na jnattas virgens das rcgiOes IiHornes,

nos declives da Scrra do Mar e nos Capoes do alto de nossas
clevadas montanhas*

Nas Caatingas, segundo ns mesmas notas, vomos as Legu-
minosas apparecerem, como plantas caractcristicas, posto que
menos numeros ts. ParLiculannenle para essas aggremiagoes
vegetaes existeules no Estado de Minas Genius# os generos
Acacia, Andira e Copaifera.

Nas Capoeiras {logares aomlo^existir&o mattas virgens) nfio
vomos essa familia citada n'aquellas notas, o que nos admirou
em extremo, visto o espirito observador do tao distinctos bota-
nicos. Com effeito, etu todas as capoeiras por nos visitadas
em Minas Goraes, diversas c interessantes Leguminosas fordo
por nos encontradas. Ahi se vb o genero Mimosa representado
por especies no geral espinhosas, assitu como diversas e variadas
Cassia, quo oriicLo essas mattas com grandes e vistosas fibres
amarellas. Entre ellas temos a Cassia setosa Vog, que 6 um
arbusto uiagnifico. Acharnos ainda diversas Batihinia erectas,
uma especie do genero Platingmenia , varias Andira, Dalbergia
e muitas oulras. Por alu nota-sc que as Leguminosas do
porte pouco elevado sao tambem oaracteriscas d'essas aggre-
miagoes vegetaes conheeidas pelo nomo de Capoeiras e que apre-
sentao-se tao commummente no centre do Brazil,

Gardner cka ainda que nas margens do rio IS, Fran*

que possuem. 0 prof-
amio

ft*
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Legummosns silo encontradis abundantemenlc, o quo
nfio difforc do quc dissemos.

Tal 6 o que so encontra na ofera de Grisebach sobre a dis-
tribuirao das I^giiminosas do Uracil e o quo julgamos ueertado
observar a respeito.

0 sablo Em, Liais oiu sua obra « Climats, Geolof/ ie ,
jFaUne ct Geographic b&tanique <hr hr^esiL^ confirma o mcsmo
facto a respeito das [ *egiiminosas do uossas mattas do littoral
X)iz die quo s3o as mais luxuriosas o ricas do Brazil. A
massn dostas explondidas florasLas 6 formada par vegelaes di-
cot viedoneos o um grande numcro do suas ospccies forma-1 lies
a cupula superior, Mais de duzentas arvores d -es^as Sorestas
(orni cem madeiras resistenles e proprias para construc^Oes *

Entrc ellust contmfia o distincto sabio, mo limitarsi a assi-
gnalar apenas as Terabiathan^as e ;is Leguminosasy cujas ma-
deiras, principalmento das ultimas, sao granderaenle preciadas*

cisco as

1'assando agora ;'L regia i do planato central do Brazil, segundo
a divis&o cstabclecida por Martins, veremos quo as Lagumi-
nosas Lorn;io-so mais raras, menos aumsrosas, comquanto
Caracterislicas aindadecortas aggromiacues vegetaes.comoUi vimos
a respel to das Capoeiras. FsLo desapparecimento das LegumJ-
nosas cada vcz mais sc accentua, quando subimos on galgamos
as alias mou tanlias c penetramos no chamada zona alpestre
ou alpinu. Alii como quo as Legummosas parao e dao lugar
ao appareeimento do outras planLas amigas das altur&s, corao
as Vcllosia , Pinsonia} Lijehaophora^ Pĉ pOilctnihus^ Gar/ lassaeict,^

Mirrolieia , Lamisera etc. Kntretanto^ nas excursus por nos feitas
BUI logares bem altos do Estado do Minas-Geraes, muitas vezes
plantas das quo tractamos nos olTuscarao a vista pela hclleza
do porte e magnilBcencia das (lores.

Nos yastos campus do reTerido Estado, prinoapalmente
n’aquelles que servem do base aos grandes massi^os de pedra,
is alias Serras, muitas vezes observantos Leguminosas, al-
gumas mesoio caracteriaticas d’essas regimes . Estes campus

#
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constitaem [jlamciei mais ou morion oxtensas, cobertas do
verdejantes Graminineas 0 ornadas principalmouto do Com-

postas , Ht/ jitis, Cotnbessedtistai Leucoihoe * Lisianthus ( Cdc/narea,
Polygala, etc* M J meio d'ustag plan tag so notuo, couio cara-
cterisiica$ j Leguminohas herbaceaa peftencentes aos gejieros
Ercosem^ Cassia, Crotalaria 0 Zornia. Foi o quo notanios
quando Ucrborisamos now campos de Rodrigo Silva 0 W . Julian ,
quo extendem-fcc ate J.IS bases da Won a de Ouro Branco : nos
quo rodeiao 0 sobjrbo lLacoIoniy ; nas verdes campinas cm
quo so jissosta o Pico de Ilabira; nas circirmvisinhangas do
Arraial de Congonhas 0 finaliunite noi lindos e -impos que
ornao as fraldas da Semi do Capanema*

Todas essas Logumiuosas sao mais ou me ms cobertas
cemidos pellpg, protegemlo-lhes os orgdOS*afim de resistireiu As cocoas, que n -estes logures sao eonsi-

deraveis, om virtude do sol nao encontrar arvoros quo amor-
tecfLodhe os raios* A palavra Eriosema qrigina-se niesmo de
duas oulras gregas (Srton e Serna} , que siginlteao — estandarte
coberto de lan .— Esias planlas, no geral, possuom llores ama-
rellas, o que e rruiito com muni e frequents aas Legumimosas.
Como excepcAo ap caso geral, por nos observado, meneiona-
remos a Andira taunfolia Bentb., quo, V0getando n'esles uam-
pos, Lorn quasi todas assuas partes glabras e as floras, dispostas
cm paniculasj coloridas de um magiufico roseo,

Eutre as Cassia predominao as que sSo rastejanlcs, princi-
palmente a. C. uniflora Spreng, com as suas interessanLes varie-
dados*

de numerosos e

Das especies do genero Zi)rniai a predorainante d a Z * di-
phylla Pers * j pequena planta rasteira, com foliolos umjugos,
bracteas acummadas c pequeAas Llores amarellas * EF uma planta
tambem muiLo rica ein vunedadcs.

Quasi non hum outro genero de Leguminosas 6 representado
n’essa regi&o dos campos relauvamcnte b&ixos 0 que servem de
base as elevadas e altas serras*

hr

Ate aqui os autores mais ou monos accordao e nos d4o
aigumas indicates sobre as Lcguminosas enConLradas idessas
regiGes*

Se agora passarmos d’esfces campos collocados ao sopo das
\i 3
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serras e montanlias para os que se achao coroando os scus picos e
ci i nos elevados, veremosquenonhum autor deseavalve a assumpto
convenienLcmeme ou mesrno o omiLte do todo.

Ju tinhamos delineado a nossa those e quasi tenmuado o
assumpto d'eslj impSrtanle capitulo, qiiando tivemos o grande
prazer do receber uma carta do Dr. P* Taubert, do Museo Botanlco
de Berlin^ datada de 19 de Agosto do corrente anno.

Este disllncto sabio, bem conhecido na scicncia por suas nu-
merosas pubLieagOes, dando con la. do recebimento das 500 plantas
quo Ihe tinhamos enviado , cu eo meu companbeiro Dr, Carlos
Thamaz, ao lado do expressocsas raais lisonjeiras e deelogios quo
nfio merecemos. nos reeommenda o esiudo da Pkytogepgrapkia ,
parte da Botanica, segundo a sua expressfto, irop negligee ait
IJrdsil . Alegrou-nos em cxlremo esses consclhos do sabio mestre,
porquanta ja tinhamos curado do assumpto e prqcurado observar
a disUkibu££&o das plantas priiicipalmonte no aho da nossas ifton-
tanhas, aoode tenios foilo maior mmiem ds excurgues, por ser a
libra alii sempre mteres&ante. Com ell'eko, rkestas alturas vegetfto
rarissimas plantas, quo as caractcrisao e qua nunca sc mostrao
em zonas menos elevadas. Taes sao a Drnsera gramini folia Hi.
llil. e a Lavradia ericaides SL HiL , que vivem nos eimos da Serr;t

do Caracas
Tractando n’esta these iKiicaraente das Leguimnosas, vamos

agora continuar a expasiguo de nossas modeslas observances.
Os picos elevados e altos de nossas montanhas e serras sao

eoroados por campos amenos e verdejantes, quo 5s vezes tomao
extonsues cousideraveis .. Koi o quo viiuos na Werra do Capanema ,
continuacSo da Sarra do Caraga e nondo vastos e bellissimos
Campos sao encontrados; na Berra do Lenhoiro, proxima a cidade
d e S . Joao d'El-Rey^ coroada Lam hem do bordtas campinas ; na
Berra do [Lacolomv e em muitas outras, onde sempre identicas for-
raagoes observamos. Em todos esses campos, muito mais elevados
que os precedontemcnic assignalados, ainda vemos apparecerem
Leguminosas, ponirii basiantediffereiites em aspecio das que for&o
observadas nos ontros campos mais baixos.

N'cstospontos,as especies dogenero Cassia tomao urn aspeeto
maisbtilhante e porte mais rebusto e Ibrtalccido.ApreseiUfto-secomo
interessafctes arbustos, quasi sempre reunidos em grupos, que
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disseminatloa, appnreccm as Vezes em grande exlensao. Foi o quo
notamos nos campos do alto da Serra do Lenheiro, onde existia
cm abundaftcia a C\ roiundiia Vog. * car. angustifolia Beuth,
qua reunida em graciosoa grupos ecnbollesav i aqucLlcs sitins ,

dando4hes uma let run especial ; no alto da Serra do Quro-Prcto,
onda vGgctavao multos [n;s do uma especio do mesino tm porta itte
gencro ; e na Serra do Itacolomy , onde colhemos a interessan-
tissima C, dentada Yog,, qua formava uma verdadeira eoIonia
vegetal cm uma so rogi &o d*esta magestosa o deCanlada Serra*

E* uma plauta quo so aprasenta cofto umarbusto oLovado,
tendo o caulc coberto de uina resina pegajosae as folhas compostas
uni e bijugas. Os foliolos silo curves, cm tormade fouoe, presos
por uni pediculo muito lino, de sorts quo oscilblo a menor viraruo
e oarbusto toma entfio o aspecto o lembra uma d'aqttells plantas
da Australia cujas folhas s&o animadas rle continuo movimento.

Ao Iado das Cassia arbustivas* apparecem ainda ncsies
campos elevados, como caracterislicas, diversas especies do gcjioro

Mimosai que muito concorrem para o embellosamertto d'essas
regioes.

Depois dcstes dous gencros, vemos ainda diverts esp cies
dos generos Crotalctria e Lupinus so ostentarern, n ’csiis alias pla-
nicies campestres, ao lado das Erieaeeas , Melastomaeeas* Sym-
plocaceast Illich\easf etc.

Cnntinuao aqui cstas Luguminosas
dantomenie provides de polios, tendo as folhas
pillosas , mais ou menos avelludadas*

As especics assignaladas observamos nis, por divarsas
vezes, em os campos que cobrent a? serrns do Leubciro , do Ouro
Preto. do Itaeolomy, do Capan mia, da Mocda e da Piedade.

Bin uma das excursues por nos feita no Alto do BatataI r na
serra do Capancma, achamos na parte mais elevada uma Crota-
lariat quo vegetava ao lado do Lycopodium rabrum e da Laoradia
alpestris Mart, notaveis e lindissimas ptantas, quo abundanto-
mente existiio no cimo da refer!da e magestosa Serra. Foi n’esto
logar qnc tiveinos ocoasi^o de collier pela primeira vez a Griselinia
ruse{ folia, var Itatiaia* Taub, quo Wavra ostampou nas « Viagens
dos Principes de Coburgo no Brazil como uma espocie nova do
genero Mayienus. Depois oncontraniol-a vegeiando no tronco de

a seiq c; n geral, atmn-

mais ou menos

r
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iirna mypticea, em urna oxcnrs&o quo fizemos, cm companhia do
Dr. Schwacke, :io Alto do Itacolomy. Fazemos cste parenthesis
porque e in! ressanle cste habitat rla unica Cornacea hrazileira.

Segundn as nossas observac&es, cremos serom uquellcs os
generos do Logumiuosas, que vivem cm maior s alturas no nosso
paije.

Ao lado, pois, das plant;is cnraetoristicas do nossa flora al-
pina, 6 justo quo sc jnnt > tnmbcni cstos qualm generos, porquamo
sao sempro cncontrados . Muitas oulras Leguminosas podem appu-
reoor n’est is regioes, com > abaixo assignalamos, mas, ns pkmtus
enmneradas precedcnteiuerito sao mesm > particulares c imprimem
mu eimho especial a v *getar;lo d osses caiupos , ornamento u bel-
lcza DJS altos de nossas montanhas, ricos cm uina HSra muito
caracterislica c notavol .

Entre as outras Leguminosas alii encontrad sf poreni monos
constantemcntc, sobrosahe a ( litoria Guyenansis Bcnth , que
aprcsenlu magnidcas e vislosas {lores colondas nm um hello vio-
laceo . Esie vcgehl na.see as vexes por coloni is no meio dns cam-
pos. como vimos cm mna excursao leiLa a serra do Lenliciro, umn
das mats soberbas do Estado do Minas ( ’reraes .

A Stoeelia da\tjcarpa Benth., explendida arbuscula de llores
brancas como a neve, d muito eneon trade mis Iraidas da soira do
S. -losi ' d 'El-Rcy, assim como na serra do Lenheiro, quo lien
muito proxima. E’ u m t planta quo por su i bolleza meroceo ser
figurada na « Fldra lirasiliensis J> de Martins.

Bara terminal', assigmilaromos tambem a Periandra dtthis
Mart., chamada Alea^iu bra*ileiror e que costuma liabitar as
s uras elevadas. E’ um pequeno arbusto, teudo as follias trifolio-
ladas e grande abundancia tie fibres coloridas em violaceo on
aziil.

0

Sa > cstas, em resume, as observances que tinliamos a 1'azor
a respeito das Leguminosas que vivem nos oampos do interior e
principatmenle n’aquelles quo extendem-se sobre os pieos de
nossas montanhas e semis , A' medida que colhiamos as planLis,
procuravamos observar a natureza, ver o conjuncto dos vegetaos
que nos rodeavao e assim apanhamos as considerases, que ahi
ficfio exaradas.

1

Os mestres da sciencia cpie venhao completar estc insigni-
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ftcanto trabaUio e nssim firmar as especres de Leguminosas que
om&o cs cimos tie nossos monies.

Temos salientado tambem , como caracter peculiar a esses
campos elevadOs, a ausencia completa e absoluta do Leguminosas
arbo^esqenles - Como sahemos, as plantas arboreas n'elles exis-
lefttes fcertas Byrsonitiia , Lychnophora, Pinsonia etc.) apresentdo-

se como pequenns arvores, muito tortuosas e cdbertas de Lichens e
Musgos, quo, rlc algura modo. prolegam as seos teeidas in toriores
da dessocar;ao produzida polos rains solares e correntes aereas
muito frequences tfessas elevaoGes, Mm todas as excursOes que
efTectuamos par estes campos elevados, nunea colliemos uma *6
Leguminosaque seapresentasse como pianta &rborescente. Hervas
ou arbustos? todns fordo colhidas depots do|mmmcras excursoes
feitas nfe$tes logares e ]ur isso, parecc-nos merecerem alguma
aUerirfto ns nossas modesta$ considerates .

n i

Muitas vezes as Leguminosas local isao-se masmo cm certos
logares do interior , tornando-se qaracteristicas e muito congtantes.
Fd o qne ;icontece com especies do genera Indigofera, que hubinto
sempre as praias mais ou menos areentas e os logares baixios
perto dos rios.

Estas plantas, muito uteis, algumas das quaes prodtiiem o
anil, substancia usada em tinturaria, e que assignal&o-se a pri-
meira vista pela sua infiorescencia cm caclio e legumes cmrvos,
ponteagndos, n semelhanqa de pequenos cornos, 1'orao pop nos
observadas nas praias dc Ouro-Prcto, margens do riacbo deno-
minado Funil, nas existentes tia Cidade de Quebtz c na parte mats
baixa do arraial tie Congonhas do Campo*

Nas margins do Hio das Mortes, proximo & cidade de S. Joao
d’EMiey, encontramos bcl laments 11orido o Indigofera tespede-
zoides 11. B. I\ . 3 uma das muis feuriosas e notavcis especies, qne
ate mereceo sor flgurada na * Fhra Brcmliensisis* »

Nunca observamos eats genero de Legumlnosas vegelando
cm outros logares c por isso podernos a@resental-o como con &ti-
tuindo uma formatfro vegetal caracteristica das praias areentas,
margens de nossos riachos e mesmo tie oerlos rios.
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AQ lado dos Indigojera e como constants nesses fogares
baixios, r rauito t-ommum acliar-se a Mimosa Vellosiana Mart,
bellissima Leguminosa, tendo ramos compridos e prostadps, oo-
berios de espinbos e trazendo floret roseasdesmaiadas, reimidas cm
oapituloSp Notainos este i'acto nas praias de Ouro-Proto, do S * Bar-
tholomSo e cm inuitos outros logares *

Como ja livemos pccasiao de dizer , diversas forao as Lcgu-
mimosas por nos emcontradas nas Capoeiras e pequenas mat las que
margeao os riachos era Minas-Geraes.

Seudo o assumpto de grande importance , vamos entrar
aqui em carti&s mtitudoncias e particulars!adesT salientando o j > ipel
das Leguminos&s n'estas aggremiaqOes vegetaes*

Entre as espceies predominao as do genera Cassia quo, na
epocha do florescimonto, dfu > um matiz araarello nndto brilhante a
eftr verdoenga da folhagem. Era mniloS logaras sfio conhecidas
pelo nome de FIdr de Santa Cruz, visto lloreseerem rauitas no
mez em que a igreja iesLcja a Cruz de Christo.

Em nosso herbaria possuinips 50 ospecies de Cassia, pro-
venientfcs na sua malaria das nossas Capoeiras e pequenas matlas*

Ao lado das planlaad'estegenera, u 'estas mesmas formagOes
vegetae®, tivemos occasiao de observer muitas Mimosa, todas de
Hores vivamente coloridas e diversas especies do genera Bauhinia,
chamadas commummente Unha de Yaccay sendo estas no geral
erectas, produzindo grandes e vistosas Hares e, ora com o eaulc
espinhoso, ora complelamente desarraado * Yerificamos perfoi-
tamcnlo este facto em todo o caminho que do arraial de S. Bar-
tholomOo procura a Serra do Capanema o tarnhem nas eSlradas
que, em varias direeraes corlfio a bacia do Rio Paraopeba. logo
proximo as suas nascentes*

0 Desmodium cidxcendens IJ * C , ? que possuo floras varie-
gadas, de eolorido azul e roseo, t muito comraum nas Capoeirase
orna-llfes exhuberanlemente coin o matiz de suas llbros. Em uma
exeursuo que fizemos a Serra da Cuchoeira do Campo estava o
caminha verdadeiramente eufettado com a verde folliagemeas
vistosas llures d'esse vegetal.

%
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Entre as cspeeies voltiveis, qtie existem pend$radas e cnro-
ladas nos vegetaes das nossas Capoeiras, e mister ussignalar, como
inuiLo frequenter , as dos geueros Collect , Cenirosema, Xissolia e
ChcHocalyj'.

Entre as Cudala exists urna de fibres verraelhas, quo juuito
concorre para a oruanieiLtaq&o d’essag forma<;6es vegetaes*

As Centrozema possuem l >das grander o vistusas flares co-
l-aridas em violacco L\ sendo vegetaes voluveis, a distaneia, se
vera suas fibres penderites das plantas arbustivas ou iirbMros-
centes, qne formao as Capoeiras*

0 mesmo aeonlece com a Nissolid jrutieosa Jacq, Ulrica
espeeie do genero Nissolid existente no Brazil* e quo enfeita as Cm^
poeiras com assnas lindas fibres amarellas^eunida seni abundantes
caches.

Finalmente, dos ChaUoc&lt/.c, encontramos nma especie uas
Capoeiras e que, com suas fibres amarellas. cnroscav -̂se tambem
nos caules dos oulros vegetaes.

Todas cstas plantas, conjunctatnente com quo precedent
temente citamos, i'orao por nos colhidas oas Capoeiras, sendo
mesino nidito frequentes n'estas aggremiagOes vegetaes*

* i

lacs sao, em resumo, as observa^ues que tinhamos a Inzer
sol ire o important^ assumpto, Distribuicao das Legumindsas em
varies pontos do Brazil.

As excursoes que temos feito nao sao ainda basiante nume-
rosas para firmarmos o assumpto ; mas, como as condiegoes d'estas
regions pouco vanao cm sua general idade. c muito provayel, para
nao dizer certo,queas Leguminosas sc mostrem nas eondigSes que
temos indicado,

E’ apenasuitt esbo<;o que maas tardc completaremos* quando
tivermps antqridade na materia, por meio deum pratica mais longa
e que sonicnlc sc adquirp coin o corner do tempo.

bu tamos com diffieuldade paraorganisar este capita to, onde*
com observances proprias, proenramos synthelisar tudo o que
vimos a respeito.

K

_ —
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CAPITULO III

Enumerapao e especies mais
notaveis

0 «Herbario» Magathii.es aGotnesa, feiLo e organisado pelo
author desia these o pelo Dr. Carlos Thomazde Mugalhu&$ Gomes,
Lente Catlj jdratieo da Escola do Minas de Oum-Preto, ainda apre,
senti-se pobre ein specimens vegetaes perteneentes a nossa fl6ra#

pOrquaatO datao do pouco mais de ires annos os estudos rj uo tamos
foite sol) re a Rotanica Phytographica e DescripLiva *

Represents elle urn grande cslorgo do uossa parte, pois,

prooceupados com outros estudos, nao temos podido dedicar todo
o nosso tempo a colheita e ao exame das plantas br&sileiras. ALdm
disso, em nosso paiz, eomo tambem eiu outros, uinguem p6de es-
tudar exclusivamente a Rotanica c consagrar toda a sua vida aos
agradayeis mvsterios que nos proporciona a S'rPntla amabilis. Ate
hoje temos bem represefltadas e oi>nvonion temente conservadas
cerca de 2500 plantas, colhidas prinoipalmeiite noEstado de Minas-
Geraes, cuja (lira is das mais Dallas e variadas. Entre cllas figurao
mais OIL menus 210 Loguininosas, distribuidas nos generos que
abaixo vamo$ euuinorar, salientando ao mesino tempo as suas
particularidades e uses mais notaveis. Quanto a determinaqftG das
especies, ainda o nosso « Herbario » e pouco ricoe asssignalaremos
aquellas qua pudemos classilicar e outras cujas determmacros
forao feitas por notaveis mestres aos quaes tamos recorrido o eujos
nomes ja figurao na Advertencza desta these. Nesto capitulo nfig

estabelecercLnos as Ires grandes divisOes das Legumiuosas, admit-
tidas pela mdoria das autores e coriservadas por Baillon em sua
*Histoire des Plantes » t por Bentham e Hooker no «Genera
Plantarum » e polo Dr, Taubertem sua recente Monographia.

L

E 4



26

1» grupc- PAPIUONACEAS

As plantas deste grupo sao caracterisadas por uma corolla
especia 1 , denominada Papilionarea, e que se compoe do ciuco pe-
talos distinct is : opavilli&o ou estandarte (oexilltim) , as azas {al <r )

ca cirona ( zarina ) , A disposal e forma dessas pegas variao
extraordinariamente, servindo nuiitas vozes para caracterisar os
geueros. E1 assitn quo os generos Cleobitlta c Erythrina possuem
as azas muito pequenas em rolacao as outras perils d i corolla c o
ostand ii'tc das Yigna c munido em sua b ise de appendices auri-
culares. Os ostames aprcsentao-se no geral em nnmero de I0f

reunidos quasi sempre cm diadolphia . As anMicras ora so moslrfto
perfoilamunte eguues e delincadus d > mesmo modo, ora deseguaes
no tamauho o conformacao, Os generos Crolahrii e L*tpin%sy por
exemplo . moslruo duas sortes vie unthorns , umas longas basifixas ,

oulras breves e vorsateis. 0 ovario, semprc livre, ora so mostra
scssil . ora dotada do uni stipilc on support e as vczcs de um disco
giauduloso. Nos Maehcenum o stipile o bom visiveL O mimero dos
ovulos muito varia : cm alguns generos apreseniao-se unieamente
dous ( Ef'iosema, Rhynchosia, etc. ) ; em oulros urn numero mais
consideravel ( Phaseolus , Crotalaria, Cajanm, etc. )

0 frncto <3 so; it pro um legume, mas conformado differen-
lomentc. Os Macliterturn c Dalbcrgia possuem urn legume sama-
roido ; as Crot tlaria tom os fructos inllatos o volutnosos ; os Des-
modittm os possuom divididos ern segmentos que se sepa rao uuS
dos outros As (lores, ora graudes e virtosus, ora muito pequenas,
existorn as vozes cm abundauciaconsidoravel ( Andira , Dalbergia ) ,

Sao coloridas nu geral em amarello, violaceo, vermeltio
ou brauco, sendo as vezes muito aromaticaa . As folhas das Pa-
pilionaceas sao compostas em sua maioria, apresenl mdo-sc, entre-
tanto, muitas vezescomo follias simples (certos Luptnus , Crntalaruz ,
Colima, etc . )

as vezes colossaes, enaSao hervas, arbustos, ou arvores
muitos casos sendo voluveis (Centrozema, Clitoria ).

Na « Flora Brasliensiw dc Martins 6 esta tribu ropresentada
por 78 generos, comprehendendo 524 espedes convenientemente
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descriptas o muitas das quaes figuradas, Di todcs os grupos b o
m a t e
aspecto.

que apreseuta maior vaiiodado no porte eni.n^ISO C 0

Enumerfcmos agora os goueros c espccies inais uotaveis
e quo existem em nosso « Herbario * »

Linn. Possuimos tluas espectes, seudo uma co-
lliida no alto da Serra da Mooda em Minas Goraes { ns. 862 e
U 51) . Eacortia. plantas tie omatnenLa^ao, ' jut: so cultivao em
nossos jarduis, sendo couhecklas polo norno do — Bapds —, As
suas [lores yiolaceas sao us vezos ninlto aromaticas ,

CrotalaHa Linn. Existem 14 especios em nosso <tller-
537 — 286 — 530 — 1033 — 933 — 1 G57 — 726 - 519

EuLro ollas sa-
bariow ( ns,
— 448 — 151 — 1061 — 1270 — 697 — 21GG — ) .
Uenia-sc a
urn caulo ricamcrite alado,

dissimas, trazendo folhas,

cobertas
dantes dostas planlasq muito concorrem para a sua bell . sa.

C. Paulina Schranck, muito inter&ssuute pot* possuir
As outras espeeics sao plan Las lin-

ora simples, ora eompostas e as vezes
do numerosos polios . As llores, scmpreamarellas o abun-

.liedica.go Linn . A M . satioa Linn , (n*
”>SG) ? planta tra-

sida da Europa, e forrageira © conherdda pcl < > n^me do Luzerna
E' hoje niuilo espalhadu no Brazil ,

lK4ilt» ttiN Tpurn . Sao horvas muito liumildes, de cauie
lino c delgado, introduzklas da Europa na flora do uosso paiz
c no geial cultivadas. Possuimos duas especies, que crescem
mesmo nas calcados do Ouro-Preto ( n s , 626 e 1759 )*

Indigofern Linn* Sao piantas muito utois, algumas das
quaes produzem o Anil , substantia tinctorial muito empregada
na tinoturaria para coionr de azul * > $ tecidos* Possuimos 3 es-
pecies ( ns . 155
Hi B . Iv . ( n . 1661 ), por nos encontrada nas margons do Rio das
Mortes, perto da cidade do S * JoSo d 'EJ-Hey om Minas G-eraes.
E’ um pequenino arbusto, teudq lindas [lores roseas variegadas.

Sle^baum Fers * Das 3 que vfem assignaladas na Flora

16G 1 ) e entre ellas o / , Lespedesoide*621
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Brasiliansis possuimos uma especic { n. 1067 ), que e uma pe-
quena arvore muitD ramosa. Possue lindas Mores amarellas e
legumes bcm desenvolvidos. Vegetava na cidade de Caethg no
Estado acima referido*

iCNclmiomeue Linn. Silo hervas muito interessantesw

por possuirem foliolos pequenos e numerosos - Possuimos 4 espe-
cies sob os ns. 906 — 146 — 1975 — 1770.

Das espectes conheeidas, que silo
muito poucas, possuimos uma ( n . 764 ), que 6 muito Irequente
em Minas Geraes, apparecendo cm diversas formagues vegetaos.
Possue fl6res amarellas, reunidas em vistosos cachos.

D. C.Chwtocoly\

NESMMIIU Gaertu , Esle genero possue uma unica especic
que vem figurada na « Flora Brasiliansis » e que e a AL Jrti-
tleosa Jacq. ( n . 436 o 768 ) . E’ muito eneontrada em nossas
capoeiras, ornnndo-as com abimefantes e hellissimGs cadios
amarellos .

0’oireUn Vent * E ' um dos generos mais interessantos o
notaveis e que raereco scr assigualado. As folhas vegetativas, os
sepalos e os petalos sao cobcrtos de numerosas glandulas que
muito bom
mento pouco considcraveL E‘ um caracter muito parlicular e cons-
tante desse genero de Leguminosas. Em nosso Herbario estao
representadas a 1\ iatifoliaVog. (n. 1992), fruticulus verde, ornado
de vistosas llorcs amarellas ; a P. angastifolia, do mesmo autor
(n . 925}, eujas lulhassaobijugas ^tendo os ioliolos lanceoladose uma
outra especie (n , 423j, habitants dos campos de RodrigoSilva e cuja
determinarao ainda nfio possuimos. Na *Flora& apenas 5 especies
sao descriptas*

distacao quando observa-se a planta com um aug-

Zortria Gmcl . Tcmos tres exomplares (ns. 602—878
1605), que sao todas variedades da Z. diphylla Pcrs. , que vem fi-
gurada na obra ja citada. ET uma planta muito commum e que
cresce nos campos seccos de Minas, como ja dissemos em outro
logar *

e

O exemplar de n . 1605 e a Z . diphylla Pers. var. latifolia
Henlli .
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.lrachi* Linn . Das 7 especiesconhecidas ^ ainaisiniporlaiito
<\ o A. hypogosa Linn . , planta das mais nolaveis e uteis, conlircida
geralmentc p -lo norno de Amendoime bastantecultivada no Brazil.
As suas scmonies fornccem urn excel lento oleo usado para as lam-
padas e quo 6 tambera coinestivel .

As llores dosta planta s&o mergulhadas na terra 0 ahi trans-
formao-se em fructos que amadurecem mesmo nesse mcio . A
patria deste vegetal d duvidosa, mas segundo as indagmj&es do De
Candolle parece ser a America Meridional . 0 Amendoim esti sob
o n . 1786 do « Herbaria Magalh&es Gomes » .

^tyl(»saiat!ie«i Sw . Sao ronbecidas pela « Flora » 10 es-
pocics habilando o nosso paiz e destas possuimos tres differenles
(ns . 149—150—1104) . Sao plantas muito pillosas e que possuem
pequenas flores amarellas.

O S . oiscosa Sw, ( n . 1104) crcsce abundantemonte no solo
arecnto das reslingas b heim-inar ( Rio de Janeiro) e habita algnmas
vezes os campos de Minas-Geraes.

llcsmodiiiiiK Desv. Temos 5 specimens (ns. 682 —1785
— 742 — 148 — 117—) por nos encontrados em diversos pontos do
nosso ostado natal . O mais abundantemento ospalhado & o D .

adscendrnft D . C. , quo cresce em quasi todos os logares do ccntro
do Brazil . As suas llores six » variegadas 0 muito ornao os logares
aonde se mostrao. Tern o n . 742 do nosso Herbario. 0 D . barbatiim
Renth , vcm figurado nn «Flora» . Os fructos destas plantas sao
moniliformes e divididos ern segmentos quo se distacao quando
amadurecidos . 0 povo da-llieso nome de Carrapicho.

liailnyriiM Linn . E* 0 genero a que pertence asErvilhas de
cheiro,tao communsem nossos jardins, pelas magnifleas flores que
possuem, e quo sao plantas exoticas . Possuimos iima cspccie
aqui cultivadae quo dnotavol por apresentar unicamente estipnlas ,
sendo as follias transformadas em gavinhas (n . 598) .

CIRorio Linn . Temos em nosso Herbario 3 especies ^ ns .
771 — 817 — 2203), sendo a mais bella a C. Guyenenxis AubL por
ornar-se de grandes llores violaceas. Como ji\ vimos, <3 uma planta
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j1111 i to commum cm nossos campos, onde consume verdadeiras
colonias . 0 ovario deslas plantas d circumdado por um cl ^ sco .

Ccntrozeiwa Benth . Possuimos 3 cspccics (ns. 1563—1884
nmito cspalhadas on; qualqucr regiao, ora no

no intrincado das mattas e capoeiras ,

c voluveis, possuindo grander e vistosas
llores violaccas. Algumas sao emprcgadas na medicina popular.

S*eriantlra Marl . Em nosso « Herbario » esla representada
A I * , dulcis Mart. , cliamada Alcafvf Brazileiro e que vegeta cm
todas as scrras c pontos dcvados do Minas-Geraes. E’ um arbusto
srrarioso, ornado dr magnilicas (lores variando do azul no violaceo.

—2205 — ) quo sao
solo arido dos campos, ora
Sao licrvas graeiosas

Colima D. C . Temos preparadas 4 especies (ns. 153—1372
1088—384), today ellas magnilicas polo porte e pelo colorido das
dores, quo nogcral sao de um escarlatc vivo c hrilhante. A C\ma-
crophylla Benth. ( n. 1372 ) e uma lierva proslada* apresentando
Largus fulbas simples c (lures violaccas. E1 frequente nos compos
de S , Julifio, proximos a Serra de Ouro-Branco em M , Geraes .
Unas ouiras que possuimos sao bellissimos arbustos que. na <5poca
do Mnrescimcnm, mostraoscornados de vcrmclho porsuas corollas,
e de oiro pela cur de suas folhas. Sao encontradas em Rodrigo
Silva , em Congonhas do Campo o na Cidade de Caeth6. 4

Hook , et Arn. Lv um genero muito vizinho
(' que se distingue apenas pela corolla ponleaguda como indica o
seo nome de origem grega.

Possuimos a (\helium Benth . ( 873), que e sarmentosa ; a
(\ eoecineum Benth . , ( ru 1974) , fruliculus ercctus ; e uma outra
nfio classificada (358), lierva muito cspalhada em M . Geraes e que
se aprcsenta como voluvcL As (lores silotambcm coloridas em vcr-
melho.

Clcolmlta Mart . A r. muWjlora Mart. 6 a mais notavel das
3 descriptas na « Klora Brasilicnsisw . Possuimol-a em nosso
« Herbario » sol ) o numero 470 . E um robusto cipo, lendo longos
eachos de flores roseas e folhas trifoliadas, possuindo os foliolos
muito grancles c largos .
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Colhemol-a nas margens do no Paxahybuna, na cid&de de
Juiz tie FOra e nas do Parahyba, no Estado de Kao Paulo. E\ por-
tanto. uma planla que habila a? nossas regimes tla Malta.

lliftcuiin Aclans, Ef um genero lao notavel epic , npeznr de
nao o possuinnoE, comtudo o nssignalaruos ,

Tem como especio mais notavel a M. prurient IK C. Um do
nos ja a cncontrou em JLLLZ de Fora, mas nao poude colhel-a, por
causa do jogar aondc so achava . E' conheckla pelo nomc de Pti
de mica .

Erytliriam Linn. Sfio planlas arborescentes que na epoea
do florcscimenlo sc mosfr&o dospidas de foihas e coliertas npcnas
de vistosas floras rubras* 0 povo as denomina Mtdtmgu e as tm-
prega contra diversas moleslias. As azas do sua corolla sao dimi*

nulas, como aconlecc no genero Cle&bulia Possuimos uma cspecie
colhida peto Hr. Schwaeke nas mattas do Rio Novo ,

CnnavaliJi IK C, Sob os numeros 1022 o 110G possuimos
2 espccics, uma colhida na praia da Copacabana (Rio dc Janeiro),
onde vegeta abumhmtemeiitc, e ofelra no interior do Estado de
Minas, Sfto plantns bastante notaveis 0 communs.

I*hnsoolti» Linn. K uni genero basiante vaslo, represen-
ted © ainda parcamente em nosso « Herbario Apenas 3 cspecies
(ns * 967—866—874) oniao a nossacolleccao, d'entre as 2s quo vem
descriptas na. « Fiord Bra& ffiensis v , Muitas plantas desle
genero fomecem os Fefjxes, quo sfio a base da alimcrtta^ao em
muitos pontos do Brazil. 0 P- caramlla Linn *, 6 rmiito cullivado
em nossos jardins por suas bellas e aromatieas flares, 0 osdindarle
e todas as partrs da corolla dos Phallus apresentao-se vol t&das
em spyraL

¥

L
Hnchirrlitm Pors; E’ um genero muito rido* eneerrando

eerca de 50 species brasileiras, Em nosso « Herbaria » possuimos
7 especies, sob os numeros— 2090 — 1015 — 791 —1430 — 1461—
890 — 1807 — . Entre dies salicnia-se um r;ue colhemos, em com-
panhii dos Drs. Schwaeke tt Glaziou. nos arredoresdo arrainl da
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La pa , perto da Cidado de S. Luzia do Rio das VeLlias, em Minas
Geraes o quo depois foi eucontrado pelo Dr, Carlos Thomaz nos
arredores da Cidade do Caetbc'

% no mesmo Estado. E' um arbusto
sarmontoso o aculoado. Os sous foliolos sao cobertos de delicados

sedosos polios quo dao a planta um avelludado especial e uma
cor urgcntea. < > calice apresenta-se do mesmo modo 3 as floras sao
coloridas urn um hello roseo. Parece ser uma cspecie nova e des-
couhocida, o quo verificaremos denlro em pouco, pois enviamos
exemplarcs para a Europa. Tem o n. 1430 do « Herbario Magalhaes
Gomes » 4 Uma ospecie nmito frepaent .q principalmente nas bar-
rancas a beira dos riaclios, e o M. aculeatttm ltaddi , que talvez
aeja o immcro:2090 de nossa collegao, Bern differente deslas duas

M > rithxum Yog., que se mostra corno umaarvore
As suas fibres, muito numerosas,

0

A

especies e o
exceisa, de aspecto grandioso,

reunem-se cm ahundantes cachos atro-purpureos e sao dotadas de
um aroma agradabilissimo. Tern o n. 1461 e foi colhido no mesmo
arraial aeinia mencionado. demos ainda um Machceriuni (n. 701),
colhido mesmo cm Ouro-Preto e que tambem JIOS parece ser uma
novaespecie. E’ uma pequena arvore, de bella ratnagem verde-es-
oura e ornada de llorcs atro-purpureas. 0 M . firmum Benth.,
colhido poi Saint-1 liluire c Freire Allemao uas (lorcstas do Rio de
Janeiro, figura em uosso «Merbario» soi > o n . 1807 e foi a nos
enviado pelo nosso illustre amigo e meslrc Dr. Glaziou.

Todas as especies desto genero, que sao arborescentes, for-
necem estimadas madeiras de construc^ao, corno ja tivemos
occasi&o de dizer .

Ccutrolobium Mart. Das 3 especies descriptas possuimos
oC. robustum Mart. (n. 1838), grande arvore das florestas pri-
mitivas de Minas e Rio de Janeiro, e em muitos logaresconiiecido
pelo iiome de Tapinhoam. Os sous IVuctos, muito volumosos, apre-
sentao-se cobertos de agulhas na parte correspondenLe as se-
mentes e assemelhilo-so a uma grande e volumosa samara. As
suas iolhas sao glandulosas em sua face inferior , O lenho desta
planta 6 boa mancira de construcrao. Er um dos gigantesda familia
das Legumidosas e digno de ser assignalado.

*4

Pterocarpua Linn . EJ um pequeno genero, que encerra
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apenas 4 especies na «Flora ». Possuimos utnaque se mostra como
grande arvoro nas florestas do Rio-Novo ein Mlnas-Geraos. Como
indica o nomo gencrico d o fructo alado. Tern on . 2211 do nosso
• Herbario ».

Vlywa Savi . Possuimos uma especie fn. 741 ) , que n&o
nos parece eslar dcspcripla na « Flora do Marlins » E* nma lierva
volnvel, notavel pelas slipulas dispostas como estr dlas e Gores
avermclhadas on cor do Togo. Esla ospecie veg lava in rnrierat 's
fem Ouro-Prcto) c porisso talvez seju uma espccio hitroduzida.

$ njnnu* D. C. Possuimos a unica especie cullivada no
e o C. Iadieus Spreng.

couhecido pelo nomo dc Guandu c muilo comimmi cm
nossas hortas. Apezar dc sua denoimnaQ&o especifioa. parece ser
uma planta do origern Africana. A face inferior das fulhas deste
vegetal 6 toda coherta deglandulas punctiforincs, de cor amarella o
quo sao de naLureza rcsinosa. Os fructos sao nlimcnfares.

Brazil e cm uuti os paizes iutertrupicaescquee
fn . 1522),

VIhvuic l ios i i t Lour. Tomos em nosso o Ilerhnrio » lima

unica cspecie, a R > Schencfcu Taub., descripta nas ultimas publi-
ca^ues do hr. T ubert, Este sabio c annmnicou ao hr. Schwackc
ser o exemplar por
ropa. Oprimeiro loi colhido pelo autor, a quem a especie ededicada,
na cidade do Queluz de Minas.

nos enviado o segundo que apparcce na Eu-

O nosso foi encoutrado veg itando nos campos do Sitio, pla-
uma planta lindissima e quo
n . 1741 e a sua descripcao 6

« Monographia das Leguminosa* » escripta pelo
nas Familias Naturals de Eugler,

nato da Serra da Mantiqueira. E1

possuo liudas Gores amarellas. Tem o
if

enconlrada na
prof. l) r. P. Taut), e publicada
obra editata em Leipzig. ( Allemanlia) .

IvrXoACMua 1.) ( \ Possuimos 4 prepnra<;oes sob
nossos campos e muito

frequenieraente oncontradas. 0 E. prorepeas Bonth., vem (igu-
rado na « Flora Brazilieusis. »

/ 4 ios us.
159—1001—382. Sao hervas habit mtesde

.-thru.* Linn. Apresenta como niais imporiaute o A.preca-
torius Linn., vegetando abundantomente em tod ss as Restingas do

B 5
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Brazil * Er cliamado Jequirity e muito empregado em certas mo-
iestias dos olhos, Possuimos apenas sementes que nos forao en-
viadas da Cidade do Mar do Hespanha em M. Geraes, aonde e
muito coni mum,

E)nlboi»gitL Linn * Fit * Sao arvores de porte elevado e
magniiico. As suas [lores pcquenas o ainarellas reunem-se na
extremidado das ramilicaedes pedunculares em cymas scorptoidcs,
muito caractoristicas do genero * Os seos fructos no geral silo sa-

rnaroides * Possuimos 4 especies, sol) os numeros
1980— Uma das mais cominuns e a O, Vog. ( n. 1481)
que existe muito espalhada em M . Geraes e que vimos vegelundn
tambem frequoritemenle na Scrra da Tijuca ( Rio de Janeiro). Sao
planlas que hnbitao as uossas matins, mas quo as vozes oh$erva-sr
(crescendo mis barrancas dos riachos em outras zonas que nao a das
florestas virgens. Fornecem todas exeellenlcs madciras de
eonstruc^ao. muito procuradas no coimnercio, c nesle seniido uma
das melhores 6 a D , nigra do grande e inolvidavel botanico brazi-
leiro, o Dr * Freire Allemuo. Sao conhecidas pelos nomes de Jav\-
rand'i Jacaranda-tanf etc,

A D. riparia Benth ., figurada da « Flora Brasiliensis » de
Martius, 6 sem duvida a mats bella de loihis e habita as mattas rlo
Amazonas*

1481—683—124

4

lionoBiottiirgtu* II . B* K. Ternos represenLado o L . Gla-
“iovti Taubert, (n. 1866), especie nova, descripu ultimamente polo
Dr* Tauberl em uma obra que se publica na Allemauha c onde o
illustre botanico descreve principalmento as novas especies e gc-
neros brasileiros. F/ urn arbusto que crescc nocentro do Brazil *

ft cad Era Lam. ET um dos generos mais belios das Papi-
lionaceas, pela abundancia com que florescem os seus individuos .
Quasi todns sao arvores lindissimas que, na epoca do florescimento,

a presen tfio-se completamente cobertas denmnerosas fibres roseas.
mu i I as vczes aromaticas. Possuimos 3 especies (ns. 1521
- 2300), sendo uma colhida nas mattas do Rio de Janeiro. A es~

pecie que mais se salienta e a Andira laitrifolia Benlh . (n. 1365),

que jk vimos possuir muitos ramos subterraneos, que concorrem

1365
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para a formag&o de grandest moutas dessa planta em jnuitos canipos#

de Minas-Geraes. No Uio muiLas especies deste genero sao contie-
cidas pelo nome do Angelim e fornccem apreciada madeira, sa-
lierttando-se entre outran a A > stipulacca de Bentham *

Di|*tcry?i Schreb. li’ LINT genero notavel por micerrar a
l ) . oclorata Willd , , chamada Fam da Tonka on Cumarti , e que

nas mattas do Bio-Negro. As sementes .sao aromaticas e
ronstitiiem hoje uni ramo di' eommorcio a SUM I 'xplora^fio e expor-
tarao.

h

cresce

Pierodon Yog. Possuinios sememes de unia nova especie
tmeoutrada polo dislinclo Dr. Schwacke na sua excursao feitaao
Norte dc Minas-Geraos* E* uma arvore que o povo denomina— Pdo
Monjolo — e eujas sementes silo empregadas conio antisyphilitico
podcroso . Durante o anno lcctivo passado, o Dr . Jovelino Mineiro,
illustrado lento de Pharmacologia da E . de Pharmacia de Ouro-
Pretor extrahio desse produclo vegetal uma explendida o magnifies
torebinthina. Esta substancia foi applicada com oplimo resultado
nas molestias das vias respiratorias e urinarias. 0 i I lustre professor
J , Mineiro, a quern agrade<;o cordialmente a gentileza desta im-
portante communicac&o, continua a cstudar as propriedades dessa
terebintliina e da cssoncia que della so extrae . Em tempo tornara
mais conhecido esse novo producto de uma Leguminosa da rica e
exliuberante flora de Minas-Geraes. Ainda nao forao enviadas ao
Dr. Schwacke as fibres dessa planta c por isso nao foi ella ainda
descripta e publicada .

I

l lyroxvlou Linn , E‘ uni genero notavel por fornecer os
Balsamos de Tola e Peruviana.

Ferretr©** Freire Allom&o. Ef um genero que apenas ci-
tamos em houra do author que o creou,pum dos mais distinetos
brasileiros, que deixou urn nome immorreJouro na sciencia, A F.
MpectahilU Fr. AIL b a unica espeeie de*to genero e planta muito
notavel, denominada Sebipira , Pbde attingir alb 19 metros do aL
tura e cresce na > (lorestas do Kio de Janeiro.
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BowdichUt H. B. K . Existom no Brazil, segundo a
* Flora Brastlwnsis, » tmioamente duas especies descriptas* perten-
cendo uina, a /L nitida Spruce, k regiAo do Amazonas. Em nosso
« Iierbario » temos a ZL &irgilioide$ H. B. K + J colhida pelo Dr .
Alberto MagalhsLuA Gomes nas mattas oxistentes perto da cidade
de Setu Laguas ( Minas Geraes). E’ uma grande arvore, conlaecida
pelo uome de Snoopira e reputadu pelo povo como planta eminento-
monte medicinal, fornecendo aldm d'isso madeira de eoustruccao*

Tem o numero .2080 da nossa collecQSo * As suas Mores suo vislosa-

mento coloridas de utn bello azi.il c os setis foliolos verdes e
lusidios.

4

plains Linn , Possuimos em nosso tllerbarion o S.
tomenlota Linn. flvar. Litterales, planta cosmopolita dos paizes
tropicaes * 1 ” caract&ristico do solo areento de nossas praias 4
beira-inar, abundando no Rio de Janeiro, aonde o colhemos
(Q . 1107). Possuo lindas Mores amarcllas o legumes monili formes,
senclo conhecido pelo uome de Frijao da Praia,

Ormo»I* Jacks. E‘ um genero nmito interessante por
causa de suas sememes, rpie sfio duras resistentes, coloridas
ein vermelho e preto. Em Minas Geraes K7LO conheeidas pelo name
de fractas de Macaco, s^rvem como tentos e mesmo com elles se
preparao abotoaduras, Nos arredores de Oaro Prelo tivemos
oceasiao do encontrar uma espccie completamente carregada de
fructos seccos, mas aid hoje ainda imo a vimos florescer, apezar
de termos ido diversas vezes a sua procure.

i

Hyrooarpu9 Freire Allemao. VV ainda um genero esta-
belecido pelo illustre author brasileiro. Encorra o M . frondosu*
Fr. AIL G o M. fastigiatu* Fr, A I L , qua crescem nas Morestas
do Rio de Janeiro, onde se mostran como arvores elevadas .
Sfto conhecidos, aonde vivem, pcio nomo de Oleo Pardo, 0 M ,

Jrondosas foi encontrado pcio Dr. Rcgnell nas proximidades da
cidade de Caldas, em Minas Genres, Temos em nossu «Herbaria »

uma especie (n. 2210), colhida pelo Dr. Schwacke nas mattas pro-
ximas a cidade do Rio Novo, E' uma arvore alia, dotada de Mores
brancas e pareceudo ser uma espccie nova.
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ielioeharlATaiib* E' um novOgenero, publicado ha pouco

tempo pelo Dp. TauberL e que 6 nm verdadeiiS) prodigio tm fa-
milia das Leguminosas. Encerra uma cspecic imica, o pa-
radoxa Tau.bt, que tem as folhas veriidelladas ia tmidas em sua
base, o que constitue uma notavel excoptjao outre as planlas desta
familia* Os unicos e\emplares exfetentes na Europa foraO co-
Ihidos no Brazil Meridional pelo J > r . Sello, distincto botamco via-
jantet que morrflo no liiuj Doce, em Minas Geraes; Nentnim col-
loidonador jamais cnconlron essa notavel Leguminosa, typo unico
eatre lodas as oi liras pianlas da lam ilia.

%
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2° Grupo OESALPINIEAS

0 dome destu sub-l'amiNa origina-se do um dos sens prin-
dedicado ao grande botanico ilaliano CujSalpinus, 4

eipaes generos
que no seculo XYI ja procurava classifiear as plaafcia segundo
um inetliodo natural . Encerra esle grupo de Leguminosas plantas
que tjo geral apjresetiEau uma corolla rosacea, com as suas pegas
mais uu menos deseguaos no lam mho e conformacao, Em muilos
generos inn so petalo e eL&ontrado (certas Swarhia), o que scrvio
para uma nova sub-divisio destas plan Las . Os estames aan era
numero de 10, poucas vezes em numero infinite e nuiito rara-
men to menos de 10. As antherassfio conformadas t ie varies modes
c ora se abrem. por poros, ora p.or fendas loogitudinaes * Em
muitos easos diversas antheras abortau e sfio sustentadas por
tiletes dosigiuies [Cassia).

0 ovario e supero, cOptondo ovulos etn numero variavel,
stipitado uu n&o, 0 fructo e setopre um legume, quo uao se
apresenta tao variado como u das Papilionaceas- Em certas Cassia
Eoma um grande desjuvolvitnento* A cor predominante das fibres
d a amarella, os ouiroa malizes apparocendo raramento. As folhas

geral sao compostes, tnuito excepcionalmente mostrando-se
uinfolioladas. Sao arvores on ar busLos e quasi nunca plantas
herbaceas. Em sign ns cases mostrao-se sariuentosas (certas Bau-
hinia)* E‘ muilo coimiutin encOntrar-so plantas deste grupo com-

pfetauiente cobertas de glandules e pillos glandulosos, o que so
VIA etu muitaa Cassia* Na « Flola Brasiliensis « e esta sub-familia
representada por 441 especies bem descriptas, distribuidas cm 41
gencros, sendo muilas ( iguradas* Continuemos a cuumeracao das
LQguminosas do nosso « Herbario » e que perteucem a esto mi-
porta nte c vasio grupo.

*
no

Sprong - Possuiinos a -S' , dasycarpa BdnLh,
( N. 1C20), ji assigualada em outro logar desta these, babitando
os campos baAos da serra de S. Jose d’El-Rey e quo aprosenta
liudas fibres brancas. demos uma oulra especie ( n * 616 ) por
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nftsencontrada nas margins do riacho Funil, em Ouro Preto , e quo
nos parece aiftda desconhecida.

Zolci-nlti Nees. Tomosera nosso * Herbano » duas especios
notaveis, sondo uma a ilfcifoMa'VQg. (n* 1431), colhida nos arvo-
redos da Santa Luzin dc Sahara polo illustrado Hr * Schwacke
outra X . ladfoliaBentb - , a ndsofl'erecida pelodistinctn Di\ Glaziou .

Todas duas sfm plantas. interessaQies e dignas dc ser observadas*

1 « 11 SclioLl . Em nossa oolle^au tamos a M .

Braunia Schott { n" 2207 ) , especie unica descripta c quo vegeta
mattas primitives do Rio dj Janeiro e de Minas-Gcraes *

E* nma arvore excelsn, ornada do bell issimas fldres ama-
rellas e furnecendo excellente madeira do c uistrucsSo, conhe-
cida mesmo pelo norrie de Bratma* As ease is dTesle vegetal servem
para confeccionar uma bella cor ftiSGO-*eticarnada. 0 nosso spe-
cimen crescia nas florfcstas do 1 Eio Novo em Minas Geraes>

nas

Ĉ sciIpiuiA Linn, A especie mats notavel 6 a (\ecfrtnaia
Lam ; que cresce hpje raramenlo nas mattes do R:o de Janeiro e
que Ibrnoce o nosso P&o Brazil , tfio apreciado na Lincluraria eque
d6o o nome ao nosso paiz. Possutmos em nosso « Ilerbario
C . peltophoroides Bentlu [ n* 217b ) , encontrada priinoiramente pelo
Dr. Glnziou nas mat las do Corcovado 0 riopois per nog 11a Serra da
Tijnea . E' uma arvore dc port© magnifies, coberta dclindas (lores
cflr de oiro. Tenaos ainda uma especie (n° [ 26 )t que 6 um arbusto
aenleado, muito cncoutrado mesmo na eidade do Ouro Proto e cm
outros pontos dc Minas Geraes,

» a

4

Keltlz;rlohlum \ "og . Em nosso « 1 Ierbarioa ex isLeo &* excel-
sum Vog , , a unica especie destegenero no Brazil eque encontramos
cullivada em Ouro Preto, send# alii introduzida peio distlncto bo-
tanico Dr* Serum, que a troiax# das flores&s mristentes no N. de
Minas, Vegeta tambejp no Rio do Janeiro. E' umagrande arvore,
tendo as folhas mais de um metro e os foliolos muito separados.
As (lores reunem-se em longos cadios, que ficao completamente
amarcllos na epoca do florescimento. Eh um magnifico c portentpso
vegetal , verdadeira planta de ornamenta^ao* Este sob 0 numero
1305 da uossacolleccao *
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Cassia Linn . E' 0 genero mais vastode todas as legumi-
nosas braziieiras e por issoo que melhor s© acha rcprosentado em
nossa « Herbario ». Temos 40 specimens distribuidospeles numeros
1856—163—2079 — 1612 1611-2141—1610—1609-1608-1607-2142
—1606—1809—180S—1073—1177—927—760-1180—900—617- 1967—156— 786—145—144—1460—845—748—1084 —391—816—142—847

1901—313— 538-143—158—1655-2133—810 —2138—2137—
- No Brazil existem mais on menos 200 especies e por alii

ve ŝe que ha cm nossa collecguo 1[ I das Casttiz de nosso paiz , co-
liiidas cm sua grande maioria no Estado de Minas Geraes, aondc
apparecem cm quasi todas as aggremia<joes vegetaes * Todas essas
plantas, por nos colhidas e conservadas, sao hervas ou arbustos,
as vezes elevados jgraudes arvores, poixSm, possuimos apeuas duas
especies ( ns , 156 e 1460) . Como uma das mais intercssantcs, sa-
Lienta-se a C , derdala Vog (n. 538), ja por nos assignalada e que
eresce em uma r igiao da Surra do Itacolomy, fonnando uma ex-

plendida colonia , A C . 6&tosa Vog. colhemol-a diversas vezes nas
capoeiras de Minas Geraes,

A C. cotlnifolia G. Don* (n * 2141) , bollissimo representanle
do reino vegetal , foi colhida no N. de Minas pelo Dr. Senna . Esse
illustre namralista Lrouxe-nos uma oulra ©specie (n * 21 l 0) muito
intercssante por possum as ilores eoloridas cm um rubro san-

guineo, dosLoaudo do colorido amarcllo, caractcristieo das corollas
destes vugetaes. Ilabitava a Serra do Cipo e llorescia no mez dc
Agosto. A C . unlflora Spreng., var* parvijlora Benlli. c uma es-
pecie muito espalhada e caracleristica mesmo dc nossos campos.
K representada sob 0 n. 1610. Possuimos uma oulra variedade
fn * 143), que & lambent muito comnium . A (\ catharlfca Marl ,

( n . 950) 6 muito glutinosa e cotiliccida pci0 povo com o nomo de
Senne do Campo. Ilabita varios pontos de Minas e 6 empregada
coino purgativa. A C. rentformls G. Don, (n . 145), tambem e fre-
quentemente encontrada e notavcl por possuir grandes eslipulas ,

A ©specie n. 1081, por n6s encontrada 0111 Ouro Preto, paroce ser
a C. caiycioides I ) . C., que vem flgurada na «Elora de Martius*
A C. rotundata , Vog. possue a variedade grandisiipula Benlli ,
( n . 1603) c a var. angtistifolia Bomb , (1653), todas duas muito
notaveis c interessanies. A ulLima foi por nos observada vegetando
abundantemonle no alto da Serra do Lenheiro, proxima & cidade

A141
2140 .

#

>.
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de S. J -ao d'ql-Rey, A C > Vauthieri (n, 1611) d muito comnxum nas
serras do Norte de MtnaSj aonde rii colhida porMarlius . A C . ma-
lacophylh Vog, {n. 1809) torn as folhas cobertas du uma lan branca -
A C. Langsdorffii Kunth *, e dedicada ao Coiuie de Langsdorf,
illustre comp&nlieiro de Saint-Hilaire. Est& sob o n, 1856 de
nossa coUeef&o. A C. triigacanthoides Mart , , (n. 18081 £ uni fru-
ticulo do aspecto magnified - A C . debtlis Vug, ( M , 1000} vegeta no
Pico do ltamb& em M* Geraes , A C\ disttchoelada Mart, fq.1608)
foi colhida por Martins perto de Ouro Preto. A ( ' . oonferia Death,
{ii* 1612) 6 propriados districlos dos Diamante? no Estado de Minas.
O illustrecbUeccionadorClaussen, que morou durante algum tempo
no arraiat da Caohocira do Catnpo, visinho da cidadc do Ouro
Prelo, fez uma grande colleccao de Cassia habitantes am Minas e
quo vetn quasi todas assigualidas nn « Flora Brasiliensisw . E1 um
genera predominauLo uesse torriio da Patria Brasileira e qua possne
inlercssantes e particujarissimas cspecies, vegetando no alto do
suas monlanhas.

ApuleIa Mart - As plantas deste genoro idni as floras tri—
ovario sendo monoca rpell&r, O nosso dislincto

L , o Sr, Francisco Leopoldino
meras, apenas o

amigo o grando amaior de Botanic
de Araujo, enviou-nos uma espeeie dost© genero (n , 1406) ? cres-
cendo nas mattas do Rio Novo,t a unica eonheeida noNao parece s6r a A . precox Mart ,

Brazil o quo habita o Corcovado , Em Minas, a especie qua pos-
suimos chama-se Garapa e fornece estimada madeira de cons-
trucg&o.

Itauhlnla Linn . S&0 Legnminosas muito oucontradas e
geral eonhecidas pelo nome de Unhade vacra , em allus&o a

forma de suas folhas. Tomos representadas 5 ©species ( us. 998 —
1030 — 675 — 843 — 831 —), todas arbustos erectos o possuindo

matizadas dooutros coloridos* Estas plantas

no

grandes floras branok
habiiao sempre as mattas e as capoeiras e nunca apparecem nos

. Na «Flora Brasiliensis* de Martins 64 especies sfto des-
inuitas figuralas. A 13* Glcuiooii Taub. foi

campos
criptas, ach&ndo-sc
descripta ultimumente e habita o Estado dc Minas

Ueterosteiuon Desf * E1 um genera que apenas citamos
E . 6
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porque possuimos o IL mimoBoides Desf ., bellissima planla das
florestas do Amazonas c que la foi colhida pelo ilhistre Dr. Schw-
acke. Tem 0 u. 2212 da nossa eollecG&o*

Imburana Schwacke et Tauberl. E’ mn genero inteira-
meiite novo e muito notavel, assignalado na sciencia ha poucos
mezes 0 quevcio provarmais uma vez a exhuborancia da M6ra mi-
11eira, A arvoro conhecida no sertriOj (Paracatii, Bagagem, etc ) e
Norte de Minas (Arassuahy, etc.), pelo norne de Amburana , for-
nece semantes tao aromaticas como 0 Cumarti do Amazonas* Em
Minas 6 muito commuin aromatisar-se a Cachaga com estas se-
mentes. A madeira desta arvore, quo e as vezes gigantesca, 4 de
cor amarella 0 lambem aromatica, pelo que com ella se fabrialo
paroes aondc cnlloca-se ayuardente, queassim tambem se aroma-
lisa.

Alem disso, <
r
* empregada como excel leate madeira de con-

slnic^ao. 0 Dr * Schwacke obtevc Mores dessa planla por inter-
medio do D11. Claudio de Lima, illusire lente da Escola de
Pharmacia d 1 Ouro Proto e tambem grande amador da Botanica.
Examiuamlo essas lldres, o Dr. Schwacke chegou a conelus&o de
que era um genero novo, apresentando apenas certas affinidacles
com o gen ro Apreimlia, habitants da Ilha de Madagascar. En-
viando specimens ao Dr. P. Taubert, esse sabio confinnou essas
observances 0 assi .n foi creado 0 genero Amburana, passando
para a sciencia o u une vulgar da planta, A unica especie conlic-
cicla foi denoininaihi A. Cltmdii Schwacke et Taubort, era home-
11again aus morilos do Dr. Claudio de Lima, illustre por niais de
um titulo e trahallindor infatigavel * 0 novo genero 0 a cspecie jft
lorfio public1 ulos esto anno na «Monographia Mas Leguminosasa
do Dr. Taibert, obra a que ja nos referhnos mais de uma vez.
Po ? suimoI-a era nosso « Herbario» fu . 2021) por dadiva do Dr.Senna ,
quo a recebeu do X. do nosso Eslad % aondc a planta e muito fre-
qnenlr. Como ja dissetnos, a Amburana 6 uma arvore muito alta,
de troncu bem dcsenvolvido 0 possue lindas Mores aniarellas. Fa-
zcnios a referenda deste genero, nao so por ser muito notavel e
importanle, como tambem para mats uma vez salicntarmos o nome
laureado do sabio botanico e Mistincto mestre Dr. W. Schwacke.

*
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'[Tamariudti* Linn. A cspecie cultiyada 116 Brazil 6 o
7\ hultra L.t quo cresee magestosamente no Jtio do Janeiro , tor-
nando-se arvares frondosas, do uma limta ramagem.

Hynaoti«Dii Linn, E* a este genero que perlenceui os Ja~
tobds , explendidas arvores dc nossas florestas. que fornecem 11m
frucio com agradavel po!pa comestivel* A especie mais notavel
bo H stignocarpa MarLie qim existeem nosso «IIerbario» (n. 1977).
Possfm inagniflcas e gr tndes (lores cshranquicadasj cobertas de
mm materia resinoga. Foi colhida perto da Oidflde do CaSthe cm
nossG Estado natal. Tcmos Of > fructos de uma mure espere, que
cresce no arraial de Antonio Pereira, Todas essasaryores fornecem
uma resina que se chama Co/ial segundo o illustre Marlins*

(^l>aifeni Linn - Em uma capoeira 11a Sorra da Moeda
eneon teamos uma ©specie desto genera (n * 838), qae aeliava-se
toda cobetta de fructos. As plimtas deste genero fornecem o bal-
samo tao eonhecido nas pharmacias pelo nomade oleo dc copi.hyba*

Nas ultimas publicacOes 0 nome generico at ^ aqui adoptado foi
substitoido pelo novne couimum das plautas ,

Cynoiaictra Linn. Cit&mos esle genero, porque eucerra
elle uma notavel espccie, a C - Gla+iomi, descripta pelo Br. Taubert
e dedicada ao Br. Glaaiou, que a descobriu na tterra de Antonio
Pereira, proximo a cidadede Ouro Preto -

lJor duas vezes alii fomos a procura da aotavel planta, mas,
n&o foi possivel encontral-a, par mais que cuidadosa monte a pro-
curaasemos*

*

Holoealjx Taub, E‘ um novo genero que vein puMicado
na « Monographiu das Leguminosas » existeale nas Familias Na-
iaraes do Engler, do 1894. A especie unica e o H , Gbutitmi
Taub< , Cnjo legume 0 ovoide, e iridehiscento . E* uma planla en-
contrada no Brazil peln illustre sabio a quern f 1 dedicada a
©specie.

Goniorriitbcflita Taub.
na mesmapublicado* A ospecie unica , G . marginata Taub, habit
o monte Corcovado no Rio tie Janeiro*

E* ouLru iu\ u gem i'o descripto
a
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3° grupo -- MIMOSACEAS

Foiem 1814 que R * Brown fez das Mimosaccas um grupo
especial , acccit J por De Candolle e por Bindley e de que Eudliclier
fez uma ordem distincta. Baillon, Hooker e Bentham, Taubort,
as considerao coino uma sub-familia , o que parece racional e
acceitavdL Sao plantas de porte magnifico e que *c caracle-
risao a prim ira vista por suas fibres pequenas e muito numc-
rosas, reunidas em capitulos globosos on cylindricos e coluridas
em differonles matizes. Os Pileles dos cstames das Mimosaccas sao
jnuitas vezes culoridos em vcrmelho, concoiTcndo poderosamenle
para a bcllesa das fibres.“ A corolla sempre e actinoinorpha ou re-
gular, composla de qualro ou cinco petalos . As autheras no geral
§ao pequenas c etn muiLos cases coroadas no apice por uma dimi-
uuta gland ula, quo facilita a feeuudagao (Tessas plantas* O pollen
tambem sc mostra algumas vezes como massas infamies e n&o
sob o aspecto dc granules. 0 fructo c sempre um legume, en-
cerrando um mmicro variavel de ovulos. As folhas destas planlas
apresentao foliolos pcquenos

^
c muilo numerosos, dando uma feirao

caracteristica a libra amide exislem cm maior abundancia. O caule
b hcrbacoo ou arborescenlo, mas
arbustivo, sendo cm alguns rasos cobcrto de

*na grande maioria sc mostra
espinhos. Possuem

poucos generos, sendu alguns endemicosda America, regiaoaonde
mais sao encontradas, Na « Flora flrasiliettsis » de Marlins 455
especies sa > doscriplas, distribuidas cm 20 ge
com as plantas deste grupo
barto May11 Ihaes ( Ic me?. »

neros. Terminemos
a^enumcracao das cspecies do * Her-

Plfilhyttiouan Bentk. Kxistcm no Brazil imicamcnte duas
em nosso « llerbario » e que

reticulataJ Bentli. ( n . 1437). Esla ospecie b um
magnific > arhusto, carregado de capilulos cylindricos, tinctos em
amarello claro. As anthbras sao munidas

cspecies, acharnlo-s ^ uma figuradi
parece ser a / *.

em seu apice dc uma
glandula stipi tada. Colhemol-oj na cidade de Santa Lima do Rio
das Velhas, ondc llorascia abundante e ricamcnle.
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Plptfiilenla Benth. Sao arbustos no geral aculeados e

que por isso servem para a confecq&o desebes . Em Ouro Preto e
outros logares temos visto Ircquentemente a P. communis Benth * ,
que possue lindos capitaIds cylindricoSj eoloridoa em um roseo
vivo ( n > 797).

wtrjpitnodcmlroii Mari. A especie mais com mum e o
3* Barbatimdo Mart * , conhecida polo mesmo nome especifico e

muito rica em lannino, e diartamcnte etnpregada nocuia casca
cortume Jos couros * Nos campos de Ouro-Branco e nos do Con-
gonhas sao abundantemente encqntradaa essas pequemas arvores
tortuosas, ornadas de c:ipitnlos cylindricos e brancos. E' mesmo
um ramo de commercio a extracgSo da cascji dessa plants * Tem o
on. 762 do nosso « Horbarip » * Figura nolle uma outra notavel
especie (n. 1427)? que apresenta-se*com os pedunculos beetles fln-
raes tinctoS de um vennelho escuro. E utna grande arvore que
vegetava. perlo do arraial da Lapa em Minas Geraes.

E' notavel por possuir plantas aqua-
A A\ oleracia Lour * for-

\optntii«i Lour ,

liras que vivem no Norm do Brazil *

nece folhas comestiveLS -
Ilidnu^A I dnii * E‘ tao vasto como o genero Cassia, por-

quanto possue cerca de 200 espccies em todo o territorio brasi-
leiro. SaO hervas ou arlmstos endemicos da America tropical, nao
exisiindo quasi em outras regimes. Possuimos em nosso « Her-
bario » 22 especies sob os ns . 2083 — 2112 — 464 —1966 —1440 —1214 — 1194 —1393 —» 1211 - 1GS2 — 1218 — 1733 — 1188 —161 —
68-1— 1632 - 790 — 1984 — 367 — 373— 21$7 - 2136 —. Como mais
froquentej temos a A/ * Vellosianaf dedieada por Martins ao grande
Frei VellosOjautor da nFl6ra Fluminensis» oqne v representada pelo
rnnnern 161 * A oulra d a M , sepiaria Benlh *, assim chamada porque
constitun explcndidas sdbes, reforgadas por sens agudos espinhos.
Na « Flora * < lc Martiu*s diversas e lindissimas especies vSrn figu -
radaRt o que mostra n riquesta G abundancia em nosso paiz dessc
genero de Legumiiiosas. As especies sno muito difBeeis de classi-
ficar-se e por isso quasi Lodas nao esiilo determinadag em nosso
ct Herbario O colorido das flores, que ao geral so reunem em ca-
pita los globosos, varia muito e teinol-o amarello, branGO, rosco*

*
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etc . Sao plantas essencialmente de ornameutagiio e quo muito
eoftcorrem para a belleza do uossas mattas , do nossos campos , 0

ate dos/cimos do nossas montanlias e serras . 0 Estado de Minas 0

muito rico em especies, comu salienla-se logo de nossa pcquena
colleccao de vegelaes . Em muitas especies os loliolos movem-se
quando tucados mesmo pelas auras e d'alii os uomes do dormians
somnians, etc. , quo da-sa a muitas de suas especies, o povo deno-
min indo-as de sensilicas . Muitas dcstas plantas possuem as folhas
cobertas do numerosas escamns e us seus iructos muito variao
quanto a f6rma, t unantio, etc . Algumas Mimosa se mostrao em
nossos jardins, conio plantas do ornnmentarfLO .

Acacia Willd. E/ urn genero que diITej-e do precedents por
encerrarem as suas especies numerosissimos estames com os fi-
letes bem desenvolvidos. Sao muito communs nas Caa&//a« do
Sertao de Minas e porisso forao pouco encontradas nas zonas por
n6s percorridas.

E* assim quo possuimos duas unicas especies (ns. 154 —
2158 ) em nosso « Herbario » .

CaBliandca Bonth. Tambeni possuem estames muito nu-
mer >sos e sao bell is >i mas no porte , Tamos em nosso «Herbario»
4 especies (ns . 1015
ressantes . Yegetao ern geral nas
nunca vimos uma so espicie crescend ) no alto de nossas serras .
Sao, porianlo, plantas que bem se localisao em certas

K’itltccolobluiti Mart. S&oarvores de um magnifies aspocLo,
cobertas do Undissimas fibres brancas, reunidas em capitulos de
forma globosa . Muitas fornecem madeiras de construcgao
nhecidas pelo nome de Oleo Pardo etc . , existindo lias mattas do
ltio e de Minas-Geraes . Possuimos 4 especies (ns. 534

16G5), duas das quaes vegetao nas barrancas dos pequenos
riachos existentes em Ouro-Preto. Os fruefcos dos Pithecolobium
sao entoriilhados e mats ou monos spyralados, tendo
mentes coloridas em azul 0 branco. Na Serra da Tijuca vimos fro-
quentemente 0 P . Aoaremotemo Mart . , que 6 conhecido pelo povo
com o mesill0 nome especifico,

Eutcrololmim Mart. E’ um genero endemico no Brazil,

473 — 2139), que sao bastante iate-
niargens dos rios e riachos e

753
»

zonas .

co-

1087
1289 «

as suas se-
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represcntado apeaas por cinco espceies. Os sous fructos s&o mais
on menos reniformes. Em nossa collecrilo corpologica temos os
legumes de uma especie, que 6 muito frequcnte em Minas-Geraes.

Inga Willd. Sao plantas muito communs em Minas, aonde
se apresentao corno caracteristieas de sua flora grand iosa , Nogeral
habitfio as mattas e nunca sobem as monfa nhas. tnrsmo poneo
elevadas* senao muito raramente. Preferem as margens dos rios
e riaciios,’que orn &o magnificamente com a sun a bundante folhagem
verde escura e por su as flores. as vezes grandes e vistosas, colo-
ridas no geral em um explen dido roseo ou enlfio alvascoinoo
algodao. Os estames destas plantas sao nuuierosos e longos, reu-
nidos em feixes e muito concorrem para a belcza de suas (lores.
0 fructo dos lnr/azeiros e muito particular e earacteristiro, olTe-
recendoas vezesuma polpa adocicada, muito agradavel ao paladar.
Possuimos 7 especies, sob os numeros — 1857 — 1882 — 523 — 825
- 1136 — 1299 — 2013.

Entre os mais notaveis apresenta-se o /. achinij'olia Hrnlh.
(n. 1882 ), bastante encontrado em Ouro-Preto e lindissima especie
por possuir foliolos muito pequenos o extremamente numerosos, o
que 6 uma excepcAo nas especies deste genero. 0 /. edulis M &H .

cultivado no Jardim Botanico do Rio de Janeiro e possuimos ein
nossa colleccao apenas os seus fructos.

IfTon^n St , Hil . E' um genero notavel por serom as
unicas Legurninosas que possuem mais de um carpello, destoarido
assirn de todasas outraa plantas desta familia. A A.Bullata Bcnth .
£ encontradano Rio de Janeiro e tern as folhas muito somolhantes
As de certos Ingazeiros.

1
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CAPITULO 1 V

C o n c l u s a o

Pelo ligeiro estudo que Lemos feilo, concluimos muilo racio-
nalmente quo as Legummosas conslituem uma serie dc vegetaes
predominantes c caracteristicos da ilora do Brazil* Nem poderin.
doixar do ser assim, seudo elle uni paiz colJoeado por grande parte
de sua extensao na zona tornda, apresenlando aldm d 'isso climas
os mais variados e difTerentcs *

Eui numero coasideravel, as plantas d'esta familia cxistem
como factores noLabilissimos de suas mattas virgens, quer como
grandes arvores, concorrendo para a imponencia, magnitude e bel-
leza de suas florestas, quer como lianas ou cipds, dependurando-se
garbosaraente nos ramos de Outras arvores e formal1do arcos de
verdura, ornados das vivissimas e vistosaa cures de suas magui-
flcas flares, E‘ n'eslas sylvas grandrosas quo o liotnem escollie os
robustos Jacarandds e as corpulentas Braiinas, explendidas Legu-
minosas, que fornecem4h.o, pelo caule, material precioso para as
suas soberbaa edilica^Ges. E' do troneo de muitas Leguminosas
que os indigenas de nosso paiz fazem as suas pirogas, que seronas
deslisao na correnteza dos rios* E 1 das maltas virgens que lambem
o homem lira somentes de Legummosas, quo, mais tarde germi-
namlo, vfio cqnstituir gruciosas o elegantes arvores* ornamento do
seos jardins e bellesa do suas avonidas* Taj <5, entre outras, o Scki-
solobium excelsum, que o povo chamaBazur,ubii } e que na epuca do
florescimento, osteuta lindamunle as cores vordo e amarella da
nossa bandeira naciona) .

As Leguminusas vegetao uas Capoeiras, undo as vezes Ihes
duo uin vistoso matiz amarollo, pela cor de suas delicadas corollas.
Arbustivas ou cipus ahi iigurao como parte integrame da formacao
vegetal, que marea os pout >s ondo existlrao densas Uorestas.

Partindo d estos logares, aonde sao mais vigoroaas e ro-
t, 7
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bustas, as Leguminosas extondem-se pelas vastas e verdejantes
campiuas do Brazil , interrompcado, com a mesmo matiz , a cbr verde
das Gramniinecis e Cyperaceas ,

Elev&o-se mesmo ate os cimos de nossas serras e montanhas
alias , concorreudo assim para a variedade e belleza, quo apresenla
a nossa explendida flora alpestre . Sc nos campos as Leguminosas
no geral sao Iiervas e mais rarainonte poqueuos arbustos, n is

serras sfto sempre lindos vegetaes arbusLivos, quo encan Lao sobrc-
modo a vista. Reunidas e:n grupos destac&o-se d ’entre os vege-

taes e caracterisao estas alt is regiocs .
Nas aguas paradas e sombrias das lagoas do Norte do Brazil ,

Leguminosas do genero Neptania nadiio, balouoandose garbo-
zamentoao levo sopro da brisa.

As Leguminosas foruecem ao homeal di versos productos o
provein muitas vezes as suas necessidades.

Da Periandra dttlch Mart , elleaprovoitaaraiz , qne substituo
perfeitamente o vercladeiro alcagtiz . E* G , Bentliam, illusive bo-
tanico companheh'o do eelebre Hooker, quo b director d > Keio-
( tarien do Lend res, quo dcscrevendo osta plan La na v Flora Brasi-
liansis o diz Aleagu: in?oils , qui ejus radioe pro Glyajrrhha
niuntur.

0 oaule das Leguminosas alem tie fornecer excbllentes ma-
deiras de construcrao, que o liomem tfto bem sabe aproveitar,
produz muitas vozes balsamos e rosinas, usados com vanlagens
na Tlierapeulica .

As f'olhas tbm em casos particulares uso pratico tie grande
alciince : e assim que as da Cassia Cathartica Mart , chamada Sonne
do e ttnpo, contem uma substoncia purgativa e dos organs foliaceos
das Indigqfera se extrahe o producto tinctorial , denominado anil ,

corn que se colora de lindo azuldiversos tecidos,

A delicada polpa dos fructos de certas Leguminosas, espe-
cial nn ' me de algumas especies dos generos Inya e Hymenma ,

delcilao extraordinariamente o paladar.
Das sementes das Leguminosas o liomem faz imiitas vozes

magnilico alimento ; omras servem-lhe como substancia odorilera
o einfiin de algumas retira finissimos oleos com que prepara deli-
cados sabonetes .

As fibres , ja pelo colorido sempre brilhante do suas petalas.
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ja pelo suave aroma com quo perfumao o ambieuLc
para dejtitar a vida d o homem,

E' pelas H6res, como diz Duchartre, quo os vegetaes fort^j&o
o mats bcllo omamento da superllcie Lerrestre e n +ost ,L scntido
apresentao as Legummosas litn predominio o mate uotavel e
imporLante ,

concoiTom

Em resume, as Loguvninosas i’ornecem ao homcm a polpft
de seus fructos ; as suas resinas e balsamos ; as suas vistosas
tiores e ate o sou propria eorpo 110 Ion ho c >m quo ediificamos as
tiossas habitacueso com o qual a arte produz magiuticos arlefactos
de luxo* A nature^a, oreaiulo as plantas Testa familia, propor-
cionou verdadeirairlento ao homcm a belleza cousorciada com a
utilidade ; creou as llores para ornarem a terra, sazonou os fructos
para alimentarem o homcm .

As Lcgummosas, como a maioria dis plantas phanoroga-
niicas, impressionao a todos os nossos sen ti dos .

Pcla vistosa e brilhante ctir de suas corollas* ofTusc&o-nos
a vista ; pelo suave aroma Je suus petalas impressionfto agradavel-
mente o nosso olfacto ; pela delicadeza e avelludado de suas folhas
nos ferem a lacto ; palo sabor do seos fructos deleUam t̂ios o gosto
e fiualnientj, pelo sussurro dos ventos em sua folhagem produzem
suaves sensa^oes em nossos ouvidos .

Si percorrermos as paginas da Historia, examinando os es-
criptos dos autores r que mats remotamenle tratarao da Botanica,
veremos que muitas Legurntnosas erao cotifaecidas desde a mais
alia antiguidade, onde ja iinlifio uso bem importante . E' assim
que as tentilhas sao mencionadas no Vellio Testamonlo e que se-
gundo Theophrasto e Herodoto erao conhecidas dos antigos Egy-
pctacos *

0 FeijSo* PhcLseotm vulgaris Savl , appareee na lista dos
legumes, organisada por Alberto, o Grande, urn dus nOmcs que
mate dominao a Historia Natural da idade iruSdia .

Em sua « Historia das Plantas* , Theophrasto, nascido no
4* seculo antes de Christo e discipulp de PLatSo, menciona a Mi-
mas# pudica .

Terentius Yarron cita, em sou livro « De re rustical , duas
especies de Medicago *

Dioscorides, contemporaneo de Plinio, mostraque os amigos
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eonheciao o anil, sem entretanto garantir qual a plama que o
produzia *

Plinio, o Antigo, que foi mergulhado no anno de 79 nas
lavas encandescentes do Yesuvio, foi o primeiro que observou o
somno da? plantas, em umaLeguminosa, qne, segundo Hoefer, era
provavelmente uma Acacia .

Syhthetisando tudo o qne dissemos, sao as Leguminosas
uma das formas de bellesa da crea$ao e por isso constitue um de-
lei teo seu conbecimento scientifico.

1
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ADDENDA

Etymologic de alguns Domes genericos emprcgados nesla
these *

E >o Lai * Lupus, o lobo ; em allusfio a formaLupinus,

da corolla *

Do Lat. Crotalas, o chdcalho ;Crolalaria . por causa
dos fructos seccos *

Indiyofera* —
Do Gr, Meti, o mel 3 Lotus, plauta
De dnas palavras quo signific&o — eu tratfo

anil .
SesbtXnia - — De Sesia/i, nome arabe do inna planta *

Aeschynomene.— Do Gr. AfceAmomc/icas, pudico ; em alhi—
sac aos folio ]os qua se Techao quaado topados.

Chcetoralyx * — Do Gr . Kentron, agulba e /£a£c(*r, calico;
pelos espinbos que existent no calice *

Nissolia.— De ATts&ol, hotanico francez*

Arachis . — Do nome grego de uma planta*

Slylosanthes , — Do Gjr. Stubs, estilete e tonthos, Rin\
Desmodium * — Do Gr. Desmos, catleia e Odon , den to ;

em allusao aos fruolos qua dividem-se em varies segmentos.
Lathyrm . — Do Grf Lathyros, que siguiSca errilha *

Cehtrosema.— Do Gr* Kentron, agulha e S$mat estan-

«

darte*

Periandra.— Do Gr. Peri , ao redor e Andros, mar ho ;
por causa da inserpfto dos estames,

Camptasema.— Do Gr. Karnptos, curvo e Serna, eslandarte^em allus&o a disposi^ao do vexillo *

Eryt.hriua . — Do Gr. Erythros, vermellio ; em allttSuo a
cor das [lores

Phaseolusi— Do Lai. Phaseolus, pequena barea ; em allu-
sao k forma que apresentao as duas partes em qtie abre ©
J'ructo*

*
i
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Do Gr. Rfmgchos, hico ; por causa da ca-likyn-hosia.
reiia .

Eriosema.— Do Gr. Erion, Ian e S$maf estaudarte.
Abrus, — Do Gr. Abros, elegante ; pela belleza da

planta .

De Dalbergf bot. sueco.— Do Gr. Machaira, faca, cutello ; por causa
Dalbergia - —Machwrturn.

da forma dos fructos.
Do Gi\ Kentroiiy agulha e Lobion, legume ;Centrolobiuni.

porque o.s fructos tern saliencias rijas.
Pterocarpus.— Do Gr. Pterux, asa e Karpos, fruclo ; em

ailus&o is azas dos legumes*

Dipterix -
Plerodon.

Do Gr. Dit duas e Pterux, asa.
Do Gr. Pterux e Odon, dente.

Do Gr. Muron-t perfume c Xyton, madeira ;MyroxyIon ,
porque fornecem um balsamo aromatico *

Dedicada a Ferreira.Ferreirea .
Bowdichta.— De Botodich, bot. inglez.
Sophora , — Do arabe, Nome de uma planta,

Ormosin.— Do Gr. Ormis, collar ; pela belleza das se-
menles.

Myrocarpus.— Do Gr. Muron, perfume e /varpo*. fruclo.
Se/foe/tqjAfo,— Significa eaeemto de Sello.
Smeetia.— De Stojd, bot. inglez.— Do Gr, AfeZa/ios, negro e Xylon, madeira ;

por causa da cor preta dc sua madeira.— De Ccesalpinus, bot. italiano.
Schisolobiurn , — Do Gr. Skhisd , eu corto e Lobion legume ;

por causa do seus fructos.
Bauhinia.— De G. Bauhin, bot. suisso,

Amburana.— Do nome commum da planta
Tamarindus* Do Arabe 7amar, tamara e Hendi, Indiana.
Copaifera.— Quer dizor eu trago Copahyba.
Go/imrrAacAts , — De duas palavras gregas, que signific&o

pedunculo angtiloso,
PZaZfif /mertf'a.— Do Gr., qrtee largamente.
PfpZadeaia. — Do Gr. Piptd , eu trago e Aden, glandula ; em

allusao aos orgaos glandulares que possue.

A

4
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Stryphnodendron . — Do &r\ &&vtpAilQ£, compacio e
rfron, arvore ,

iVeptartia . — D >: N'eptuno . o Deus das aguas . por serum as
especies plantas aquaticas.

Mimosa * — Do Gi\ Mimost m i m o ; e\n allus&o a rlelicadieza
e aspecto gracioso d'essas plautas,

Parece provir do Gr. Ah.\ porilajem razao dos.4 cacia ,
K seus cspinhos*

Calliandra , Do Gr. Kallast belJo e Andros , maclio ; por
serem os sous eslames vivamente coloridos.

PithevoMbium. Do Gr. Pitkecos, macaco e Lobtott , le-

Enterolabium .
allusao A f6rma de sens fructos.

Do Gr. Enteron intestine e i.nhtnn ; em

*

i
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PROPOSigOES

Cadeim dv pliysica medica
l

Os thermomelros servem para detenuinar si temperatura
do* corpos.

n
Eund&o-se na dilatabilidade dos corpos polo calor.

in

A Ihermometria medica e de grande utilidade.

Cadcirit 4le etilxiiica mineral

I

0 carbono functiona como uni corpo tetratomico.
l i

E1 um corpo muito ospalhado na natureza.
l l i

E’ o elemento que Hgura era maior numero de compostos
chimicos*V

Cadelru tie iiotaulcu e zoologiii

I

0 genero Borreria pertence a Earnilia das Rubiaceas.
u

A B. Gomezii Taubert foi descoberta pelos proprietaries do
a flerbario Mar/ alhdes Gomes » c a ellcs dedicada.

m
E* a menor Rubiacoa Brasileira ate agora conhetida .

t. y

*



66 A

Cadetra de analomia descriptive

I

A capsula interna apresenta 11m segmento anterior e outro
posterior.

II

E constituida por fibras que partem do cortex cerebral.

ill

Acha-se eollocada entre OP liucleos dos corpos estriadus e
camas opticas.

Cadetra d« hlutologla

1

0 teoido nervosa comp5e-se de cel In las e libras nervosas,
M

As cellnlas oecupao os orgaos aervosos eentra.es e os gan-
glionares.

m
As libras existem nos protongamontps nervosos periphe-

rycos .

Cadcfra t i e cbimlca or^anlcA * blologlvft

I

O nucleo bcnzenico 4 tandamental era rhimica organics.
M

A sua descoberta & devida a Kekule
in

J'odos os compostos aromatieos on cyclieos origiMo-se da
Benzina ,
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Cadeira de plivsiologla (heorica e experimental

1

A medulla 6 um org&o de transmissao e ao mesmo tempo
am centro nervoso.

ll

As cellulas dos eornos anleriores presidem aos movimentos
reJlexos.

Hi

Os feixes pyramidaes cruzados conduzem a ella as impul-
scies motoras nascidas do cortex cerebral.

Cadeira de pharmaeologia e arte de formular

I

0 opio 6 nm succo gornplexo extrahido de plantas da JV
miliarias Papaveracoas.

LL

0 melhor opio do commercio e o de Smyrna.
Ill

O principal alcaloide do opio e a morphina.

Cadeira de pattiolugla cirargiou

l

Os Lumores sao neoplasias nao inllammaiorias.
ll

Podem ser divididos om malignos e benignos.
III

0 traciamento cirurgtco 6 o unico que Ihes convent.
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CadeirA dc chimlca analytice lo\lcolvglea

1

A analyse elementar das substancias hydrocarbonadas se
fazT aquecendo-as com o oxydo de cobre.

Ii

0 carbono d dosado no estado de anhydrido carbonico, n
hydrogenio no de agua e o oxygenio [por difTerenca.

Hi

Nas substancias azotadas dosa-se o azoto ou no estado livre
on como ammoniaco.

Cadidrn tic- anatomia medlco-einar^lca e comparada

I

0 couro cabelHido apresenta tractus fibrosos em sun os-
fructnra .

11

Esta organisagao representa um grande papel no^ derra-
rnamentos sangnineos e collecgoes purulentas da regiao.

m
111

0 perieranen r mnito movel sobre a caixa ossea.

Cadeira de operates e apparellioH

]

A chioroformisagSlo 6 essencial nas grnndes operates.
11

O chloroformio actua sobro os ccntros nm-vosos e seus pro-
longamentos*

in

O seo emprego exige cuidados especiaes.
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Cadelra de palhologla mediea

I

A broncho-pncumonia 6 uma molestia inflammatory

u

Apresentaurn periodo de dispnia e outre de asphyxia .
i l l

0 sen prognostico muilo varia eonforme a idade do in-
dividuo.

Cadelra «Ie nnatomia e physiolo^ia pathologieaH

\

A degenera^rio Walleriana da-se na.s tibras nervosasquando
ollas sao separadas dos seos centros trophicos.

i (

O cylinder-axis dessas libras e o quo mais cedo se mostrn
afTcotado*

ill

Os feixes pyramrdaes cruzados degener£o sempre para a
parle inferior.

Cadelra de materia mediea e tlieirapeutica

I

As verdadeiras Quinas sfio rubiaceas do genero Cinchona.
\ \

Os prineipaes alcaloides das Quinas «ao a Quinina r u
Cinchonina.

ill

0 empregu dos saes de quinina e hoje universal men te

©spalhado.



v*ao|197 ^
70

Cadefrn d« obstetriein

1

U toco de escula dos ruidos do corag&o feta! varta conformt?

a po&iQ&o do f6to.
11

4
A percep^e d'esses ruidos e urn signal certo de gravidez.

H i

Modern ser confundidos com 0 sopro merino on com os
Imlimentos de uma arteria comprimida.

Cadclru de medicinal le^nl

l

A idontidade de pessoa. pode see verificada no vivo, no cada-
ver ou no esquelSto *

H

\ identidade no vivo *e faz por cinco ordens de signaes.
in

Os signaes physionomo-anthropometricoa sao de grande
valor .

Cadeira de hygiene e ineaologiu

I

A vaccina animal u sempre superior a humanisada.
11

Quando bein praticada nunca transmute nutras molesttas
virulenlas.

m
K' a unica quo devc ser preconisadfi pelo llygienisla-
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Cadetra de patholopla peral e hlstoria da medlelna

1

0 coniagio 6 produzido por germens pathogenicos.

II

Existe urn grande numero de molestias contagiosas.

i n

A variola e uma d'essas entidades morbidas.

2.* Cadeira tie dlnlca olrnrglca

1

Os verdadeiros aneurysmas sempre se iorm&o & custa daw
tunicas arteriaes.

n
0 aneurvsmas dos membros $&o mais communs na arteria

pop]it4a.
ill

A ligadura das arterias 4 um dos meios de cura dos aneu-
rysma$.

Cadeira de cllnka dermatologies e ayphlllgraphlea

t

A syphilis 4 uma molestia virulenta.
ll

k
Pbde ser congenita ou adquirida.

ill

A syphilis lereiaria ataca de preferencia as viceras.

k
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Cadelra de ollnloa propedeutica

I

A escuta do cora^uo nos fornece valiosos dados para o
diagnostico das cardiopalhias.

11
4

principaes tocos do escuta sao cm numero de quatro.Os

i l l

Os sopros do loco mitral propagao-se muitas vexes para a
a x i l l a .

X * Cadelra de cllnlca drur^lca

I

Os estreitamenlos da urethra se cur&o pela urethrotomia
intenm 011 externa.
r*

n
A iirethrotomia interna so faz por differentes processos.

III

*A urethrotomia externa e preferivel quando existem fistulas
nrinarias.

Cadelra de ellutea obstetrica e gynecologlca

I

Nas apresentagoes de nadegas pralica-se muitas vexes a
mannbra de Moriceau.

1L 4

Klla tem por fim a expulsao do ovoide cephalico.
I l l

Quando demorada pode produzir a morte do feto*
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fadetrs clinicA ophtatmologlca

I

A conjunctivite purulenta pode ser de marcha aguda on
rhronica .

M

K muito encontrada nos recem-nascidos.
H I

Osc&usticos sio muito empregados no seo tractamento.

Z* CAdeftrm de clinicA medicA

1

I

As polynevrit.es podem ser infecciosas ou toxicas .
H

0 beri-beri r mua polynevrite geral infecciosa.

f ill
1

Apresenta as formas paralytica, edematosa e mixta ,

CAdeftra dc Cllnlca psjehlnlrlca e de moleatft

I

A ataxia locomotora progressiva apresenta em sua marcha
ires periodos.

11

As dores fulgurantes dominao o periodo preataxico.

Hi

As perturbagoes trophicas apparecem no periodo cachetic©.
k 11'



U.lol l*M V/

74

ditties pedi«trlc«

l

A diphteria e uma molestia microbiana *

11

Ataoa de preferenda as crean ^as*

ill

Nos casos graves deve-se praticar a tracheotomia.

9* Cadelrft de clinics medic*
l

A insufficieneia iricuspide 0 muito mais rata do quo a mi-
fral .

il

Urn Sopro systolico ao nivel do appendice xyphoide logo a
denuncia*

ill

Observa-se ao meamo tempo os pulsos jugular e hepatico.

t
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HYPPOCRATXS APHORISMI

I

Vita brevis, ara longa . oeoasio precept experientia fallax ,
judicium difficile *

(Sect. I Aph , 1 )
It

Muiierem in utero gereutem al> acuto aliquo inorbo eorripi .
lasthale*

(Sect , V Aph * 30)
Hi

Si mulieri in ulero gerenti purgationes prodeant , ftetum
sanum esse impossibile.

( Sect. V Aph. 60 )
LV

l Mulieri , menstruisdeficientibus, e naribussanguinem lluere.
bonum *

i (Sect. V Aph. 33)
V

A sanguinis fluxn . delirium ant attain convulsio , malum.

(Sect . IV Aph * 8)
vi

Gibus* potus, venus, omnia modtirata sint*

( Sect * II Aph . 7 )

VISTO * — Secreiaria d; i Faculdade de Medicina do Rio da
Janeiro. 20 de Qutuhro de 180-1.— 0 secretaries Dr* A , C . MUNIJ
Maia .
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