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SOCIEDABE VELLOSIAM,

llclatorio do* trnlinllioN tin *oriedado Tcllojilaim no anno do ISiO, nprcfcCntnHo
polo eecrctnrio dn ineimn, an «r«»no do 31 do ninr-o dc 1S& I ,

SENHORES.

f ‘u u!--rv ittcm do quo determina o artigo 31 dos nossns estatutos, venho com a
> i*u sati*. upu ‘-"’-vos o rclatorio circunstanciado dos traballios da so-

uedada Voilostana un Anno pa** d ».
AiH|MRV i , Jo 11 , iinquu i • • u t*s,r* <l \ Toio, Senhores, quo nao vos pa-

r-on , , oci' - s • doivijr a < - * • ’o. ii la a l jve hi: ria \ fund;! t

*o da nossa socicdade.
tftlilo letup" huvn quo u nns«o in < uul m presidium . o Snr.;i) r. Francisco

Frcire Alio. • cento- ikt ci$ar mi
dicassc ao estudo da I u » rn uiilnral do IIriml , e fimdnicnlft : 'ijne-lliO a I*WM n
realisar cssa patriotica idea, no me/, b 'em v» d. no pi ado , * nt , , o.’ «a !<) par.*

isso a maior parte dos attunes socios effective i^dud u , .
tando com vivo jnterosso too nohre pensamento, cmcari^ i:
Freiro AllemSo da cntifeccuo dos estalutos, quo dopois do discutidos n,k , i i a
consrderacao do Govcrno Imperial , para quo csto se dignasso npproval-os coni a
curnnea dc sua convenience.

Ao mesmo tempo quo era dado cstc passo, pedia-so tambem ao Govcrno Imperial
licence para screm as sesspes da socicdade Ycllosiana celebradas cm unia das salad
do Muscu National ; e cm sessSo do 22 do oulubro do mesmo anno tivemos o prazor

i ’c’tdr t do dous ollicios do Govcrno dc Sua Magcstade, cm um dos quaes
unim • . . a approvaQio dos nos? - dntos, c no outro conccdida a licen^a

I '.’i/rikivni ir nossas reunions no ' A ’ 5t Naciomi’ . *» «itorisando o digno director
V i nento para faciIitar-nos uma da.. dell * .

» , Senhores, coqsidcrou-sc deOnitivameot ^ < JITLUTTIDA csta socicdade
titulo um nomo que rccorda o do um Lnsilciro cclcbrc por
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BIBLIOTHECA GUANABARENSE.2

tamontc do fazcr a elci^ao da mesa da sociedadc, e cm resultado foram eleilos
por unanimidade dc votes para presidente o Stir. Dr. Francisco Ireiro Allemao, o

para secretario interino o Dr. Guiiherme S. de Capancma, o para lltesourciro o

orchivista o Snr. Dr. Emilio Joaquim da Silva Maia. A elei^ao do secretario per-
peluo foi adiada. Subdividia-so ainda a sociedado cm quatro secedes, quo foram pela
seguinto maneira preenebidas: Sectfio de tniveralogia os Snrs. Dr. Frcdcrico Leo-
poldo Cezar dc Burlnmaque, Dr. Candido do Azeredo Goutinho, Custodio Alves Ser-
rao c Alexandre Antonio Vandclli. Seccdo dc botanica os Snrs. Dr. Francisco Frcire
Allemao, Dr. Luiz Riedel, Bernardo Jose dc Scrpa Brandao, c Dr. Guiiherme de

Capancma. Sec^do de zoologia os Snrs. Dr. Emilio Joaquim da Silva Maia, Theodoro
Dcscourtilz. Scctfo de lingua indigena o Exm. Consclbeiro Antonio Manual do Mello
r o Snr. Ignacio Jose Malta.

Organisada assim a sociedadc, celebrou com louvavel rcgularidade as suas reunions
i dias dclcrniinados ate 10 do dezembro cm quo conie$aram as forias.

durante o curio periodo de dous mozes podetnos assegurar que sc a sociedadc
\ iosiana sc nao prestou ao csludo da bistoria natural do paiz servicos relevantissimos

foi comludo infructuosa. Na lista dos sens membros vio serein inscriptos no-
que prometlem muito; e por dies ja foram aprcscnlados alguns trabalhos.
as diversas scssoes ordinarias foram propostos e approvados unanimemente para
is corrcspondentes cm algumas prmincias do Imperio os Snrs. Manoel Lourcnyo

ousa, no Paid, Dr. Antonio Correa dc Laccrda, no Marnnhao, Joao Jose dc Sal-
U m Marinbo, no Ceara, Dr. Joaquim de Moracs Sarmento, cm Pernambuco, Dr.

oel Mauricio Rehoucas. na Bahia, Dr. Jose Agostinbo Vieira de Mattos, em Minm
tes; Major Henrique dc Beaurepairo Rohan, Dr. Carlo* T - Hi i

‘ • ;ard, cm S. Paulo, o Exm. C&pilaodefri: . • • \ t .v ' ; r, • r Blu ? > ( .

•nr. J. Reinhardt. « ..u . .. »
t ir na pr^viuci . i u V "

Em seguida as su,. approveco utiftdhr : a *• • <* socio-i v^**|ietcntcs avisos,
) mesnio tempo pan u \ a sociedado com trabalhos relativos ao

;;u .;MUI proiiuctos naturacs de suas provincias, para serem analysados
- “ djWvvptos.

•L -ot - i aiud » lcixar adiada a nomoagao de socios bonorarios ate que a socic-
uaue » ctiosiaua tenba dado provas exuberances de sen desenvolvimonto e progresso.

Foi pelo Snr. Dr. F. Frcire Allemao apresentada a id6a para o cmIdema dos diplo-
mas, e para o scllo, c sendo approvado, o foi tambem o subsequente dcsenho oflerc-
|cido pelo Snr. Dcscourtilz, supprimindo-se porema tarja, que foi juigadade difficil cxc-

cu^ao, substituindo-se ainda os ramos de fame o cafe por duas folbns de Cas dpinia.
Agora, Senhores, cumpro romatar cstc breve relatorio, assignalando os • trq,-

balbos quo foram aprcscnlados polos membros da sociedado Vcllosiana, o que >So • -
dadoiramente os scus fructos desejados:

Pela seccSo do mineralogia livemos a analyse de um Sulphureto doZinco.a j/*»

dadmio,oqual nos fora remctlido (la provincia do Ceara pelo Snr. J. J. de 3®
larinho: o mineral de que se trala nao pode deixar de mcreccr interessc, porfr

r -ico ser esla a primeirn vez que sc cnconlra Cadmio no Brasil: cm Zinco o o
t pito rico, o vale a pena de ser cxplorndo : foi aualysado pelo Dr. Capanem
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TRABALHOS DA SOCIEDADE VEIJiOSIANA. 3
Foi tambem apresentado pelo mesmo Dr. Capancma um itincrario dc viagem poleTocantins doSnr. Manuel Lourcmjo de Sousa da provincia doPurl Eslc itinerario quonao foi cscripto de proposito para a sociedadc, coulcm no entrotanto inlcrcssantcs da-dos gcologicos sobre as formates que se encontram nas morgens do Tocantins, a quo,

polo interessc que mcrocc, convida ao trabalho do se extrahir do resto da obra, sendoainda mais os faclos observados, dcscriptos concisamente cm linguogem scicnlifica , oquo torna o cscripto de summo valor para o gcologo, quo reprova o palavreado mal ca-bido, c dispense commentaries fastidiosos.
Pelasoccao do botanica apresentou o Snr. Dr. F. Frcire Allemuo os scus trabalhosa respeito dc diversas plantas novas que Uavio pabliendo, completando (f csludo dogenero l/geronima, cujo individoo feminino tinha dcscripto, com a descrip^ao icompieta do individuo masculine, de modo a deixar satisfacloriamenle carocterisai onovo genero.
0 mesmo Snr. Dr. Frcire Allemao oflereccu tambem um exame pliysiologico dos r-gaos de urtiencao da orliga brava ( Urtica nitida YcL) quo diflbrem intcir.um *1 tdaqucllcs que ale agora sc observaram, mesmo cm gencros identicos; e mo: ra U i -bem que o proccsso dc injec^ao do succo venenoso 6 todo especial nesta plaafa.Ainda o mesmo Snr. Dr. Frcire Allemao deu a descripQao dc uma nova c1 ^

*
• ’JUae/utrium, quo 6 um angelim, trabalho aprociavel, quo nao pode deixar de r *-siderado, como a ponta de um lio precioso, quo nos facilita a sahida do gran -rintbo, que apresenta a detcrininaeao das nossas madoiras do iei, c com que b , -atem cun$ado o Snr. Dr. Frcire.

O Dr. Guillturmu de (lapanerna apresentou n descripcao do um novo genero da i-milia das Ulnuiceas, achado a boira mar, na enseada do Rio dc Janeiro, c ao qua!t *terminou o nome do Ph\jllonUjlon% o quo so torna recomendavel por ser otcrcciro de«lamilia, c a primeira l Imacca descoberta dontro dos tropicos, e talvez mesmo no ltnispherio austral.
Pela scc$ao do csludo da lingua-indigena, a quem compete a missao de tornar claraetymologia dos nomes que designam productos naluraes, oflereccu o Snr. Ignacio Jo:Malta um ettrioso trabalho sobre a deriva^ao do nome Pilanga adoptado em todo Brail para designaro fructo da Eugenia pedunculata: alii sc prova como por uma ortbgraphia corruptn, provenionlo talvez de pronuncia mal percebida, se dao boje radica -inleiranientc errados, dondc sc deriva muitas vexes uma ctymologia falsa, quo comppor ccrto ser ensligada.
Eis-aqui, Scnbores, a bistoria rapidamento csbogada da fundacao da socieda ' 1Vcllosiana e dc sens trabalhos no m* o do 1850, que foi o primeiro de s *.cxistencia. Se por venlura nao ::•> m \. granule gloria pelo que havemos feito, ntemos tambem de que nos envc di i • ; •• aqhelles que se admir^rem do nume *pouco elevadodos nossos trabalhos dcvenioslazcr-Un > Icmbrar, quolo nosso anno so-cial constou apenas de dous mezes de novn iado.
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BIBLIOTHECA Gl'ANABARENSEi 4
-

f1 SECQAO DE BOTANICA

LlGTJKIlTCSi..
h i

MACHEIIIII’ll IIETEIIOPTEIUJM ( SP. NOV . )

Some trivial — Angelina

Arvoro do mais do 60 pcs de altura, Arbor plusquatn 60 pedum proccrita-
cujo tronco chcga a 40, com 2 de diamc- tem attingens: trunco 40 pcdali, cum bipn-
tro, mais, ou mcnos: casca grossa, de su- dali diamelro: cortico crasso, scabro, vix,
perficie oscabrosa, pouco, ou nada fen- vcl nullo modoriinoso; exlus cincrco, intus
dida, do cAr cinzenla por fora c amarclla lutcscenti: lignoporfectodensoicompaginis,
por denlro: madcira, ou cerne do edr Intel colon's: minis amplnm enmnm per-
amarella , o de libra rija c compacta. Os ficicnlibus; ramulis novcllis cylindracco-
ramos, quo formam uma vasla copa, ter- angulosis, ad cxlrcmitates, uni cum gem-
minam cm raminlios urn pouco angulosos; mis tarn terminalibus, quam nxillaribus,
cujas cxlremidades, assim como os gomos pubc rulila, atro-olcagina coopertis.

i i - « i » au...o » . - »!. • • sao co-
bcrlo* du uma |ellugem linn, kislrosa , o
lie jLiir Ltunzoadr, escura,
. i;o)!ia? ii . . .i - imp * It • : ; * •*- Fdia alicrna, imparipinoala: pcliolo
c: ?• t iinuu d • “ a 0 li das Jo comim . » » 7 — 9 pollicnri, gracili, eanali-

• i toroido: foliolis in 5— Siuga
igirio na base: foliolos dispostos CHI o « »u inferioris jngi oppositis, adjuga

6 jugos com imj ar ; os do jugo inferior superiora magis magisquo allcrnnlis; o
sao rigorosamonle oppostos,dahi para cima jugo 4.° vcl 5.° dcorsum minuentihus,
sc \ao sempro afestando os do mosino par sursumquc aliquanlulum; maioribus 2 t /2
de sortc a licarcm altcrnos os folios exlrc- — 3 polliccs longis, unamque lalis: pe-
mos ; os maiorc , quo sao os do 4.° ou liolis propriis brevibus, canaliculatis; sin-

* 5.rt jugo conlaml > debnixo para cima tem gulis lateralibus stipclla unica anlico posila
2 1/2 a 3 pollegadas de comprimento, com munilis, terminali bislipollato: lirnbis
uma pouco mais ou menos do largura ; ovali-oblongis; basi rotundatis, vcl fre-
tlahi para l >aixo( vem diminuindo, assim quenlius aculalis, parum imcquilatcris;

I coin. ) para cima. ainda quo muito mcnos ; apice acutis, leviler acuminutis ; nmbitu

i3
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'TRABALUOS DA SOCIEDADE VELLOSIANA. D

peciolos parciaes curtos e canaliculados; os obsolete dcnticulalo, dcnticulis vix appa-
lateraes sao acompanliados de uma so cs- rentibus, aculeiformibus, adpressis; ulrin-
lipclla situada na parte anterior do peciolo que glabris ( elapsa pube gemmarum ); su-
cornmum ; o o terminal de duas : limbos pra coloris viridi-fuscati, lucidi, subter
ovaes oblongos, na base arredondados, ou candidioris; nervis pinnatis, dorso promi-
subagudos, c urn pouco incquilatcracs ; nenlibus.
na ponta agudos e ligeiramente acumina-
dos ; com a margom obscuramente si-
nuada, e munida de dentinhos cm forma
do aculeos, apenas pcrceptivcis, o encos-
tados ao lio da folha: perfeitamento gla-
bros (por cabirem os polios que cobrem
as foihinhas novas) com a pagina superior
de cir verde requeimada e lustrosa, c a
inferior de um verde mais claro, ligeira-
mente cnfuscado ; com nervuras pinnadas
mais sahidas no dorso.

Estipulas mui pcquenas, triangulares,
fugazes.

Esta arvoro larga a sua folbagcm de

i!»!
»

1

Slipuloe minute triangulares, fugaces. >

Arbor luce, a Junio foliis orbata, Au-
junlio a julbo, cm agosto veste-se de do- gusto splendidc florescit, ante foliorum
res, estando ainda sem folhas, as quaes ortum; quod Scptembri evenit, legumini-
comcQam a brotar de setembro a outubro, bus jam fere maturis.
quando os fructos estao ja quasi porfeitos.

Flores dispostas cm racimos pyrami- Flores in racemos pyramidales dispo-
ses. Pedunctllo dividido uma so vez, an- siti. Pcdunculus semel divisus, angulosus,
guloso, coberto do uma pubescencia lus- pube tenui, sublucida, atro-oleagina dense
trosa de edr azeitonada escura ; munido inspersus; ad divisiones bracteolis caducis
do bracteolas caducas em suas ramifica- suffultus. Pcdicdli 2 — 3 lineares, brevis-
Cucs: pcdicellos de 2 a 3 linhas de com- simis duabus bracteis subopposilis prope
primento com duos bracteolas sub-oppos- apicem muniti.
tas proximas a base da llor.

Calyx de figura entro afunilada e cam- Calyx infundibulo-campanulatus, co-
panulada, coriaceo, nao articulado, com o riaceus, inarticulalus; obsolete Sdentatus,
limbo quasi ccrceado, com 5 dentes rasos, denticulo inferiore sivo anlico, angustiori,
dos quaes o inferior (nn*?ctO •nais esl i [ i\n: i: ulo, concavo; extus eadem pube,
to, mais sakido e concavo: e k*d * » c -V e* m de qu supra diximus, cooportus; per-
por fora de igual pulesctmcia a do [ivd m listens,

culo ; © acompanba o fruct
Corolla papiilionar. a , «h OVMI C - in i papillionacca, dilute purpuras-

pctalas inscridas no lundo loraly* . i > i c talis sub-iequalibus, ima parte
iguacs entro si ; estanuaiic sub-Coniifor- calycis insertis; vexillo sub-cordato, apice
me, obtuso/c mesmo um pouco emargi- obluso, sivc emarginato, ad basin, tina

nado, com unguiculo do comprimento de cum unguiculo sesquilincari, albo-lutes-
1 *
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BIBLIOTHECA GUANABARENSE.
Iinha e mcia, o qual, assim como a por^ao centi colore tincto; in (lore aperto patenli-
da petala que Iho 6 proximo, e dc c6r reclinato: alis, et carina oblongis, parum
branca amarcllada : no botao cobre as ou- curvis, unguiculatis, basi oblique trun-
tras petalas ; na Mr abcrta se acha lcvan- catis, apicc oblusis; connivenlibus.
tado e descahido para iraz : alas e carina
oblongas, urn pouco curvas, unguiculados,
na base obliquamentc truncadas, na ponta
obtusas ; todas conchcgadas entre si.

EstamcslO, monadelphos, inscridosjun- Stamina 10, monadelpba, cum pctalis
tos com a corolla ; filamentos delgados, inserta: lilamcnlis tenuibus, glabris, inre-
glabros, incurvados para a ponta, cinco al- qualibus, (quinque parum minoribus) ad
ternadamente menores, livrcs cm mais de apiccm incurvis, infra pcnc ad medium
metade dc sou comprimcnto, o reunidos coluerentibus; vagina imo dimidio integra,
na parte inferior cm urn andropboro ou coetero supcrno fissa: antberis oblongis,
bainha, quo e inteira s6mente na metade; bilocellatis, mcdifixis, nutantibus, fusci
sendo a outra parte fendida superior- coloris.
mente: antberas bilocularcs, oblongas,
medifixas, vacillantes, do c6r pardacenta.

Pistillo erccto compresso, curvado na Pislillus e fundo doris erectus, com-
ponta, urn pouco tnais comprido que os pressus, incurvus, staminibus parum lon-
cstamos: ovario cstipitado, cobcrto por gior: ovario slipitato, exlus rufo-sericco-
fora do pcllos bronzcados, caducos, cn- pillosus, ovulum unicurn anatropum, (an
ccrra um unico ovulo anatropo, ou talvcz campulilropum? ) includenti: stilo filiformi,
campulitropo: cslilo filiforme, asccndentc, asccndenti, glabro; stigmatc vix apparcnti.
glabro: cstigma apenas perceptivcl.

Ragein quasi lenhosa, sarnaroidc, in- Legumen fere lignosum, samaroideum,
dehisccnto, monosperme, glabra, dc 3 pol- indehisceos, monospermum, in integrum
legndas om todo o comprimento, rodeada 3-pollicare, glabrum, calyce, ct filamenlis
no pe pelo calyx,e filamentos dos estames, persistentibus slipatum: parte seminifera
que sao persistentes: corpo comprimido, compressa, ulrinque convexa, pro axi cur-
convexo nos lados, um pouco curvo no vata, basi attcnuato-stipitala, a pice in mu-
scnlido do sou piano, attenuado, c cstipi- cronem exlensum, acutum, incurvum pro-
tado para a base, do apicc procedo uma ducta; ex tota sutura ventrali, ab ovario
sorto do pua, longa, aguda, e curva; do usque ad apiccm mucronis ala mombra-
cuja parte interna por toda a extensao da nacca, transverse retieulalo-venosa, ad
sutura ventral ate a parte inferior do ova- oram convexa, pollicem lata, nascitur.
rio, nasce uma aza membranosa, convexa
na orla, com veias reticuladas, c disposlas
transversalmente, tendo cm sua maior lar-
gura obra do uma pollegada.

Semcnlo comprimida, irregularmento Semen comprcssum, ambilu irregula-
ovol, pegada por um espesso, o curto po- riter ovatum, brevissimo et crasso funi-
dosperma: episperma membranoso, liso, culo appensum: intogumonto membrana-
alvadio; hilo situado na margem, micropylo ceo, albescenti, lo&vi; hilo marginal!; mi-
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>proximo ao hilo; chalaza opposta. Em- cropyle hilo proxima; chalaza remote sita,
bryao sem ondosperma; colylcdones car- fere epposita. Embryo albumine destitu-
nudas, obtusas nos dous extremos; radicula tus, curvus, cotylcdonibus ovatis, crassis,
conica, curva, cncostada a margem das plano-convexis; radicula conica adpressa;
cotyledones; gemmula mui pequena. gommula minuta.

Esta arvore vcm nas mattas virgens, c Habitans intactas sylvas, valdo infre-
da boa madeira de construcQao. E1 porem quons hocc arbor offenditur.Quare a plu-
assas rara; alguns mateiros a nao conbe- i ibns Lignariis nostralibus ignota, eta
com,outros Iho daoonomede— Angelim— nonnullis Angelim nuncupata, ob simililu-
pela semelbanca que tern a sua madeira dinem, quam lignum ejus cum illo alterius
com a do que aqui chamam Angelim amar - habet, quee vulgo Angelim amargoso no-
goso. Por ora $6 duas arvorcs tenho cn- men audit. Duas tantum isliusmodi arbo-
conlrado dcstas: uma nas faldas da Scrra rishucusquc videre mibi occurruit. Mate*
de Gerecino em terras da fazenda do Men- riem variis operibus aptam suppeditat.
danha; outra nos monies, onde tern sua
origem o rio grande de Jacarepagua, no
lugar denominado pao da fome.
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REFLEXOES.
>

*!»Pertencc esta planta, sem nonhuma duvida, por todos os scus caracleres essenciaes
aogenero Machecrium; mas tern um nao sei que no scu habito externo, quo mo fez
vaciliar ernsua determina<jao, antes do Iho ver o fructo, oqual, tirando-me deduvidas,
nao deixou todavia de ofTerecer ainda certa anomalia, sc assim se p6de dizer, na es-
tructura c forma da aza. Esta, em todas as outras cspecies deste gencro, quo me sao
conhocidas, 6 maisou mcnos cultriforme, o tern a rOdc vascular disposta longitudinal-
mentc; mas, na quo nos occupa, se mostra em forma de sanefa , c com a sua r6do vas-
cular, ou venosa disposta transvcrsalmcnto. Dcsta notavcl particularidadc tirei o nomo
especifico— Hcteropternm,—Algumas cousas mais, dignas de reparo, apresenta este vegetal: como e a sua flo-
rcscencia, o mosmo fructificacao, antes de revestir-so do novas folbas; as suas con-
gencrcs, e verdade, Beam complotamento desfolhadas, durante a estagao invernosa ,
mas naose infloram, antes denova vestidura. Todas, as que tern sido por mim exami-
nadas com atten^ao, tem estipulas mais, ou monos grandcs, cndurecidas, mosmo per-
sistentes, eja transformadas cm verdadeiros espinhos; cm todas tenho sernpre achado
os foliolos inteiros; nesta porem sao as estipulas pequenissirnas, e fugazes, o a mar-
gem dos foliolos armada de denliculos aculeiformes.

Nao duvido, ce mesmo provavel, quo outras cspecies existam com caracleres ana-
logos aos desla; quo no cnlanto me parccc assds curiosa.

Rio do Janeiro 15 de oulubro do 1850.— Francisco Freire Allemdo.
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BIBLIOTHECA GUANABARENSEs

EXPL1CATIO ICONIS.EXPLICAG&O DA ESTAMPA.
Fig. 1.— Folium, magnitudes naluralis.

(a) stipula.
(b) niargo folioli, nucta.

» 2.— Ramus florifcr, mag. not.
» 3. — Calyx.
» 1.— Petala.
» 5. — Stamina, monadelpha.
» 51,-Anlhera.
» 6.— Pistillum, cum dimidio calycis.

(a ) discus pcrigynus.
» 7.— Idem divisum , ut ovulum vi-

dcatur.
» 8.— Legumen, mag. nat.
* 9.— Idem divisum ut semen appareal.

Fig. 1.— Foiha, do tamanho natural.
(a) estipula.
(b) margem da follia augmentada.

2.— Ramolloral , do tamanho natural.
>. 3. — Calvx.
>. 4.— Pctalas.
* 5.— Estames.
» S’ -Anthcra.
» 0.— Pislillo, c metade do calyx.

(a) disco.
» 7.— Pistillo partido , mostrando o

ovulo.
» 8.— Fructo do tamanho natural.
r 9.— Omesmo partido, mostrando a

semente.
» 10.— Scmcntc.
» 11.— Embryao.

(a) seccao transversal do embryo.
» 10.— Semen.
» II.— Embryao.

(a) sectio transversalis cotyle-
donum.cam'
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SECCAO DE LINGUA INDIGENA.
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SENHORKS.

Nao lendo me sido possivel, cm razao dc minhas occupagoes domesticos, dar-mc
a escrever algumas linbas acerca do noines brasis quo tenharn relates com as seicn-
cias naturaes do que YOS occupaes, perrnittir-me-heis qne vos olTereca algumas ligei-ras observacoes tracadas cm boras de niais vagar, quando procurava materiacs para
organisar uma colleccao do r&dicaes da lingua gcral do Brasil : cllas di/.em respeito a

Eugenia podunctilncia, iiitmiffiieiriB, on ilxlpyCaiiga don llru»iri.

0 Illuslre Mr. Auguste de Saint Hillaire, a quern muifo deve o Brasil, diz, na
relacao da sua segunda viagem a estas regioos, quo no tempo cm que viviam Marc-
grave c Piso, a Pitangueira era designada cm Pernambuco polo nomc de Ibipitanga ;
o qual evidentcmenle vem dos nomes brasis Yby c Pitanga ou Yby c Mitanga ; o
mais, que Yby signilicando terra, e Pitanga ou Mytanga signilicando crianga, Yby-
pitanga signilica filho da terra ou do solo. Diz. alem disto o Illuslre Naturalista que,
coin o andar do tempo os Porluguezos abreviaram a palavra I by pitanga, e Iho deram
termina$ao portugueza, guardando a palavra Pitanga para designar o fructo da Pi-
tangueira. Ora, com quanto me sobrem respeilos para com Mr. de Sain! Hillaire,
nao deixarei de avenlurar algumas reflexoes acerca do que dissc; e principiarei por
notar :

I .® One parecc extraordinario que os Brasis da lingua geral rigorosos cm sens
raciocinios coino lodos os selvagens c criancas, c aeostumados a designar os cousas
com tanta propriedade quanta v6-se nos vocabularios da lingua, c sogundo as mais
salientes qualidodes deltas, etc., esfabelecessem cm favor deste arbuslo uma tao ex-
travagance excepvao como a que rcsulta de ebamarem a Pitangueira, Ylgpitanga.
islo e, iillio ou fillia da terra, como o indica Mr. de Saint Hillaire ; c isto sendo
todos os vegetaes mais ou monos produclos do solo. E certo, pois que M ircgrave e
Piso assim cscrevcram o nomc deste arbusto ein lingua gcral. que assim creram lel-o
ouvido cm Pernambuco ; porem qne sem altcragao seja cslo o nome cabtdo a csta
planta na lingua vernacula do Brasil , e o quo nao posso crcr, e cumpre examinar.

Ybypitanga chamavam os Brasis a urn rio (creio que o S. Francisco} que depots
do um longo curso sumia-se debaixo da terra por largo cspaQO de tempo, e reoppa-
rocia surgindo della, cm oulro ponto para novamenle serpentar a face da luz dcsi-
gnado por aquelle nome ou pelo de Itdpitanga {por isso que ncssc ponto surgia de
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i

dchaixo do uma rocha), com pcrda do quo anteriormcnlc linha ; c nestas dcnomi-
nagocs \fc-se a naluralidadc e flnura dc apreciugao proprias dc povos quo oinda cslao
mais cnlrcgues a Nalurcza do quo a inducncia da civilisagao:

2 ° E vcrdade quo Marcgravo c Piso cscrcveram Ybypitanga; porem a signifi—cacao, principalmcnte do nome Hi/, torna rccusavcl a orlhographia com quo vcm
cscripto, c induz a procura da vcrdadcira orlhographia do nome quc daquclla arte sc
confundc com outro incompativcl a applicagao dada.

Grande c intrincada c a confusao quc cxiste na orthographia dos nomes brnsis, e
r.ada livro que lomamos com o firn de aclaral-a, geralmentc serve para augmcnlar a
dcnsidado das trcvas. Comtudo, no vcrtente caso, a solugao nao parece oflcrcccr
grande difliculdadc, pois as palavras Yby\ Y'ba, e Ybd, com quanto susccpliveis do
confundircm-se, jd pela pcrda dos acccnlos, ja pela inapropriada collocagao dellci,
ja pela troca das terrainagoes, deixain por suas divcrsas significances entrevcr o lermo

dcsla pesquiza.
A palavra Yby% significa terra , solo ; Y ' ba , significa arvorc, cabo, raaslro, etc. ;

e Yb49 fructa ; hem como tambcm a palavra id. Os nomes Pitanga, Mildnha, c Pi-
tanhd, significant o inenino, a criancinha, o felo, c nunca o filho que, ncsta lingua,
6 dcsignado pelo nome Tayra ; alum disto o adjectivo Pytanga significa a c6r mo-
rada, ruiva, cinzenta, fusca, cobrada, dc qualqucr cousa, como sc pode lcr era Apya-
putanga, c ltd til putanga, ondc o som guttural da lingua geral que foi represen-
tado, ora por ig , ora por /, ora por yg , ora por y% c ora por ti, se aeba fignrado
pela vogal u9 como muitas vczes so vt tambcm cm Guaraluba cm vez dc (iiiaralybA,
cm Hangaralula era vez dc Mangaralybd, etc., etc.

A \ isla do exposto parece ser claro quc grande e o campo abcrlo a confusao.
AUcndendo, nao obstante, d significagao dc Yby, Y’6a, Ybd , e a construcgao ortho-
graphica dclles, vfr-se quo supprimidas as terminagoes dos ultimos por qualqucr ra-
zao, e substituindo-sc-lhes Y, ou /, alterada esta cssejcialmcnte a gonuina significa-
gao, pois cm vez dc arvorc ou frucla, ainbos passam a siguilicar terra, solo, etc.

Ora, dado que Marcgravc c Piso cscrcveram Ybypitanga era vez de 1 Id pytanga
ou de Y'ba pylanga: no priineiro caso, Y/il, significando fructa, e Pytanga^ c6r
morada, ruiva, cobrada, etc., Icr-sc-ha por expressao de Ybd pytanga, frucla dc
tAr morada, cobrada, etc., o que muito naluralinentc parece convir ao fruclo da
Pitangueira : no segundo, ter— se-liia Y7ia, significando arvorc, c Pytanga , signifi-
cando a c6r ; o quc daria — arvorc morada, loura, ruiva, etc., — qualilicagocs impro-
pria* a Pitangueira, pois nada ha nella, quanto a edr, quc nao seja commurn a inui-
los outros vcgetacs.

Em presenga destas consideragocs, c attendendo ao quasi absurdo que rcsulla da
orlhograpbia empregada por Macgrave c Piso, pois a lilleralmcntc traduzir-se aquclle
nome teria-sc cm portuguez cr/anga ou /cto da terra , c nao filho da terra, como
pensa Mr. dc Saint ilillaire, parece natural que sc conclua scr a verdadeira ortho-
grapbia daquclle nome, Ybd pytanga, e nao Yby pytanga, pois quc a querer seguir
a ligao do lllustre Naluralista ter-sc-ha Ybyrd pytanga ( pao brasil), por filho do pio
ou crianga de pao.

Rio, 20 de dezembro de 1850.— Ignacio Jost Malta.
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SSGEfi® 1$ iimLOSil,

Pnrecer sobre mu innnuscrl|tto do Snr. IVfanocl
liOiii'cn^o dc Sousa, Engenlieiro de niiiias no l*arft

i;:;

t

Examinci o manuscriplo do Snr. Manuel Lourcngo de Sousa.
Estc manuscriplo comprchendc: 1.° hum itincrario fluvial dos rios Amasonas e

Tocantins, com o litulo de— Diario especial daviagem; 2.° uma descripgao geologica
dos Tocantins, comprchendondo os mclhoramcntos propostos pelo autor para tornar
acccssivcis as cachoeiras do inesmo rio, c uma rclagao dc scus tributarios; 3.° uma
descripgao da produegao vegetal esponlanea dos lugares que o author visitou , dos
mamiferos, aves e poizes dos mesmos lugares; *4.0 urn oflicio dirigido a commissao
commercial e agricola da provincia do Para, com a cpigraphc — Uma resposta—ondc o autor aprcscnla as suas ideas sobre a mincragao nurifera «lo mesma provincia.

Destcs cscriplos, oque julgoscr nproveitavel a Socicdade Vcllosiana en descripgao
geologica dos Tocantins, c a rclagao dos tributarios daquclle rio. A descripgao da
produegao vegetal espontanea dos lugares quc o autor visitou, ossim como a dos
animaes silveslrcs, nenhum inlcressc scicntifieo apresentam; todavia, como o nalu-
ralista nao deve desprezar os nomes communs sem cahir muitas vezes cm groves
onganos, c porque demais, d'entre cstas produegdes organicas algumas ainda nao
ostejam bom dcscriptas ou tncsino classificadas, julgo convcnienle que a Socicdade
aproveite as informagoes fornccidas pelo autor, c cm tempo mandc vir exemplarcs a
lira dc os cstudar.

Passo agora a examinar cm breves palavras a descripgao geologica dos Tocantins.
Pela nnlureza das rochas das margens deste caudaloso rio, assirn como daquellas

quc ohstruerao seu livro curso formando scis principacs c grandcs cachoeiras, cum
grande numero de outras mcnos consideraveis, concluiu o observador quc lodas as
desigualdadcs do mesmo rio sao devidas a algumas das grandcs revolugoes que cm
tempos remotissimos modiflearam acrusla doglobo. Segundo elle pensa, as cachoeiras
deste rio devcm a sua cxislencia as sublcvagdes produzidas pelas forgas plutonicas,
que actuaram cm diflerentes epocas sobre o loito e margens do rio.

OBazalto, o Dolcrito, o Diorilo ou Grunstcin, c outras rochas de origem plutonica;
grandcs massas de granilo raassigo quc facilmcnte sc rcconhecc haverem side levanta-
das por uma aegao interior rauito encrgica; monticulos bnzalticos, uns apresentando
ainda a eslructura propria desta rocha, outros raodificados inais ou menos superficial-
mente pela aegao das aguas c da athmosphera, a ponto de offerccercm o aspecto de
argilas schistosas ou de Gres argilo-fcrruginosos; taes sao os rcsultados gcraes dos
oxames quc fez o Snr. Sousa, sobre loda a parte do rio queexplorou.
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A natureza das rochas quo formam as suas scis principles cachOeiras, a disposi^ao
destas rochas os accidcntcs que ellas apresentam, confirma a opiniao cmittida pelo
obscrvador; e sc alguma duvida ainda pudossc haver, oulras observayoes por olio
feitas em algumas das mais considcravcis cachoeiras dos Tocantins confinnariam
plcnarnente csta opiniao.

As massas mineraes que constituent, por excmplo, a cachoeira do TAPAIUNA-CCARA
e scus travessoes, c sc proloncam por quasi todo o Icito do rio, formam elevaydes cujas
paries supcriorcs acabam cm forma dc funil , forma com quo cpiasi sempre sc apre-
sentam as crateras dos vulcocs acli’.os, c inesmo a maior parlc dos vulcocs extinclos.
Na cachoeira da GUARIRA, c na denominuda do INFEUXO a mais considcrave! dos
Tocantins, as grandes massas bazalticas quo as formam, foram visivclmcntc cxpellidas
por formas phitonicas para a superficie do lerreno, ondo formaram monliculos, cnlrc
os quaes sc acham logos mais ou mcnos extensos porem muito profundus, que apre-
sentam todos os caracteres das cratcras por onde cstas massas saliiram a luz. Final-
mcnle, todas as rochas que so mostram a descoherlo cstao fendadas c apresentam
vchcmonlcs signacs de violentas deslocoyocs; c c por entre cstas grandes fendas, alarga-
das pda acyao erosive conlinuada durante scculos, que so abriram varios canaes que
facilitam mais ou mcnos a navegayuo, inesmo nos tempos dc grande seenra.

Tcrminarei este brevissimo examc, dizendo quo julgo digno dc louvor ao autor da
memoria a que me refiro, nao so pelo mcrito do sou trabalho, como por scr cstc
trabalho o segundo dcstc genero feito por um fdbo do paiz; porquo a oxcepyao da—
viagem mineralogica na provincia do S. Paulo, pelos fallocidos Snrs. Andradas
(Josdo MartimJ, nenhum oulro trabalho conheyo nestc ramo das scicncias naluraes.

Rio 22de maryo do 1851.— Dr. Fredcrico Leopoldo Cesar Burlamaque.

OBSERVANCES SOBRE A ORIGEM DO BARRO VERMELHO
NA PROVINCIA DO RIO DE JANEIRO.

Pcrcorrendo-.se aquella poryao da provincia do Rio dc Janeiro que esta situada
entre a serra e o mar, encontram-so portoda parte collinas de pequena elevayao, quo
apresentam formas do gorros esphcricos, ou ellipsoidacs. Exarninando-sc o tcrrcuo
que as eonslitue encontra-sc no maior numero do casos, uma terra vcrmelba, bastantc
compacta, quo 6 um barro areento e pouco plastico, o qual depois de levigado deixa
muita silica cm eraoscom arcstas muito agudas, c tambem se cncoulram, embora pe-

>
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quenas, algumas palkclasde mica; em profundidade maior, fde 3 a 6 palmosordinaria-
mente), ja o terreno 6 mcnos barrento, o pela Icvigayaose obtema mesma silica como
acima dissemos, e ate nas mesmas proporydes 25 a 350/y a quanlidade de mica e
porem muito mais consideravcJ, e as palbatas sao muito muiorcs ; na profundidade tie
8 a 12 palmos se encontru sempre rocha, que e o gnaiss, mas alterado de modo quese
csfarela facilmentc ; c este csfurciainento e devido somente a dccomposi ao do feld-
spatbo que sc acha transformado cm kaolin , em quanto o quurtzo ea mica cstao inat-
terados. No referido barro encontram-se vcias tie kaolin, cuja espessura varia de uma
pollegada ale um palmo, e raras vexes mais. Porem outras vcv.es seapresentam pedayos
do quartzo dispostos de modo que parecem ter formado vieiros. Esta dispo.-iyao que
acabarnos de descrever p6do scr perfcilamcnte esludada cm lugares, onde excavayoes
c desmoronamentos formam grandes secyocs, comoaconlecc no mono dc S. Antonio,
rua do Senado, Mattaporcos, Praia do Caju, llba do Fundao, (Maracaiaguassu), em
alguns pontos da llba do Governador, no Inga, &c, os mais bomcaracterisados live oc-
casions dc observar nas margens da Lagda de Marini, o em duas collinas na fabrica da
polvora , no sopcS da Serra da Estrella ; no primeiro lugar observa-so cm baixo o gnaiss

solido, c todas as suas oomponentes inaltcradas, cortado em todos os sentiilos por nu-
mcrosos vieiros do feldspatho, os quaes quando largos (2— 4 ppllegadas) enccrram
frequontemente grupos de mica branca, c prctu: tambem veias dc quartzo sempre de
maior espessura quo asde feldspatho, atravessam o gnaiss, equal cm muitos lugares
envoivc pedayos, ora redondos, ora angulares, com aresles um pouco gastas tie um
gnaiss tie grao mais lino, e portanto mais compacto ; (mmea o pudo aebar cortado dc
vieiros]: chamarei a este o gnaiss antigo.— Mais para cima conscrvando a rocha
ainda uma c6rcinzenla vai-sc tornando esbroadiya, o o feldspatho alterado ; acom-
panbando-sc a marcha da decornposiy/io ohscrva-sc uma mudanya de c6r cada vez mais
canegada a mcdula que se aprovima da superficie: o kaolin \ ai-se avennelbando, o

ao passu quo isto aeoutece, a mica apresenta-so com mcnos frequcncia, ate que desap-
parece inlciramcnte ; entuo toda rnassa e barrenta, o tie um vermclbo ocbraceo bas-
tante carregado: acharn-se petlayos tie kaolin branco disserninados conscrvando a firma
do crystal de feldspatho, outras vezes ellc forma vieiros, que na sua origem ainda sao fel-
dspalho: a passagem c sucecssiva. Naallura onde arnica principle a dcsapparccer oh-
serva-se pedayos mais compactos com um nucleo cinzento do gnaiss antigo, pcrfgiU-
mente cooscrvado.

Na fabrica da polvora, observei urna docomposiyao do gnaiss analoga, com a difie-
renya somente deque o terreno alterado assentava abroptamentosobre a roeba inalle-
rada, tambem tla superficie convcxa. Nos pedayos de pedra expostos ao tempo, e

feldspatho decompostc primeiro, era lavado pelas aguas, deixantlo uma pedra muito

carcomida composta dc quartzo, mica e crystaes maioros do fcblspatho que offereciam
um aspecto particular : a decomposiyao tinba lugar cm camadas parallclas a face do

fendibilidade, que alternavam com poryocs inenos decompostas pda induencia das
nguns ; eslas poryocs mcnos decompostas, sendo ns mais resistentes, se conservaram
firmes cm quanto as outras cram levadas pelas chuvas dc modo que o crystal parocia
todo carcomido. Este pbenomeno parece que provcm tlus fetidas do crystal por onde

penctrava por eftcito de copillaridade, a aguasaturada de acido carbonico, quo c o

i .
*

!
' »

J

»
>:
I4

/

*



.
TRABALHOS DA SOCIEDADE VELLOSIANA. l b

BIBLIOTHECA GUANABABENSE.n
/ scntlo a ultima componenlo poucoa pouco 6 acarrctada pclas aguas, dc modo quc so

ficam as outras.
0 quarlzo nao soflVc modifica^ao alguma.
A mica tambem A dccoraposta pelas aguas infiltradas; essa decomposicao porcm so

so obscrva naquella ondc o Uda formula geral:
» •• •• •? • •• 5

R Si + II Si

c rcpresentado por K vicariando com algum Lo. 0 primeiro tcrmo da formula da
>

••• •• •
AI Si0 */

e pouco

o scgundo passa a

L c:5Fc Si

•• i* • •• •••Sia + K C+ F c

r 7 l

L

principal agcntc desta decomposicao ; do modo quo a ac^ao chimica linha lugar simul-
taneainento nas parcdes das fondns, e ua supcrlicio externa. A mica nos lugarcs cx-
postos uo tempo deixavn tambem ver a march? da alteracao quo sotTYin, palhetos ( juo

tinliam caliido sobre o kaolin branco, lingiam-no dc vermelbo cm lorno deltas, c as

arcslas de crystalisucao iam dosapparecendo; o quc fazia com que asbordas sc fossem

adelgacando c diminuindo irregularmeoto; havcndo porlanto neslo caso lima decom-
posicao da periphoria para o ccntro.

As collinas, quc nao apresenlain barro vermelbo, apreseutam um nucleode gnaiss

anligo, cortado por grnndes massas fclsiticas, onde se nota frequcntes deslocamenlos

dos vieiros por cllas formados, c alguns principins de stratilicacao, quasi scmprc com

camadas comprirnidas no scntido das faces. Outras vexes o nuclco e devido a granito
baslanle compacto, tao bom sulcado por vieiros fclsiticos; a crosta que cobro lodos

estes nucleos tern, qtiando muilo espessa, opcnas Ires palmos, e se compoedeuma
terra acinzentada, (pie, pela Icvigacao, deixa muita area e mica, e ecortada por cama-
das de fcldspatbo imperceptivehnente alterado, os quaes nas scccocs da crosta senpre-
sentam como conlinuapao dos vieiros quc atravessam a rocha. Excmplos destes po-
demos observer na collma quo tica entre o cainpo do S. Cbristovao c a Quinta Imperial

na rua da Joanna, na pedreira defronte do aterrado, c na de S. Diogo.
O facto mais importanie e quo nenhuma dessas terras coutom foraminiferos ou

restos de infusorios, que de ordinario se acham nos terrenos da alluviao.

o oxydo ferroso Iransforinado cm oxydo fcrrico e suflkiente para dar a cAr vcrmclba
aosilicalo d’alumina formado pclas docomposi^des dos outros componentes, e lemos
assim o nosso barro vermelbo proveniente de alteragao de rochas, c nao de alluviao.

No enso porem quo o radical do segundo tcrmo da formula geral para as micas for
coinposto de Mg e Fo, as aguas nao torn mais a induencia, quo tinham no preccdentc
enso, agora apparecc a alleracao do fcldspatbo, e so vesligios do decomposicao das
micas, quo duo alguma cAr amarellada ou avermelbada aargila.

I I.

ill

Obsorvamos nos vallcs, que ficam entro as collinas mencionadas, grandes porcoes
de lerreno areento contcndo bastante mica, sobretudo magnesifera: nas plainices, nos
lugarcs baixos, e nos fundos de rios, vamos encontrar barro azulado, amarcllo, e
branco; no primeiro cncontram-se restos das cascns de infusorios, e umn vcz atd achei
alguns foraminiferos cm um barro vindo de Santa Catharina.

Ora a existcncia da area nos valles prova s6 quo as collinas foram lavadas pelas
aguas pluviaes, as quaes, descendo para aquelles, correram com menus velocidnde, o
quc dcu lugar a depositar-sc as particulas de quarlzo o de mica cspecificamenle
mais pezadas, e so a argila conscrvou-se em suspensao para sedimentar-so lenta-
mente nos lugares onde as aguas estagnaram; ali as algas e infusorios quc com o
tempo vegetavam, produziram bastante materia organica para rednzir o oxydo fcrrico
do barro sedimentado, a oxydo ferroso, o assim dar lugar a cAr preta o azulada.

Em outros lugarcs a induencia das aguas correntcs com os agenles atmosplicricos
hydrataram o oxydo fcrrico, que tomundo a sua cAr amnrella transmittiu-a ao barro
como sepbde ver nos leitos dos rios, e nos lugarcs humidos, onde clle se apresenta.

0 barro tinto pelo oxydo fcrrico hydrutado esta sujcilo a outra modifica^ao quo o

'

Al Si34- 9® l S i 5 + S i s + R C
F e ^

••
*

/
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Os factos mencionados parccem provar quc o barro vermelbo (pie tanto olmnda no
Brasil formando quasi sempro collinas, deve a sua origem a decomposicao local do

gnaiss, c nao 6 terreno de alluviao como muitas vezes se lem alirmado, o quc so torna

uindamais evidento pela falta completa dc restos organicos, que sempre se apreseutam

naquelles terrenos, sobretudo as cascas do alguns infusorios como: Navicula viridis c

ampbisbiena, c ate mesrno foraminiferos quc seeocontrararn nos pampas do Sul.
Dcinais o barro vermelbo apresenta nas camadas inferiorcs lodas as componentes

de gnaiss. 0 fcldspatbo que corrcspondc a formula:

A I S i 5 +R S i 5

c moditicado de modo que o ; K o Na) Si ' sao decompostas polos scdimenlos atmos-
phericos, que se impregnam de acido carbonico, sobretudo onde a vegetacao 6 muito
vi^osa, passando entiio a:

S i 3 -f R C
sondo aqui R so K e Na; c realinenle cnconlrarnos a pouca profundidade consideraveis

quantidades de (K e Na) C principalmcnte nos vieiros de kaolin, resultando por consc-
guinto um novo eorpo composto dc:
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lorna branco: nsaguas contem, sobretudo cm lugares pantanosos ondc continuamenlc
Iia matcrias organicas cm docomposiijuo, nao pe(|uena quanlidado dc acido carbonico,
o quo igualmentc so nola nas aguas das chinas c dos corrcgos quo atravcssain os bos-
qucs: parte do acido combino-so com o oxydo ferroso, o qua! sc forma (pela influcncia
da mesma materia organica) do oxydo forrico. Ora e sabido quoaagua salurada de
acido carbonico e o solvcntc para o carbonalo ferroso; temos por conscguintc um
agenle quo subtrabe do barro vcrmclbo camarello a materia corantc: no barro azu-
lado o proecsso 6 mais simples por nao ser necessario admittir rcduc^ao. A solucao
dc sal Ferroso fucilmcntc sc ducompoe ao nr dci\ando oxydo ferrico hydratado, dando
assim origem a camadas dc limonites.

Docxposto segue-se: l.° quc lodas as forma^oes do barro vcrmclbo na provincia do
Rio de Janeiro c lalvcz do todo Brasil sao devidas a dccomposicocs locacs, c nao a cfFeitos
dc alluviao; 2.° quo os barros prelo, azulado, oamarcllo c o branco, sao modifica^oes
quo o vcrmclbo soffreu sobrcludo depois dc Iransportodo pclas aguas, dc modo quo
aqucllcs podem ser considerados protluctos dc alluviao; 3. • quo lomos uin caraclcr
muitn cssencial para distinguir os productos de DECOMPOSIQUO local dos dc alluviao que
6a quanlidado dc fragmonlos dc quartzo ou area quo dies contem, poisnos primeiros
varto essa quanlidado de 23 a 330/Q do sou peso, e nos ultimos olla nunca passa
de 18 0/Q.

Capanema.

'

V

N O T I C I A S D I Y E I I S A S.
SI'PPOSTA .MINA 1)E MERCURIO NA PROVINCIA DO RIO DE JANEIRO.

Ha pouco tempo cncontrou-se junto a margem do rio Santo Antonio, no lugar cm
quo die c alravcssado pda Estrada da Policia, nlgum mercorio quo sc aebava dissc-
minado na sopcriicic do barro vermelho, no cimo de lima pequena collina. 0 mcr-ctirio ia dcsappareccndo, a medida que sc aprofundava o torreno, c so era observado
cm eslado mctallico, c nao podendo alem disso ser dcscobcrlo vesligio algum dc com-bina?ao dc> e-sc concluir que cllc fora alii entornado. C .

PIIOSPIIATO I>E COBRK DO RIO GRANDE.

O Snr. Yirgilio do Ilelmreichen, trouxo da Estancia do Carvalho, que csta situada
cnlrc Alegrete c Grugayanana provincia do Rio Grande do Sul, amostrasde Phospho-rocalcilo incrostado sobre oxydo cuproso muilo puro; pcssoas daqudles lugarcs Ibo
asseguram que so cnconlra grande porcao deslc mineral disseminado pelos campos.

O Muscu Nucional possuia ja amoslras (vindas lambein do Sul) dcstc mineral la #
digno do ser explorado, ja pela sua riqueza, e ja pela simplicidado do processo a quo
dove submeltido, C.

\
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O Ifllnliocao. — O Sucuruliyu. — A Giboia.

Enlro a infinity variedado de entes vivos que o Creador disseminou por todo o

globe, sao os reptis os quo nos inspiram inaior repugnancia, lanlo pclas suas formas

grossedras, desprovidas da menor grata, como porque sens corpos nos aprcsenlam

masses pesadas e inactivas, o cm gcral um aspeclo repugnsnte c horrivel ; scu ins-
linclo sc reduz as mais grossciras c brutaes sensa?oes, o sc limila unicamente a pro-
curar a sua aliincntacao o abrigos nos pantanos, nos lugarcs sombrios c buinidos, nas

cavcrnas, nos orciacs alagadigos, c nos lugarcs pedregosos c eslcrcis. Alguns pro-
curam, raras vezes na verdade, oproveilar-sc dos benefices raios do sol ; poreni o

%

maior numoro sc conscrva cscondido durante o dia, c nao salie dos sous cscondrijos

senao u sombra da noite, como para occullar sua disformidade, o poupar ao homcm

o sentimento dc lemor, dc nojo c dc horror, que a sua present costuma inspirar.
D'cnlrc os reptis a familia das Scrpcntes e a mais famosa, nao s6 pelo terror quo

ellns inspiram, como pela adoracao quo llies prestam alguns povos selvagens, o pclas

propriedades (|ue os antigos llies altribuiram.
Kas Santas Escripturas a Serpcnte e citada como o symbolo da astucia, da pru-

doncia, da sabedoria o da immortalidadc. Todos sabcm o papel que a Serpcnte re-
present* nas mythologias grega, cgypciaca c indiana, e da adoracao quo os povos sel-
vagens da America, da Africa c da Asia Ibe tributam, construindo tcmplos cm sua

honra, aonde cslas ridiculas divindades sao servidas por sacerdotes e donzellas.
A hisloria antiga e as relates dos viajantes referem a prodigiosa forca de certas

Serpentes e suas enormes dimensocs. E para nao cilar senao faclos conhccidos, todos

tern lido nos historiadores romanos a hisloria dessa cnormc Serpcnte que Regulus

foi obrigado a deslruir com as catapultas do sea cxercito, e dessa oulra nao menos
cnormc Serpcnte, o terror das margens do Kilo, contra a qual, segundo Diodoro

do Sicilia , Ptolomeu empregou grande numoro do ca^adorcs, cavallos e caes.
Estas monstruosas Serpentes podcriam passnr por fabulosas, assim como a Serpcnte

Python, a hydra dc Lcrno, e a que devorou Lacoon c sens dons filhos, sc os via-
jantes modernos nao tivessem observado algumas igualmentc monstruosas. Podc

ler-sc na Encyclopedia , c em rnnilas ohras do hisloria natural, narracocs de viajantes

tidedignos que confinnam a existcncia dessas enormes Scrpcntes, terror dos paizes

ondc habitam. E se sc fixer coincidir estas narraedcs com as dos nossos sertanejos, quo
3
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nunca leram as descripgoes, supposes exageradas, dos hisloriadorcs c viajantcs, moserd rcputado cxtremamente crcdulo aquellc quc prestar alguma fe a cslas tradicgdes.As mais monslruosas Scrpentcs sc acliam no genero BOA (1), C enlre os individnosdoslo gcnero os mais monstruosos sao o Sucuauvu’ ou SUCORY ( Boa gigas, Lalreillc),c a GJBOIA ( Boa constrictor, Linnco. )

Porem, per monslruosas quo sejam estas Serpcnlcs, ellas nao sao todavia compa-ravcis ao MINHOCAO, o rival da famosa Scrpcntc marinha, c quc incsmo a cxccde scdcrmos crcdilo as crcngas dos nossos scrlancjos.
« O lago dos tigrcs 2), diz o fallccido marechal Cunlia Mattos no sou ilinerariodo Bio do Janeiro ao Para, lem muilos peixes monstruosos cjacarcs, c dizem quetambem ncllc cxislc o Minhocao, amphibio quc cu por ora repulo cbimerico, poslo

/ quo uni soldado me dissc que o vira no Rio Grande, na passagem para o Cuyabu,c diversas pcssoas allirmam cxislir no Rio dc Manocl Alves da Nalividade, c oulrosIugares. Segundo o tcslemunlio do soldado Jonquim Jose Ferreira, o Minhocao temmais de 120 pes (18 bragas) de comprimenlo ; a sua grossura dous pcs de diamclro(mais dc 9 palmos de circunfercncia) ; a boca cxtremamente pequena e rodeada dccabcllos ou barbas dc quatro palmos do comprimenlo, c mais grosses do quc fios dcpiassaba : dilala-sc c cncolhc-se d vonlade, dc mancira que nesse ultimo cstado ficagrosso como uma pipa : nao lem escninas, c a polio c parda, e hem semclhantc a dasminhocas da terra , de quo lomou o nome. »
Esta crenga 6 vulgar cm muitas da$ nossas provincias do interior. Ellc vivo, se-gundo afTirmam muitas |)cssoas, nas visinhangas das lagoas, cujas margons sao palu-dosas, c quc innundam vastas superficies no tempo das grandcs aguas. O Minhocao,como as minhocas communs, quando quer mudar de lugar olravessa as camadasinferiores do terreno apenas soliditicado exteriormente, produzindo enormes salicnciasna superlieie. Nestas occasiocs, dotado dc uma cnormc forga de reptagao, derrubaas arvores, as pontes, c lodos os obstaculos quo cnconlra na sua passagem ; vai surdirnas lagoas, nos rios, ou nos pantanos permancnlcs, e enlao e que podc ser visto,ainda quo por pouco tempo, porquo estc reptil, segundo a crenga vulgar, nao podcuver muito tempo d luz c fora da aegao da humidadc.
Jd dice que no gencro ROA e quo se cnconlram as maiorcs Scrpentcs (3), c quc o

Sucurnhyu e aGiboia cram as mais monslruosas e lerriveis.
Muitos naluralistas lem confundido asduas cspccics; mas ainda quo a maior partedos caraclcres sejam communs, todavia ellas ditFercm cm alguns csscnciacs. A forma

(1) BOA segundo gcnero formado por Llrineu, quo coraprchendc as Serpentes nao venenosas: cabcca dis-lincta cm forma de coraciio ; o Ironco odelgngado pora a enuda ; sem appendices sonoros (o quc o dislingucr.o gcncro Crotalua) ; cobcrtas com grandes cliapas coradas, formando diversas figures.Alguinas pcssoas csl5o persuadidas quo o lermo - boa e mna corrupcSo dc boia, cobra na lingua indigena ;mas csle lermo sc aclia em Plinio, quc scin duvida quiz deiignar algumas das grandcs cobras da Kuropa,c Ihe foi suggerido pcla crcngo popular de quc csla especie mauiava nas vaccas, e mesmo nas mulhcrcs.(2) Uma dos lagoas «la coniarca do Sul da provincia dc Goyaz.
(3) l)euomiuaju-sc Scrpentcs aos repelis coberlos dc cscamas, quc respiram pclos pulmocs, c desprovidosde p£s , de nadadeiras, e de lodo o membro proprio ao movicnenlo. As Scrpcnles sao todavia dotadas dosmoviraenlos de replaftlo c dc natatflo quc as tornam cxlremamcntc ageis.

* /
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« la cabeca no Sucuruhyu nao 6 identica li da tiihoia commum; csta ultima o todamalliada dc edres diversas, c a disposicao dcstas cArcs d, por assim dizer, uniformeem todo o corpo, cntrclanto quo o Sucuruhyu e geralmenle pardo ou vermelhoarroxado, lem manchos sdmento no dorso formando como uma cadeia, e alguns
pontos pretos dissiminados pelo rcsto do corpo; a forma, o numero, c a grandezados denies dilTero nas duas espccies; c, linalmcnte as escainos da Giboia sao muipcquenas as circularcs c adherentes d pellc, em quanto quo as do Sucuruhyusao grandcs, quadradas, separadas c Icvcmentc sohrc-poslas. A pelle dcslo ultimoreptil, curtc-se perfeitamente com as cscamos, o que nao c possivel fazer com n daGiboia.

Dcmais o Sucuruhyu so se acha nas visinhangas das lagoas, o vivendo quasisempre denlro d'agua, pdde ser considcrado como amphibio, o quo nao acontecc aGiboia, quo sc cnconlra cm todosos iugares.
Todas estas dififerengas fazcin do Sucuruhyu uma especie a parte. 0 primeironaluralista quc o distinguiu foi Latreitle, quc ihe deu o nome de flua gigas, e comtoda a razao, porque o Sucuruhyu e o giganto das Scrpcnles. Tem-sc cncontradoalguns do mais de (it) palmos e prodigiosamente grossos.
O Sucuruhyu cxisle cm muitas de nossas provincias, principalmente nas cen-tracs. Os Iugares onde vivem estas Scrpentcs sao temidos pelos homens c pelosanimaes, porquo a sua voracidado nao escolhe as victimas. I’m pcqueno animal ouurn homern, e prosa facil para am Sucurnhyu; um Roi ou urn Cnvallo e mais difficil.So algutn deslcs animaes se uproxima dc uma lagoa ou rio, ondo existam Sucuruhyus,o mais monstruoso loma logo as suas medidas para o devorar. Com a cauda procuraum apoio cm pedros, em raizes, ou nos troncos das arvores, sc csta cm terra, c corno rcsto do corpo procura lagar a sua viclima, longando-se subilamentc sohre clla , e ocnvolvcde prcfcrcncia sobreo pescogo como para o eslrangular. Se a viclima resistee torn forga baslanlc para o arraucar do sou apoio, o Sucuruhyu descnrola-se imrnc-diatamente, e foge para dentro d’agua; sc porem cstc combale moinentaneo e fatal dviclima, a Serpenlc o cnvolvc complotamente ate matal-o, c depois o arrasta para alagoa ou rio. Comcga enlao o trabalho da degluligao ( jue e muito laborioso. 0 Sucu-ruhyu enrosca-sc cm torno da viclima para a cstender o mais possivel, a fim de poderen golil-a com mais facilidadc, procurando npoiar-so em urandcs pedros ou troncosd’arvores, para lornar mais facil esta operagao; o quando julga ter dado a viclima ovolume convcnientc, comcga enlao a dovoral-a polos pcs, c leva muitas boras engo-lindo-a lenlamcnle.
Algumas vexes aconlcce ser a viclima tao volumosa que nao Ihe cabc toda noes-toniago, e uma parte lica fora da boca. E o quo sempre acontecc quando o monstrodevorou um Boi : nao podendo introduzir a cabcga c os chifres, ellc toma enlao umaspocto horrivol quc cxccde a tudo quanto' se possa imaginar. Nunca os Gregos, tnofcrlcis em idear monstros fabulosos, se lembrnram dc piiantasiar uma Scrpente coincabega e arrnadura dcum Boi!
Esta cnormc quantidadc de alimcnlos nao triturados, produz uma digestuo laboriosa,quo so sc faz pcla pulrefacgao da viclima ; enlao o monstro lica cntorpecido, e a suaIclhargiae tal que quasi Oca sem movimento, nem sensibilidadc. Nesta occasiao e que
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omalam. Lagam-no, puxam-no para terra, c o abrem polo ventre sem que
opponba a mcnor resistencia.

Os sertanejos oxterminmn algnns Sucuruhvus a tiro; porem a maneira a mais
curiosa do os malar e quando algum destes reptis laga algum Boi ou Cavallo. Os que
conduzem a beber inanadas de quaesquer destes animaes d beira dos rios ou lagoas
onde cxistcrn Sucuruhvus, vao munidos de prevengao com grandcs e ofiadas fouces
fincadas cm puos. No momento cm que o enormc reptil laga o quadrupedc, ellesllie
dao com toda a forga uma forte cutilada no ventre, e muitns vezes consegucm
decepal-o cm duas* paries. Apezar de separadas, estas paries procurnm refugiar-so
n'agua , c os sortanejos estao porsuadidos quo se alcangam introduzir-sc n’agua,
ellassc uncm, e omonstro conlinua a viver como dantes. As mesmasarmas, ou uma
grande faca serve muitas vezes para os livrar das garras ou dos ataqncs do reptil.

Contam uin acto do intrepidez doslilhos dos indigenas quo nao Wra crivel, scsenao
soubesse qua! a coragem e a dostreza de quo sao dolados, e a isengao de todo o
temor que da o habito de ver e com hater animaes ferozes. O Sucuruhyu, polo seu
inslinclo, conhece quo, devorando urn grande animal, sohro tudo um Boi, ficara cm
umeslado de enlorpecimento que o entregara sem defeza alguma a merer de sous
inimigos. Em consequencia deste inslinclo, die procura arraslar a sua viclima para
algum lugar recondito onde a possa degirir a salvo durante mezes intciros. Mas, por
ingremo e perigoso que seja o lugar ondeellc se escondcu, o indio la o vai malar para
aproveilar-lhe a pelle. Algumas vezes o augrnento do volume das nguas cm occasiao
das gramles chuvas, arranca o reptil rcplccto, e o langa na corronle, onde elle hoia a
mcm\ da mesmu corrcnte. Entao os (ilbos dos indios vao a nado lagal-o com cordas
de que vao munidos, e servcm-sc delle como dc uma cauAa onde navegam de um para
oulro lado por puro passu tempo.

A pclle do Sucuruhyu curte-se perfeilamento com as escamas, e os sertanejos lhe
dao grande estimagao porque servo para fabricar chapeos, coldres, chaireis, kolas,
saccos, &c.

( ) Sucuruhyu e pcla sua grandeza a primeira das Boas ; a segunda e sem duvida a
Giboia, do que vou agora fallar.

I’ oi estc o (im principal que live cm vistas escrevendo cste arligo. 0 horror que
inspiram as Serpentes e os perigos quo se temem na sua aproximagao sao os causas
dos poucos conhecimenlos que temos dos sous costumes e do sens hnhitos. E ncccs-
sario que o ohservatlor se ache cm circumstancias cspeciacs para podcr com segu-
ranga e snnguc Frio csludar- lhe os habilos, o poder comparar as diversns narragoes
com o epic liver observado. Durante dous annos li \e occasiao de ohservar as quatro
Giboias, das quaes aimla reslam duas vivas no Museu Nacional. E do resultado dcstas
obsen agues de que agora me vou occupar.

Os naturalislas dividern o gcncro BOA cni varias cspccies, das quaes algumas con-
fundeni com a vordadeira Giboia. Das que vivem somente na America, nao fallando
no Sucuruhyu, dcstinguem-se a

BOA MUHINA, L, ou comc-ratos, do cAr verdo escura, manchas pretas ou pardas
sohro as costas, brancas ou cinzenlas no venire. O seu comprimento exccde raras
\ ezes a 15 palmos. A esla Boa dao dc ordinario o noine de limpa-mato.
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BOA SCYTALE, L, OU come-cabras, cujo corpo e do edr verde mar com manchas
dcssiminadas sohro o dorso, semicirculares o brancas no ccntro. Ella sc nulrc mais
de ras e de animaes aqualicos, do que dc animaes terrcslrcs, c vive sempre a beira
dagua. Chcga ate 20 ou 30 palmos de comprimento.

BOA CAMNA (Lacepcde), Bojohi, papa-caes ou papa-veados, verde escura, com
cintas brancas quasi transversaes cm forma de anneis. Excedc raras vezes a 18
palmos.

BOA IIURTULANA, L,. E' uma das mais hellas especies, e a mais pcquena das Boas.
Tern pcquenos riscos na cnbega ; sou corpo tern manchas variadas de todas as cAres ;
porem as manchas do dorso torn a figura do meias luas bordadas de branco, c as
lateraes a figura romboidal c sao de c6r parda. A sua belleza lhe mercccu o nomo dc
Boa elegans que lhe dcu Daudin. Vive principalmentc de ratos, c o seu comprimento
cxcede raras vezes a 6 palmos.

BOA CENCIIIUS, L, OU Aboma, de cabega oval, marcada cm todo o seu comprimento,

com cinco listas pardas: corpo dc ct\r amarclla esverdinbada, com manchas redondas
cercadas de um circulo ciuzcnto ou preto, c manchas pretas bordadas de amarcllo
lalernlmente. Cbega at6 18 ou 20 palmos.

BOA CONSTRICTOR, L, (os Francezcs lhe chamam Devin ). Os indigenas do Brasil
lhe dao Ires nomes difierentes, ou os pronuuciam do rnaneiras diversas: taes sao, os
»le BoiagnassU, Giboia ou Jiboya, Jaura acanga ou Jacacanga, palavras quo signi-
fied rn chefo, rainba, ou a primeira das cobras. Adoram-na em varios paizes com as
denominagdes de Xaxatua ou Xalxalhua, c dc Lamanda, corrcspondente ao titulo
de imperador, ou de rei do Oriente, no Mexico, c em oulros lugares.

Sua cabega tern a forma de um coragao ; o labio superior <$ bordndo <le cscamas
imitando recortados em cremalhcira ; seu corpo coberto de manchas clcgantcmcnte

variadas dc cinzonto, branco, preto, vcrmelbo, amarcllo: o numero de lislocs quo
formain estas manchas cxcedem a 210 no ventre, c 00 no anus. O dorso oflerece
uma sorte de dcsenbo cm forma do cadfia, que, neste reptil, ajunta a forga a belleza.
A estas qualidades, como observa um naluralista, e quo so dove o culto que em

alguns lugares lhe rendern os sclvagens ; porque os homens preslam voluntaria home-
nagem a allianga da forga com a belleza.

A Giboia tem 48 dentes, distribuidos cm tres ordens, duas na queixada superior
com 32 dentes, e uma na inferior com 16. Estes dentes ngudos o recurvos, sao dilli -
ceis do vOr porque estao cobertos com as gengivas. Servem ao reptil para segurar a
presa, cm quanto se apresta a cnvolve!-o com seus formidavcis anneis. Ncnhum destes
dentes tern veneno; mas si sc attonder ao scu numero e & forga do reptil, qualquer

>

animal mordido c arrastado por elle, difiicilmcntc cscapara da morte, porque de
necessidade licarno profundamente offendidos os nervos, os tendoes e os tecidos. As

maxillas sao composlas de dous ossos nao articulados ; e como os ossos mastoides
sao destacados, o reptil pude abrir a bora a vontade c tragar animaes de um volume
extraordinariumente dcsproporcionados com o seu tamanbo apparente.

A natureza dando aos reptis a faculdade de podcr tragar animaes de grande volume,

proporcionourlhe uma slructura convenienle para este fim. Em primeiro lugar os

oi*gaos proprios a respiragao estao situados de maneira tal que, por maior que seja a
3 *
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vicliina, nunca pode Layer risco de afogar-se o replil ; em scgundo Iugar, a ossada
conslando quasi unicamcnle dc vertebras c cspinhas, scm ligagao do lado do ventre, o
rcsto do corpo b dotado dc uma tao grande elasticidadc quo pormitte a enlrada de
corpos volumosos, quo de mais o reptil prepara convenicnlemeute, coino ja disse tra-
tundo do Sucuruhyu.

A slructura ossea presla-se perfeilamcnte a csto modo de alimcntaeao, assini
coino a todos os tnovimcQlos do reptil. 0 seu esqueleto e quasi inleiramente composto
de vertebras e espinhas, como acabo de direr ; cstas ultimas comegam mui peqocnas
perto da cabcga, a ponto dc se confundirem corn as vertebras cervicacs, vao crescendo
ate ao meio corpo, c depois decrescem pouco a pouco ate a extreinidade da cauda : a
sua forma e curva, e o scu complexo constituo coino uma abobada aebatada, sem
ligagao alguma do lado do venire.

No esqueleto de uni destes reptis, contei 510 espiuhas e 270 vertebras: as espinbas
sao articuladas nas vertebras duas a duas.

Ainda que vermellio, o sangue das Boas e frio.
Pelas experiences de John Davy, a lemperalura geral destes reptis raras vezes

cxccde de 1 a 2 graus a lemperalura ambicnle. Este pouco calor 6 sem duvida a causa
principal do longa digeslao destes reptis : o seu estomago e, por assiin doer, uma
sepultura onde os cadavercs se corrompem por decomposiguo espontanea.

A morte das duas (iiboias deu occasiao a fazer-se aulopsias cm ambas. Lis o
resultailo deslc exainc anatomico.

A forga c a agilidadc dependendo cm grande parte da struclura muscular, o a Gi-
boia spndo dotada deslas duas qualidades em summo grau, pode-se allirmar a priori
que ‘este reptil possuc musculos vigorosos. 0 exame anatomico coriGrma esta
opiniuo.

Sem entrar em grandcs pormenores bastard dizer que este replil tem muitos
musculos ao lado eabaixo do craneo. Os musculos lateraes, cm numero dequatro
comcgam por detraz da cabega e descem, dous dc cada lado, ate a exlremidado da
cauda. » Dous outros musculos, da mesma extensao, cstao ligados ii superlicie inte-
rior das vertebras. Do cada lado do tronco existem tantos musculos inlercostaes
quantas sao as \ ertebras.

0 tsoPUAGo ( oesophagus ) , dc uma polegada de coinprido, mas de uma grande elas-
ticidade, esta situado do lado esquerdo ao longo da trachia-arlcria e prolonga-sc ale

ao orilicio do estomago.
O LAUYNGI: India o diumetro dc uma penna pouco inais ou mcnos.
A TKACHE V ( aspera arteria ) , composla de anneis inteiros e carlilnginosos, repousa

delmixo da lingua, comega na enlrada da garganta onde apresenta um oriGcio oval
elevado na parte superior, desce por detraz do esophago, c enlra nos pulmoes por
cima do coragao.

O CORAg&o ( car ) pouco mais ou mcnos do tamanho de um coragao de gallinba,
cst5 enccrrado no pericardio, ao qual se achaunido por meio de libras ; tem dous ven-
tricuios, um a esquerda e outro a direita. O sangue, que vcm do da vcia cava, eutra
no ventriculo direilo, passa para o esquerdo, e sahe pela aorta. Esta divide-se em
dous rauios do grosso calibre, dos quaes um sc dirigo para as partes superiores, e o
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outro para as inferiorcs, di\ idindo-se cm muitas ramificagocs que cheeam aid a
cauda.

Os ruLMciES ( pulmones ) sao dc grande volume relativamenle as outras visceras, c
tem a forma pyramidal. Como a trachea, estao situados do lado direilo. Nao sao
divididos em iobos, como acontccc aos dos outros animaes, porem inteiros e com-
postos do uma subslaucia ccllulosa e membranosa. Na parte superior, onde entra a
trachea, existe uma multiduo de pequenas cellulas cheias de uma inlinidadc de vasos
sauguiueos ; a parte inferior, mais volumosa do quo a superior, e puramento mem-
branosa, c contain tambem vasos sanguineos porem em muito menor numero.

O FIGALO ( fecur), do tamanho do um Hgado de gallinba, esta unido ao pericardio,
e adhere em todo o seu compriraento ao saeco pnlmonar. Compdc-so de dous grandes
lobos de edr parda, desiguaes, o como divididos pcla veia cava, cuja direegao e a
mesma que segue esta viscera.

0 ESTOMAGO ( ventricalos ) na exlremidadc do esophago 6 mais largo ; tem grande
volume, o e formado de duas tunicas concentricas, adhercnlcs entre si e cobertas exlc-
riorinenlo do rugas ou dobras. A membrana mucosa c toda esponjosa.

0 INTKSTINO ( uttestina ) forma, na continuagao do estomago, um canal estreilo,
tortuoso e dividido intcriormcnte por muitas separates transversaos. No principio
olio vai cm liuba recta, depois comega a tomar a forma de uma spiral, e, pouco antes
de chegar ao anus, torna a licar recto, mas dilata-sc formando como um sacco que
serve dc rcservatorio para a uriua o as malerias fecaes. Eslas inalorias sao expollidas
em longos espagos, e compoo-se quasi somento dc acido urico.

Toda a parte externa do tubo intestinal apresenta grande quantidade do tecido
cellular c mui pouco tecido gorduroso.

A vtSicuLA no TEL vcsicula fellis ) esta situada abaixo do figado o do lado do fundo
do estomago.

O aAgo pancreas ) e apresentado por uin pequeno corpo redondo c alongado
situado acima da vcsicula do fel.

Os KINS ( rencs) sao notavcis pcla sua struclura c grandeza. Eslao situados a
esquerda e a direita do ventre ( abdomen ), e sao composlos de glandulas coulinuas
arranjadus umas apos outras c enlremeadas de vasos cxcretorios.

As Scrpcutos, cm geral, nao tem diapbragma nem pcito.
Julgo inutil entrar em maiores dctalhcs anatomicos a respeito dcstc reptil, porquo

muitos naturalistas so tern occupado com isto, nem diria cousa alguma sc nao julgassc
inleressonlc a eompnrigao.

Das quatro Boas quo o Muscti possuia vivas d pouco tempo, uma ja nclle cxistc a
mais do oito annos. Veio pequena ; boje tern 16 palmos, e scu volume no meio do
corpo pode coinparar-so ao da cdxa dc um homem. Jd estevo fugida mais de seis
mezes ; mas apatuou-se com facilidado logo que se descubriu onde cstava, c o mesmo
aconteceu a pouco. Tendo-sc deixado por descuido aberta a porta da gaiola, nao so
a grande fugiu, como tambem a pequeua quo com ella vive ; mas 6 tai o babito dc
viverem encerradas, quo eutraram scm muita repugnancia para a sua prisao.

A Giboia grande foi a unica que acbei. Tcndo vindo do Para uma outra peipiena,
para evitar despezas, o ao mosmo tempo verificar a opiniao vulgar de quo a Giboia
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clevora todas as outras cobras, inclusive as do sua propria cspccic, fiz pAr a recem-
chogada na gaiola da anliga. Nunca mai recebeu um lillio ausenle com mais agusa-
lbo ! Fora do sous habilos ordinarios, ambas ficaram activas, e uma apar da outra
porcorrcram por muilo tempo a sua estrcila prisao ; Hopois a grande enroscou-sc c
niotteu a pcquena cntrc as suas dobras, como para agasalhal-a do frio ; c tcm sido
observagao constanto quo, so o tempo esta frio e humido, a pcquena sc enrosca dcnlro
da grande ; sc porcm o tempo esta quenlc, aquella sc cnrosca sobrc a grande: raras
vezcs cstiio separadas, e vivem cm lal barmonia, quo a maior parte do publico esta
porsuadido dc quo a pcquena c filha da maior.

Uma outra observa^lio curiosa sc tcm feilo relativamcnto a alimcnlaQao. A Giboia
grande come dc mez a mez, c algumas vczes com maior intervallo dc dias, conformc a
grandeza do animal quo devorou ; entretanto quo a pcquena so tern comido um pequeno
rato durante dous annos. Obscrva-se quo, dous ou ties dias depois da grande haver
comido, isto c, quamlo provavclmento comcca a digestao, a pcquena so cnrosca cm
torno della, deixando-se ficar nesta posiyao por muilas boras. Ora, como ella esta ,
senao gorda, ao mcnos nao mui magra, pode concluir-sc que lira o scu suslcnto da
grando por absorpQao. So esta conclusao parece absurda, confcsso ( juo a vista do facto
nao posso tirar oulra.

A Giboia devora ordinariamento gallinhas, mas tcm-so-lho dado penis, Icitocs,
cabritos, &c. Nao rejeita nenhum dcstes anirnacs, cxccpto so Hie apresenlam algum
sem cabeca; entao nao lUe pega, aiiula que nao tenlia comido a muilo tempo. Durante
o inverno nao come senao no lim de 2 ou 3 mezes.

E horrivel vd-a devorar qualqucr animal. Primeiramcntc pcga-lbe com os denies,
ome^ando pola cabega ; depois ourosca-se em torno da viclima procuramlo deslocar-
ic os ossos, o dar-llic a espossura oonveniento para onlrar no csopliago ; ahro uma

enonne boca e comcca a engolir lentamente, torccndo-se sobre si mesma ; movimento
que e sempre acornpanhado de convulsoes geracs cm lodo o corpo: para do vez cm
quando, como extenuada dc fadiga, e depois continua fazendo novas parados ate
introduzir a viclima no scu \asto eslomago.

Quando comeca a devorar a viclima, a sua cabeca toma formas singulares, c parccc
um outro animal. A cabeca fica cnorme, chain, os olbos graudes c salientes, a boca
toma graudes dimcnsocs e lica cobcrla com uma baba \ isgosa, que Ihc serve para
facilitar a cnlrada da viclima.

Depois de a ter devorado, calie cm uma cspccic de cntorpocimcnto quo dura ale
quo a digestao csteja cornpleta : lica entao mais acliva, e coineca a fazer voltas cm
torno da sua prisao, como para fazer cxcrcicio. Esta digestao dura, coufonuu as cir-
cumstancias, de 20 a 30 dias.

0 seu cstado habitual e de quasi cornpleta insensibilidade ; apenas so mexc se Hie
tocam, o c lal a sua mansiddo <|uc os serventes Ibc dno agua o lirnpam a gaiola sem
lomarem precaucoes. Todavia, a um que estava acostumado a CQSsar-lhe o corpo e
a cabeca parece quo a machucou uma vez, porque ella o mordeu cm um braco ; c
apezar de apenas o ter ferido com Ires denies, o mordido levc dAres atrozes durante
muitas boras.

Tao maosas sao as duas actualmontc vivas, quao bra vias cram as que morreram a
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Inezes. A primeira que vcio foi com grande dilTiculdade mudada para uma gaiola

nova, tanlos cram os rcpclidos c formidaveis botes que (lava cm todos os sentidos.
No lim de trcs mezos tendo cbegado uma outra, igualmente bravia, foi lancada na

mesma gaiola, e ambas formaram como um syslema dedefeza, ou antes deataque, porque
bastava asombrad’alguem que passasse por perto da gaiola para quo ellas dessem tremen-
dos botes a dircila c a esquerda, e com tanto furor que quebraram muitos dentes de en-
contro as grades, de sortcqnc estavam sempre com a boca cnsangnenlada echeia de puz:

Quando estavam encolerisadas bufavam como um gato, c cstc som ia nugmentando

ate tornar-sc quasi tao forte como aquellc que lanQain os tubos que cxpellcm o vapor

das caldeiras. Este som antecedia sempre aos mais fortes botes.
Morrcrom ambas talvez de feme, porque nunca quizeram comer nenhum dos

muitos anirnacs vivos c rnortos c|ue por vezes se Hies lan^ou na gaiola.
Assisti com a mais avida curiosidadc aos com bates que o inslincto de conserva^ao

obrigou a dar a estes reptis,os anirnacs que se Ibes pAz na gaiola para serem devorados.
A ultima que morreu, e pouco antes da sua morle, deitou-sc um rato viyo. O rato

mostrou no principio alguma hesita?uo, talvez polo terror que lhe inspirava o reptil

embravecido: mas cm breve lancou-sc a cllo, o agarrou-lho na pellc com todos os

seus dentes. O reptil fez mil movimenlos para desembaracar-sc c para mordcl-o ;

debalde, quo o rato acompanbava todos os seus movimenlos, e agarrava-se successi-
vamento a muitos pontos do corpo, c ale na queixada inferior do reptil. A final, cm

extremo fatigado por esta luta, quo durou uma born, o infeliz rato lembrou-so do

expediente de entrar dentro da cellia com agua quo estava dentro da gaiola. Assim

o deixei, mas no outro dia estava inorto. Dalii a dous dias, a Giboia tambem morreu.
Com cstas duas Giboias live oocasiao dc vcrilicar dons factos dusidosos.
Quanto tempo podem passar estes reptis sem tomar nlimenlos?

Porque quiz a nalureza que ellcs mudassem a pellc ?
Quanto 6 primeira questao, veriliquei quo estes reptis podem viver muilo mais do

dous annos sem alimentacao alguma. Um defies vivcu no Muscu vintc mezes, c o

outro mais dc 21. Ajunlando a este tempo aquellc quo medeou entre o scu apanha-
motito e a sua remessa para aqui, pode bom suppAr-se quo estiveram Ires annos sem

alimenta^ao. l)o um defies soube com certeza que, antes de scr enviado parao Muscu

estivera nesta cidado seis mezes, c quo durante todo cslo tempo nao comera.
Para mini esta provado quo a minlanga de pellc e um recurso natural para com-

pensar a perda ou a diminui$ito da claslicid ide, tao neccssaria nesta cspccic de reptis,

assim como cm todos os quo se alimentam da mesma maneira. Obscrvci que dies so

largam a pellc depois quo lem feito cornpleta digestao do animal quo devoraram, o

quo o numero dc mudan^as dopendia do maior ou menor numero dc vezes quo

comiam. A Giboia grando muda a polio Ires ou quatro vezes durante o anno, entre-
tanto que as duas outras, quo nunca comcram, nao mudaram a pellc durante todo o

tempo que viveram.
A pellc, (pie dias mudam como uma camisa, conserva os signacs das cscamas,

tanto as do dorso como as do ventre, com a dilfercn^a de scr aberta como uma renda

a parte superior, e intoirissa a parte corrcspondenlo ao ventre, ondc cstas escamas
sao largas e compridas.
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Depots de largar a pclle, o rcplil fica bollissiino do vcr. As cdres sao brilhantes,

irisadas, chamaloladas, c o corpo fica macio como um veludo. Esta metlianiorphosc
seria digna da contemplagao a mais aturada, sc nao fdra o cheiro nauscabundo que
langam estes reptis, cujo estomago esta cheio de materias corrupts.

Dr. F. L. C. Burlamaqut•

\i SHEA® II BftTAMGA.
LB&TTlfilHOSit.

FERREIREA, GE\. \OVEM. — SPECTABILIS, SP. NOW.
iconic trivial — Sepcjiira amarclla.

*

Arvore corpulcnla. cujo Ironco sc elcva Arbor pennagna ; Iruuco crassiciem
ilircito a 50 e 60 p6s dc allura com 3 o plusquam tripedalcm, allitudiuem 50-60
mais dc diametro ; e lennina por uma pcdcum atlingenti, rcclo, ampla coma co-
grando cbpa: casca grossa, grotada por ronalo: corlicc crasso, rimoso, cxtus gri-
fora, c dc cor parda cscura, por dcntro seo-fusco, inius lulco, amariludine pra?-amarclla , c de gosto amargoso: madeira dito ; liguo pallidc bruneo-Iulcscenti ma-de um ninarcllo claro-pardacenlo, com culis linearibus rubentibus inlcrmixto ;
alguns laivos avermclhados; dc libra rija c denso, pondcroso, durabili.
compacla; e pcsada c duradoura.

Follias allcrnas, pinnadas ; peciolo de 3 Folia allerna, pinuata; petiolo 3-i pol-ou 4 pollcgadas de comprimenlo com pc- licari, infra turgidulo, facie sulcato; foliolis
qucna turgcncia na base, e sulcado na in 7-8 juga dispositis, sub-opposilis, infc-1’acc; foliolos arrranj idos cm 7 ou 8 pares, rioribus parum minoribus, maioribus pol-c sub-opposlos; os inferiorcs sao um pouco licaris longitudinis, cum demidio latuti-mcnorcs, c os maiorcs chegam a uma pol- dinis : ovalibus, basi obtnsis, sive acu-legada de comprimenlo com 3 a 4 linbas liusculis inaupiilatci is, apice rotundalis,
dc largura; sua forma e approximadnmente Icvilcr omarginalis : facie glabris, di-oval ; na base obtusos, ou sub-agudos, c lute viridibus, dorso tenuiter pubentibus,
iniquilatcratfs, no apice arredondados, e glaucis.
um pouco cmarginados; na face glabros,
c dc um verdc claro, no dorso fmalmenlc
pubcsccnles c glaucos.

/
V
ii

i

> i

TRABALUOS DA SOCIEDADE VELLOSlANA.
Eslipulas quasi impcrceptiveis triangu- Slipulic vix apparenlibus, triangularibus,lares, caducas. fugacibus.
Esla arvore despe-se inteiramcnlc do Arbor ista, currontibus mensibus julio,sua folbagcm nos mezes dc julho a selcin- nuguslo, septembrique, foliis sc desliluit:bro. Dos tins de sclembro a principio de incipiente oclobri, antequam novo viroreoulubro cobrc-sc dc llorcs antes da pro- dccorclur, florcs profert; et tantum, jamduegao de novas folhas : csla nudez vai fere maturis lcguminibus, denuo fron-mesmo ate quasi a maturagao dos fructos. dcscit.Florcs miudas, cheirosas, dc edr ama- Florcs minuti, aromalici, coloris luteirclla csbranquigada: dispostas cm racimos evanidi; in racimos panicuta-formes, adpaniculudos, numcrosos nas pontas dos extremitales ramulorum congcstos, dispo-ramos. siti.Pedunculos nasccndo das axillas das fo- Pedunculi, axillis peractorum foliorumlbas antigas, c do entre duas tracteas es- provenientes, basi braclolis duabus scainiecamiformes, que prolegcm o gommo Ho- formibus c gemma rcstanlibus, slipati; se-rai, di\ idem-sc uma so vcz cm longos mel divisi, divisuris longissirois, sulcactis,ramos delgados, sulcados, e pubesccnlcs. puberulis. Pedicelli brovissimi, alternatimFcdiccllos mui curtos, allcrnos, munidos dispersi, braclcolis duabus opposilis, cadu-de duas tractcolas oppostas, proximas ao cis, propc llorcs insertis, muniti.calyx, c caducas.

Estivagaopapillionacea. Calyx quasi re- Aestivalio papillionacca. Calyx, fere re-gular, de forma afunilada, apenas pubes- gularis, infundibiliformis, vix pubens;ccnte; tubo turbinado, dc edr esverdeada, tubo turbinatq, Icvilcr virenti, disco intusforrado por dcntro pclo disco ; limbo am- duplicalo ; fuucc ampliata, ad oram mem-pliado com orla membranosa, dc edr Ion- branacca, lurida, obsolete quinque den-ra, e obsolclamcntc (piin(|ue denlcada ; tata ; in integrum persistens.persistentc.
Corolla sub- papillionacea dc 5 pelalas Corolla sub-papillionacca, 5-petala :inembranosas, rugosas na margem, de edr pctalis membranaccis, inargine corrugatis,amarcllada, curtamcnto unguiculadas, to- pallidc luteis, brevitcr unguiculatis, lon-das quasi iguaes cm cofnpriincnto ; mas gitudine fere inter se icqualibus, forma ctdiversas entre si na forma, c principal- laliludine tamcn diversis ; faucc calycismcnlo cm largura; inseridas na fauce do ad marginom disci perigynei insertis ; incalyx cm roda do disco perigyneo, na (lor flore aperto divaricatis, quasi patentibus ;aberta sao divergontes, e quasi patentes: superiore, sivc postico, transverse valdea petala superior, ou poslica e rnui largn, arnpliato, fere cordalo, cujtcris oblongis,c sul>-cordiforme as oulras qualro, sao fero falcatis, inferioribus sivc anticis ali-oblotigas, c sub-fulcadas, das quaes as quantulum minoribus.duas inferiores (anlicas) um pouco mc-norcs.

Eslames 10, livres, um pouco mais Stamina 10, libera, petalisparumbrc-curtosque as petalas, junto comellas inscri- viora, ct cum cis inserta, inter se tantu-dos ; entre si um tanto desiguaes, curvos, lum intcqualia, dcclinata : lilamcntis subu-rcclinados; filamcntos subulados, glabro9, latis, glabris, albis, autberis ovalibus, bi-
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DESCRIPfAo DOS TERRENOS VRROMFEROS DA COMMA
DO CRATO-

A serra do Araripe pertence ao systema de encadeiamenlo da Hiliapaba,e ainda que nao seja das mais alias, nem por isso deixa de merecer o nomede monianlia, pcla sua exlensiio: ella principia na Provincia do I'iauhy,corre um pouco para L., e de depois segue a direccao dc S. E. e acaba noTermo do Jardim.
Foi para evilar um engnno, que lem cominollido todos os geographos,

que me determine! a levantar a pequeua curia lopograpbica desle lugar ;
islo 6: dizetn elles que a serra do Araripe faz parle da cordilheira-Borbu-rema, cque por isso impossivel se lorna o encanamenlo do rio de S. Fran-
cisco para o Ceara; quando a serra lermina vesivelmenle no lugar denomi-
nado Jardim, conlinuando apenas os dcclivos mais ou menos rapidos, que
formam a base da monlanha at£ o lugar denominado Iluixiodas beslas.onde
faz o divnrlium aquarum enlre oriacbo da Terra-Nova e o riacho dosPorcos
era uma planicie com pouca difference do nivel.

Todos os lerrenos que comprpbendcm os conlornos desla serra sao ei-
Iremamenle seccos, A excepcao dos da Comarca do Erato, d'onde sahem
muitos arroios perennes, c uma parle dos do Exii, onde lumbem aparece
um, ou oulro pequcno regalo. Ainda nao se fez um esludo especial sobre a
naturezn geoguoslica desla serra; porem vA-se pelo primeiro aspeclo, que a
sua formacao 6 puramenle mecanica e de sedimenlo. Em geral as subidas
sao lalhadas A pique, e a rocha que parece scr dominanle sao formacoes de
grAda com nodulos ferruginosos e a oca encarnada. As ainoslras ns. 31,
12G, e 127 reprcsenlam estas duas substancias.

E’ sobre a banda oriental desla mcsma serra, que lenho feito nlgumas
observacoes sobre as formacoes geognosticas; pordm nao saoellas sufficientcs
para dur um verdadeiro conbecimento de sua nalureza , nem o meu eslado
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dc saude permille acompanhar cslas mcsmas observances, nem verificar
lodas as amostras, quo lenho rcunido para concluir d ' uma maneira mais
cerla, ou ao menos provavel dessas formagoes.

Logo quese acaba de descer a serra, appareccm nas lombadas adjaccnlcs
duas naturezas de lerrenos, quc pelus suas slralificagoes, fosseis erninas sc
conhece perfeitamenlequcsao de mares antigos, aqua os geologos coslumam
chamar pelagicos. A primeira divisao, que sc acha mais visinha da serra
parece pertencer ao syslema jurassico, lendo por limiles superiores as for-
magoes de gr&la, os calcareos concrelos, de que remcllo as amoslras ns. 84,
143 e 145, os colilkes, que vao debaixo dos ns. 92, 98 e 117; grandes
bancos de marne em slralificagoes pouco indinadas, e o sulfalo decal, quc
leva os ns. 8 e 30. Todo este lerreno compoe-se dc uma succcssao dc colli-
nas arredondadas, que se vao lcvanlando e formam a base do Araripe: delle
sahem um scm numero de ribeiros.que rcgam a Comarca doCrato, sendo o
principal o denominado Balaleira. Antignmcnle esses ribeiros ao despren-
derem-se da montanha formavam pequenos lagos, que hoje sc ackam dcsc-
cados pela cultura, em alguns dos quaes v6-sc uma especie de turfa, quo
vai com o n. 105 de formagao joviana.

Todos os calcareos, que appareccm nesse lerreno, siio concrecgoes mais ou
menos grosseiras, apezar de que descobre-so Acima da Gidadc do Cralo as
septanarias, que levam os ns. 7, 44, 46, 53, 61, 96 e 128, c camadas de
calcareos ns. 84, 143 c 145, de que fallei , formam bancos de 30 e mais
palmos dc allura em slralificagoes, quc pouco se afaslam do piano horizon -
tal , c parecem cooler zoophytos. Toda essa rocha 6 dividida em laminas,
mais ou menos grosses, de que principiam a lazer uso os habitanles do
Cralo para calcadas. Creio quc nao serA da rocha chamada graphyle, porAm
lalvez pertcnca Aordem das concreccOesjurassicas.cnlre as quaes appareccm
laminas com vcias azues e cncarnadas: enlre essas camadas de rocha appa-
recem algumas pyrites, e a soda em elflorescencia; dcsla vai uma amoslra
sob o n. 79.

Tambem appareccm nesses tcrrenos peixes fosseis, dos quaes remelto 8
volumes com os ns. 108, 109, 111, 114, 115, 120, 122 c 123. Nao pude
colher diversas nalurezas de pelrificacocs, e nem mesmo examiner se ha-
verao fosseis fluviaes, porAm lenho certeza quc ha lugares onde se descobre
grande numero dc peixes e oulros animaes miudos, que nao sei a quc
elasse perlencem.

A’cima do lerreno jurassico existem algumas cavernas, aberlasno lalhado
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da serra, e que a penetram mais ou menos; destas eu ja visitei uma no lu-gar denominado Cajueiro, na qual nao vi signal alguns de rochas calcareas
assim como nao pude examinal-a circumslanciadamenlc por ser o seu inte-rior muito acanhado.

I ) outra lenho noticia, exislente no lugar denominado Brejinho, abaixo
do nivel da que visitei, a qual A summamente celehre c curiosa por ter
saloes immensos, a cujo fim sc nao lem ainda podido chegar, e quc sao
Iranqueados por galcrias formadas de slalacliles, c slalagmites, de que re-metto uma pequena amoslra sob o n. 107: a6irmam-me que ahi nao ha-bila vivenlc algum, a excepgao d'uma especie de nictorianos, que defendem
a sua enlradae por isso permanccem indeleveis as pegadasrias pessoas, que
a percorrem, por ser o seu pavimento alcalifado de um po de differenles
edres que parece ser o resullado das formacoes de griVla com terras ferru-
ginosas. Acerca dessa caverna tenho conversadi^ com pessoas que a tern vi-
silado durante alguns dias e que fazem della uma dcscripgao admiravel; mas
tenho senlido que sejam eslas pessoas ignorantes e inhabilitadas para me
darem uma informacao perfeita dessa obra realmenle admiravel da
natureza .

Km geral as minas de carvao de pedra da Europa sao abaixo do nivel do
mar; pordm como muilas das dos Eslados-Unidos, as desla Comarca pare-
cem estar muilos metros dciina; por quanto todas as que tenho examina-
do apparecem na comprehensao do terreno, quo, como disse, pcrtence ao
syslema jurassico: 6volumes remello do carvao, que pude older dos lugares
seguinles: do Fundao, quc fica a mcia legua de distancia desla Cidade ; no
arroio denominado Balaleira , o quc conlem os volumes sob os ns. 129 e
130, devendo nolar-se que as rochas sob ns. 1, 2 e 3, sao iuferiores a rnina
assim como que as dos ns. 4, 6 e 6 sao superiores, sendo todas extrahidas
dos seus proprios jazigos, e se algumas dellas parecem arredondadas devem
provalmente essa fdrma a forca do mcncionado arroio. As rochas sob ns. 7,

e 76 acham-se em quasi todos os arroios do Cralo, tanloacima como abaixo
do nivel dessa mina, e parecem ser uma alteragao do silex, a que cobrem
os ns. 15, 19, 27, 52, 59, 75, 91, e 146.

O Dr. Thompson, na fnglaterra, vendo uma amostra dessa rocha , que eu
havia mandado entre outros objectos mineralogicos, a um amigo, ju!gou -a
da melhor qualidade possivel para a fabricacao dos crystacs, enlretanto
que cd na nossa terra lem servido apenas para entulho de alicerce.

Os volumes sob ns. 134, 137 e 138, contAm carvao extrahido do lugar
4
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denominado Bispo, entre as serras Miiosinha e Araripc, e o n. 133 do ollio
d’agua do milho, do qual lugar so pude obleras amostras ns. 140 e 142
inferiores 4 mina. Essas rochas niio deixam de ser inleressantes, porque
represenlam grandes jarros todos fecbados e crystalisados intcrnamenle:
parecem-me ser perlencenles aos calcareos ns. 7, 44, 53, etc. Aleui dessas
rainas existem oulras muilas entrea mesma serrado Maosinha e Araripe,
ede carvao da mesma natureza: entre todas 6 nolavel uma do lugar deno-
minado— Salobra, que me informam cooler uma camada de 15 a 20 p6s
de altura, que vao sob os ns. 104 e 135, dos quaes abunda o sulfalo
de ferro.

Devo aqui n?tar que os oolillies sob n. 117 acham-se entre asca-
madas inferiores do carvao de pedra de todas essas minas. Esse carvao
que me parece ser do que em Franca cbamam grisalho laminoso, nao
passa talvezde uma ardosia carbonifera, que bem indica a existencia desse
util mineral em o uosso paiz. Os lugares donde se extrahe o carvao distam
80 leguas do littoral no Aracaty; 25 do rio S. Francisco no lugar denomi-
nado Cubrobo, 4cima da cachoeira de I’aulo Alfonso, e 80 de Piranhas
abaixo da mesma cachoeira alb onde costumam chegar os barcos. Couti-
nuando-se a descer a serra , depois dos terrenos jurassicos, apparece o Lias
que se reconhece pelo aspecto cavernoso do terreno e suus Ibrmacoes
sempre grosseiras e de sediinento; a rocha dominante de seu terreno e o
gres, de que nao rnando amoslra por ser uma rocha muito conhecida.
O terreno, que lieu entre .Milagrese a serra do Maosinho.no lugar denomi-
nado S. Pedro, consul minas de zinco que parecem abundantes, assim
como o 6 a crebranca, ns. 110 e o calcareo, que vai sob o n. 102.

Tenho pezar de nao poder mandar a amoslra do zinco por ter cedido a
urn amigo a que j<i havia colhido: lambem nao me foi possivel deparor com
o lugur donde foi exlrahida essa amoslra e apenas soube que uni preto (que
ja e fallecido) achara uma porcao de libras desse mineral fundido pelo
Togo, que havia ganhado a uni tronco de arvore no lugar denominado—
Catinga grande, uas visinhancas de S. Pedro. Esses terrenos sao sem du-
vida os mais proprios para as fonles arlesianas, porque formam os vales
entre as serras de S. Pedro e oulras visinhas ao Araripe; porem niio sao
esses po$os de lanla yantagem para a comarca , como os diques ou assudes
nos ribeiros, que para isso se preslam. Nos arrabaldes do Crato no ribeiro
denominado da ponle pode-se fazer um dique com 20 ou 30 bra$as de
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allura, e conslruir-se assim utn reservatorio capaz de alimenlor um canal
proprio para a irrigacao dos campos, e mesmo para a navegacao.

Depois do Lias vein os terrenos plutonicos, onde principiam os granilos,
e outras rochas de iguul formacao: ahi se vA (nas approximates de Missa
vellia ] um volcao extincto, por cuja cralera se precipita o rio salgado for-
mando uma cachoeira bastante alia e curiosa; desse lugar remetto alguns
basaltos, que vao sob os ns. 17 e 26. Nesse lugar, que disla 8 leguas do
Crato, o terreno muda inteiramente de natureza, e perlence indubilavel-
mente As forrnagoes bazalticas, o que se nola at6 a cidade do led, pois em
toda essa mediagao apparecem muilas crystalisagoes calcareas e d’outras
rochas ; ardoseas ; asbestos e abunda o ouro. Remetlo alguns exem-
plares de rochas desses terrenos como feldespatho, sob ns. 33, 69, 76 e
101 e 141, granilos pretos sob ns. 11, 47 e 57, e algunscarbonatos de ferro
em que toda a comarca abunda, sob os ns. 14, 29, 78, 99 e 103, uma
crystalisacao, que parece ser turmalina sob ns. 37, 39, 63, 73 e 132, uma
pedra verde com o n. 132 (abundante), um quartz hyalino n.° , um lalco
n. 108, alguns enfeiles de selvagem como se v6 dos ns. 106 e 112, urn
sulfurelo bastante pesado, que convAm ser examinado, e outros objeclos.
Do lado do Exu na mesma distancia da serra Araripe pouco mais ou mcnosi
apresenla- se um grande esparo coberto por uma rocha granitica , bastante
curiosa, porque o espalho predomina em f6rma de moedas deprata,

algumas dos quaes de grande tamanho. A superficie superior desta rocha,
que esla ao rez de terra, e quasi plana e com os raios do sol fdrma uma
vista encanladora. Nao muito disiante desse lugar apparecem as rochas
conhecidas pelos geologos com o nome de penlias erraticas da mesma na-
tureza que a precedente; porAm de differentes formagoes e muito curiosas,
por serem quasi sphericas, e de extraordinario volume.

A vista desta succinla c imperfeila descripgao v^-se que ludo scacha
entre nos em eslado de comego.

Euquizera dar impulso a quaesquer descobrimcnlos desta ordem; porem
nem minha profissao o permitte, nem as minlias posses. Quizera ao menos
fazer extrahir um sal , que rne dizem haver em grande abundancia sahindo
em efllorescencia sobre a terra , e me parece ser a soda; porem isso mesmo
nao tenho podido conseguir pelo meu estado de molestia.

Crato 8 de Janeiro de 1855.— Marcos Antonio de Maredo.
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P. S.— Acabo de receber 85 grandes caixoes conlendo urn grande nu-
njero de ossadas fosseis, producto da colbeita feita pelo Snr. Dr. JosA Vieira
Rodrigues Carvalho de SA na comarca do Penedo, provincia das AlagAas.
Recebi igualmenle outros 18 caixoes com peixes, ossos fosseis e mineracs
pa comurca do Cralo, provincia do CearA, fruclos da laboriosa expedigao
po Snr. Dr. Marcos Antonio de Macedo.

P6de-se aflirmar sem nenhuma exageragao, cjue nunca se fez tao
arnplas colheilas de fosseis como eslas. Causa a maior admiragaoque dous
magistrados se animassem a soflrer todo o genero de incommodes e priva-
tes por puro amor das sciencias naluraes, e emprehendessem trabalhos
lao.alheios a sua profissao e A sua posigao social! Nunca uaturalistaalgum
se porlou com maior zelo, nem obteve maior fruclo de seus trabalhos!

Por falta de espago, ainda sc nao fez urn exame circumstanciado dessa
multidao de objeclos. Logo quo os novos saloes se achem promptos, entao
darei uma noticia dos mineraes, peixes, e fosseis recebidos. Direi sdmente
que nao veio nem uma ossada complela e em eslado de armar-se, o que
sem duvida excitaria a mais viva curiosidade; porAm alguns desses ossos,

\ ainda que mutilados, dao a mais grandiosa idea da enormc estatura dos
animaes A que perlenceram.
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Depots de largar a pclle, o rcplil fica bollissiino do vcr. As cdres sao brilhantes,

irisadas, chamaloladas, c o corpo fica macio como um veludo. Esta metlianiorphosc
seria digna da contemplagao a mais aturada, sc nao fdra o cheiro nauscabundo que
langam estes reptis, cujo estomago esta cheio de materias corrupts.

Dr. F. L. C. Burlamaqut•

\i SHEA® II BftTAMGA.
LB&TTlfilHOSit.

FERREIREA, GE\. \OVEM. — SPECTABILIS, SP. NOW.
iconic trivial — Sepcjiira amarclla.

*

Arvore corpulcnla. cujo Ironco sc elcva Arbor pennagna ; Iruuco crassiciem
ilircito a 50 e 60 p6s dc allura com 3 o plusquam tripedalcm, allitudiuem 50-60
mais dc diametro ; e lennina por uma pcdcum atlingenti, rcclo, ampla coma co-
grando cbpa: casca grossa, grotada por ronalo: corlicc crasso, rimoso, cxtus gri-
fora, c dc cor parda cscura, por dcntro seo-fusco, inius lulco, amariludine pra?-amarclla , c de gosto amargoso: madeira dito ; liguo pallidc bruneo-Iulcscenti ma-de um ninarcllo claro-pardacenlo, com culis linearibus rubentibus inlcrmixto ;
alguns laivos avermclhados; dc libra rija c denso, pondcroso, durabili.
compacla; e pcsada c duradoura.

Follias allcrnas, pinnadas ; peciolo de 3 Folia allerna, pinuata; petiolo 3-i pol-ou 4 pollcgadas de comprimenlo com pc- licari, infra turgidulo, facie sulcato; foliolis
qucna turgcncia na base, e sulcado na in 7-8 juga dispositis, sub-opposilis, infc-1’acc; foliolos arrranj idos cm 7 ou 8 pares, rioribus parum minoribus, maioribus pol-c sub-opposlos; os inferiorcs sao um pouco licaris longitudinis, cum demidio latuti-mcnorcs, c os maiorcs chegam a uma pol- dinis : ovalibus, basi obtnsis, sive acu-legada de comprimenlo com 3 a 4 linbas liusculis inaupiilatci is, apice rotundalis,
dc largura; sua forma e approximadnmente Icvilcr omarginalis : facie glabris, di-oval ; na base obtusos, ou sub-agudos, c lute viridibus, dorso tenuiter pubentibus,
iniquilatcratfs, no apice arredondados, e glaucis.
um pouco cmarginados; na face glabros,
c dc um verdc claro, no dorso fmalmenlc
pubcsccnles c glaucos.

/
V
ii

i

> i

TRABALUOS DA SOCIEDADE VELLOSlANA.
Eslipulas quasi impcrceptiveis triangu- Slipulic vix apparenlibus, triangularibus,lares, caducas. fugacibus.
Esla arvore despe-se inteiramcnlc do Arbor ista, currontibus mensibus julio,sua folbagcm nos mezes dc julho a selcin- nuguslo, septembrique, foliis sc desliluit:bro. Dos tins de sclembro a principio de incipiente oclobri, antequam novo viroreoulubro cobrc-sc dc llorcs antes da pro- dccorclur, florcs profert; et tantum, jamduegao de novas folhas : csla nudez vai fere maturis lcguminibus, denuo fron-mesmo ate quasi a maturagao dos fructos. dcscit.Florcs miudas, cheirosas, dc edr ama- Florcs minuti, aromalici, coloris luteirclla csbranquigada: dispostas cm racimos evanidi; in racimos panicuta-formes, adpaniculudos, numcrosos nas pontas dos extremitales ramulorum congcstos, dispo-ramos. siti.Pedunculos nasccndo das axillas das fo- Pedunculi, axillis peractorum foliorumlbas antigas, c do entre duas tracteas es- provenientes, basi braclolis duabus scainiecamiformes, que prolegcm o gommo Ho- formibus c gemma rcstanlibus, slipati; se-rai, di\ idem-sc uma so vcz cm longos mel divisi, divisuris longissirois, sulcactis,ramos delgados, sulcados, e pubesccnlcs. puberulis. Pedicelli brovissimi, alternatimFcdiccllos mui curtos, allcrnos, munidos dispersi, braclcolis duabus opposilis, cadu-de duas tractcolas oppostas, proximas ao cis, propc llorcs insertis, muniti.calyx, c caducas.

Estivagaopapillionacea. Calyx quasi re- Aestivalio papillionacca. Calyx, fere re-gular, de forma afunilada, apenas pubes- gularis, infundibiliformis, vix pubens;ccnte; tubo turbinado, dc edr esverdeada, tubo turbinatq, Icvilcr virenti, disco intusforrado por dcntro pclo disco ; limbo am- duplicalo ; fuucc ampliata, ad oram mem-pliado com orla membranosa, dc edr Ion- branacca, lurida, obsolete quinque den-ra, e obsolclamcntc (piin(|ue denlcada ; tata ; in integrum persistens.persistentc.
Corolla sub- papillionacea dc 5 pelalas Corolla sub-papillionacca, 5-petala :inembranosas, rugosas na margem, de edr pctalis membranaccis, inargine corrugatis,amarcllada, curtamcnto unguiculadas, to- pallidc luteis, brevitcr unguiculatis, lon-das quasi iguaes cm cofnpriincnto ; mas gitudine fere inter se icqualibus, forma ctdiversas entre si na forma, c principal- laliludine tamcn diversis ; faucc calycismcnlo cm largura; inseridas na fauce do ad marginom disci perigynei insertis ; incalyx cm roda do disco perigyneo, na (lor flore aperto divaricatis, quasi patentibus ;aberta sao divergontes, e quasi patentes: superiore, sivc postico, transverse valdea petala superior, ou poslica e rnui largn, arnpliato, fere cordalo, cujtcris oblongis,c sul>-cordiforme as oulras qualro, sao fero falcatis, inferioribus sivc anticis ali-oblotigas, c sub-fulcadas, das quaes as quantulum minoribus.duas inferiores (anlicas) um pouco mc-norcs.

Eslames 10, livres, um pouco mais Stamina 10, libera, petalisparumbrc-curtosque as petalas, junto comellas inscri- viora, ct cum cis inserta, inter se tantu-dos ; entre si um tanto desiguaes, curvos, lum intcqualia, dcclinata : lilamcntis subu-rcclinados; filamcntos subulados, glabro9, latis, glabris, albis, autberis ovalibus, bi-

.

r

<

/



1'

BIBLIOTHECA GUANABARENSE.28

>

1

braucos; anlberns ovaes, bilocularcs, me- loculnribus , medifixis , coloris obscuro-
dilixas, do c<)r rflxa cseura ; pollen-tcnuc violacei; pollinc tenui lulesccnti.
amarellado.

Pistillo credo, do forma npproximada- Pistillum o fuudo floris erectum, sub-
mcnle fulcada, nasccndo do fundo do ca- falcalum, stamina ®quans, piiis raris
lyx, <lo comprimento dos cstames apre- ihspersum : ovario slipitato, comprcsso:
senlando alguns polios tenues ; ovario cs- ovulum unicum anatropum conlincntc ;

tipitado, compriinido, uni cellular, com slilo basi lalo, comprcsso, apice subulato:
uni so ovulo anatropo, estilo largo o com- stigmatc invisibili.
primido na base, no apico subulado ; cs-
lygma imperccptivel.

Legume samaroide, monosperme, inde- Legumcn samnroideum, monospermum,
hiscente, estipitado na base, o na ponta indehisccns, bosi stipitalum, apice in alam
eslendendo-se cm aza membranosa, oblon- membranaccam, oblongnin, dorso incras-
ga, grossa no dorso, delgada, e urn tanto satam, marginc tenuem, coloris lutescen-
franzida na orla interna* cujas nervuras tis, ad marginern rubentis, venis rcticu-
sao disposlas transvcrsalmcnte; loda a ba- latis transverse dispositis pneditam. pro-
gem e glabra ; e oflerccc docada ladouma ductum : latoribns cristato-corrugatum ,
cs|>ecie de crista mediana c longitudinal, superlicie glabralum.
c rugas latcraes: a aza tern no fructo ma-
duro tuna edr mais oti menos amarelladu,
com pintas rubras na orla.

Semento oblonga, comprimida, quasi Semem oblengum, compressum, sub-re-
renifonne, situada longiludinalmentc, e niforme, a podospermio bre\ issimo sus-
preza a urn mui curio podosperma. Epis- pensum, longitudinaliter locatum; opisper-
permamembianoso, liso, docArloura; liilo mio mcmbranaceo exlus Icevi , colorc
marginal , proximo ao apico du semeute, lurido ; hilo propc apieem marginali, eba-
cbalaza opposta : embryao do edr csver- loza opposita: embryonc, absque albuminc,
deada, cotjledoncs poueo espessas, oblon- colorc virescentc ; colylcdonibus paruni
gas, radicula curva, encostada a margem crassis, oblongis; radicula incurva, ad
das cotjledoncs ; gemmula impcrccptivol. marginern cotjledonum applioala ; gcini-

mula inconspicua.
Crcscc nas matas virgens ; sua madeira Habitat sylvis primordiis ; lignum pr.T-

e eslimnda. bet, variis operibus aplum.
Dediquei estc novo genoro a rnemoria No\ um boc Genus Ferreiream nuncu-

do nosso patricio c distiucto naturalista pavi, in mcmoiiam illustris brasiliensis
Alexandre Rodrigues Ferreira. Alexandre Ilodrigues Ferreira , rerum

naturalium assidui investigatoris, ct scri-
ptoris.

Ja o illustre professor, Domingos Van- Jam antea Clarissimus Vandcllius, in
delli, no seu — Florae Lusitanio®, ct Bra- suo — Flora* Lusifanicoe , et Brasiliensis
siliensis Specimen— havia dedicado ao Specimine— ad insignem plautam ex Pr®-
nosso Ferreira , quo fdra um dos seus mais feclura Minarum a Doctorc Joaquim Ycl-
aproveilados discipulos, uma cspecic dc loso dc Miranda, illic residenti, manda-
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Rubiacea , que lhe bavin mandatlo da pro- tarn , Genus Fereiriam creaverat, in obse-
\ incia de Minas Geraes, outro naturalista quiurn illitis, quern inter suos pnestantio-
brasileiro, o Dr. Joaquim Henrique tie res discipulos adnumcrabat. Sed Genus
Miranda (1), creando o Gen. Ferei- Vandellianum, cum planta sua ad Tlillam
ria (2). Essa planta porem achando-sc Jacquinii pertincrc cognita fuisset , prrc-
pcrtenccr ao Gen. llillia (3; de Jacquin, termissum.
ficou o genero Vandelliano preterido.

REFLEX6ES SOBRE AS AFFINIDADES DESTE NOVO GENERO.

Quo a planta cuja dcscripcao apresento forma o typo de um genero novo me parccc
fora dc duvida ; no cntanlo algumas consideratjdcs sc offerccem quanto 6s suas adini-
dades genericas.

Quando descrovi a nova cspocie de Macluvrium ( Machar. heteropterum ) pon-
dcrei, que bem que essa planta reunissc lodos os caractercs essenciaes do Gen.
Macha'rium, tinbo todavia um hahito externo particular, alguns caractercs de ccrlo

modo anomalos, (cbmparada ossa nova espccic com as 6 ou 7 cspecics do mesmo
genero, que jii tenlio estudadas; todas arvores do construccao). Essas anomalias, se
quizerem, sao : (como ja entao fiz sentir ) cstipnlas quasi impcrceptiveis, llores-
cencia antes das folhas, c emlim a disposi^ao particular das nervuras da aza do
fructo f 4).

Ora a planta dc quo agora me occupo, pclo seu fructo, pertence rigorosamente ao
Gen. Machnerium* c ainda por scus caractercs espccificos sc prendc 6s cspccies dcsse
mesmo genero por intermedio do Machccr. heteropterum, no entanto que pela slru-

(1 ) 0 Dr Joaquim Vclloso do Miranda, fonnado cm philosopliia pela Univorsidadc dc Coimbra , depots
dc ter regido algumas codeiras no Faculdade dc Sciencias Naturaes, na mesina Univcrsldade, vcio rcsidii cm
Minns Geraes, doudo era fillto, sendo enenrregado pclo governo dc colligir objectos dc historia natural para o
Museu de Lisboa. Foi a esto nalurallsla que o Dr. Vandeili consagrou o seu genero Vellosiate n5o a Fr. Jose
Marianno da Conceicao Vclloso, como a mator parte da genie acredita. Vclloso dc Miranda inorreu cm Minas,

com mais de oitenta annos, cm 1810 ou 17.
(2) 0 professor Vandeili escrevcu Fcreirin, lalvez querendo lornar o vocabulo de pronuncin mais brands ;

eu , porem, fazendo reviver o genero, creado por ello, para uma planta diversa, me julgo com liberdade de o
inudar para Ferroirca, approxltnando-o mais da palavra portugueza.

(5) A FerclrU do Vandeili 6 a llillia brasiliensis dos aa. Quando die a descreveu, sem duvida alguma que

a especie ora nova ; mas n3o sei porque razao nao dava elle nome espccifico as planlas que lhe serviant de typo
para novos generos, ficondo por isso inutilisado o scu Irabalho, nio sd quanlo ao genero, mas tambem quanto
a cspecie.

(I) Os mesmo5 maleiros, cujo tino os guia quasi sempre cm reunir as arvores cm grupos com nomesge-
nericos (grupos, que com admiracao rainhn, coincidcm muiUs vezes com as classiftcac5es scicntiOcas ) desi-
gnam essa arvorc com o nouie de Angelim, e nSo de Jacaranda, como se devia espernr, sendo aqui na pro-
rincia do Rio de Janeiro chamados Jacnrandds lodos os paos do lei , perlenccntcs ao Gen. Machariurn.

V
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dura da dor e suas formas geraes tcm grandcs aflinidades com o Giw. fiott-
(lichia, licando assim approximados dous generos, quo nas ilistribuigoes as mais
mdhodicas estao longc uin do outro, como \amos mostrar fazcndo resenlia desses
caraclercs.

Analogias ou aflinidades entrc Machcr. hcteropterum c Ferrcirea spectabilis: Esti-
pulas pequenissiinas iugazes: casca grossa, parda c fendida ; enlrccasco amnrello,
amargoso: madeira ainarcllada : florescencia antes da sahida das folhas: corolla
papilleonacca: fruclo rigorosamente idcntico.

AlTmidades entre a Ferrcirea specialis e a liotrdichia.. .. ( I folhas, cstipulas,
casca e inflorescencia semelhantes : corolla sub-papillionacca : bandcira c azas pa-
tents, ou disvoricadns, n’uma c noutra (2; ; mas as pctalas da quillia sao abertas ou
divergcntes na Ferrcirea, e approximadas e inflexas na Uotedichia : disco c inscr$ao
pcrigyneos (3) : estames li \ res.

DiflercuQas. 0 Gen. Ferrcirea distingue-sc fundamcntalmentc do Machcnrium pela
liberdade de scus estames, os quaes sao coadunados noste ultimo, c do Umvdichia
pelo ovario uniovulado, c a forma do fructo, sendo no Botcdichiu o ovario pluriovu-
lado, fructo nao samaroide, e cncerrando \ arias semenles transversacs.

Cumpro ainda lembrar aqui que a nossa Ferrcirea spectabilis , h conhocida por
todos os mateiros (ao monos na provincia do Bio de Janeiro] com o nomc dc Sepepira,
que chamam — amarella— para a dislinguir da outra que e uma Umcdichia do (lores
roxas o dc madeira mais escura na c<\r, a qunl donominarn Sepepiruna, isto 6, Sepe-
pira cscura.

\ cmos pois quo por todos os caraclercs quo eu chamaroi empiricos, e por alguns
caraclercs scientilicos da flor, a Sepepira amarella colloca-sc junto as Botvdickias ;
e que ainda pelos mesmos caraclercs empiricos, e pela structure do fruclo se cncosta
ao Machcrriuni hctcroptennn.

Nao e de minha inleng&o, e nem o podia fazer, gencralisar estes factos, eu os li-
mi to unicamente as minhas observacoes. Mas pcrgunlar-se-ha com qtial dos dous
generos referidos tern relates de maior valor o novo genero pro|>osto ? com o 3/a-
charium pelo fructo ? ou com oBoicdichia polos estames? Nao screi cu o que dccida
a questao.

Bio de Janeiro, 9 de abril dc 1851. — Francisco Frcire Allemdo.

( Ij Ainda nao pmlo determinar a espede.
( i ) Na ranior parlo das ospecies de Machxrium sao as azas mais ou menos afastadnt, ou abertas, porera

no M. Itetr ropierum ainda por discordaneia as azas sao conniventcs com a quilha ; dc soite quo por esto
lado a aflinidado do Gen. Iarreirea com o Macho:, he mais por oulras cspccies, que pelo M . Hetcropterum.

(o)
' Ainda aqui ha disstdoncia entro o Macluvriurn hetcropterum, c as oulras cspecies do raesrao genero »

porquanto nc&las a inserv%5o 6 hypogyuea, e o ovario 6 rodeado na base por um disco annular ; mas n’nquelle
o fundo do calix e forrado por um mui pequooo disco, vindo a scr a insercSo rigorosamente perigynca. E
mais um caracier, c de algum valor sem duvida, pelo quul o Machot. lieIcropterum se avisiaha da
Doicdichia.

•v
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EXPUCATIO ICON IS.EXPL!CACAO DA ESTAMPA.
:Fig. 1.— Bamo com folkas, do tamanho Fig. 1.— Ramus foliatus, magnitudinis na-

turatis.
( a ) Stipula.

» 2. — Ramus (lorifer, magnitudinis na-
turalis.

» 3. — Alabastrum, mag. nat.
(aj Idem auctum , cum bra-
cteolis.

» 4. — Diagramma.
» 5. — Flos, facie visus.
y, G. — Idem latere visus.

natural.
(a) Estipnla.

» 2. — Bamo com !16r, do tamanbo na-
tural.

» 3. — Botao, lam. nat.
(a) O mesnio, augmentado, com
as suas bracteas.

» 4. — Diagramma.
» 5. — FIAr, vista de frentc.
» 6. — A mesma, do lado.
» 7. — Calyx , partido , mostrando o » 7. — Calyx, incisus, discum ct pis-

disco c o pistdlo.„ 8. — l orma das pelalas e estames.
» 9. — Pistillo , partido , mostrando o

ovulo.
(a) Extrcmidade do estilo.
( b) Parte inferior do estilo ,
dondo so forma a aza.
fc ) Ovulo.
fd) Podogynio.

» 10. — Fructo, tarn. nat.

tillum oslemlens.
» 8. — Pelalorum et staminum forma.
» 9. — Pistillus, sectus, ut ovulum pa-

teat.
fa ) Apex stili.
( bj Pars inferior slili, qute in-
alam excreseit.
(cj Ovulum.
(dj Podogynium.

» 10. — Legumen magnitudinis natu-
ralis.

w 11. — Idem, sccluni, seminc patefacto.» 11. — 0 mesmo, partido, para mostrar
a scmentc.

» 12. — Scmentc.
» 13. — Kmbryao.

(a) Scc^ao transversal das coly-iodonos.
» 12. — Semen.
» 13. — Embryo.

(a ) Sccectio transversalis cotylc-
donum.

St -SK?i-SSjKg—
'

EATRACTO DAS ACTAS DA SOCIEDADE VELLOSIAA’A.
Em sessao de 11 do abril do corrcnto anno leu o Sur. Dr. Burlamaquo o seu pa-

rcccr sobreuma memoria do Snr Sousa do Para; o leu depois a sua memoria sobro a
historia natural das Boas. 0 Snr. Dr. Freiro Allemao apresontou a descrip^aodo novo
genero Ferrcirea.

Em sessao de 9 dc maio foram lidas: pelo Dr. Capanema a memoria sobre a
origera das colinas do barro vermelbo; pelo Snr. Dr. Maia uma memoria sobre a dislri-
buicao geograpbica <los animaes, e finalmentc pelo Snr. Dr. Freirc Allemao : estu-
dos sobre o desenvolvimento doembriao de latropha curcas, c formagao das tracbeas,
convidando aos membros da sociedade a se occuparem tic indugacoes analogas.

Na sessao de G do junho, leu oSnr.Dr. Maia a descrip^ao do dous novos beija-llorcs,

b
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o Trochylus Vandclli c Ornismya Ludovici. 0 Snr. Malta leu iiulago$oes sobre (liversos
vocabulos indigenas, pelos quaes so dcsignam algumas planlas, peixes e cobras. 0Snr.
Dr. Freire Allcmao leu a descrip?ao do oleo vcrmelho. Myrospermum erythroxylum.

Em sessao de 4 do julho foi nomeado para socio correspondenle o Snr. Virgilio de
Helmrciclien. 0 Snr. I)r. Freire Allemao leu : considcrafoes sobre a slruclura c uso
dos polios o orgaos analogos dos vegetaes; e o Snr. Dr. Maia observances sobre os
beija-florcs, seus babitos e lugaros onde sc cnconlram.

Em 4 de agoslo leu o Snr. Malta a continuacao das suas indaga^oes sobre os vo-
cabulos da lingua indigene ; e o Snr. Dr. Freire uma momoria sobro as arvores
floreslaes da provincia do Rio do Janeiro.

0 Snr. Dr. Burlamaque deu noticias sobro grapbito enconlrado na cidadc do Rio
de Janeiro, e turba vinda do canal do Campos. Cajmncma.

<

i

1

i

%lb

0 Snr. Barros, marccnciro, morador na rua dos Ciganos, me cnlregou duas amos-
Iras, uma dcsulpbureto ferrico, c oulra do cal carbonalada.

A amoslra de sulpburelo fcrrico ( pyrites marcial on marcassita) da mais Della cAr
de ouro, eslfi disposla cm cryslacs fortcmcnle adberentes a urn fragmento do folds—palbo orthosia, foi achnda, segundo mo dissc o mesmo Snr. Barros, nn pedreiro do
Sant1Anna; a do cal carbonalada, ern bellissiinos cryslacs transparenlcs, foi nrrancada
por urn prelo no morrodo Nhcco ou do Sacco do Alferes, do uma grande fenda quo,
pcla descripcao quo Ihe li/cram, parece ser o onlrada do uma grula ou cavema.

Foram infructuosas as pesquizas quo fiz para cncontrar os jazigos destas duassubs-
tancias. Fui as localidades dcsignadas, c ningucm mo pAde fornccer a nionor informant).

Ha pouco mo foram mandadas polo governo c tarn bom me foram dados por um
particular, arnostras do grapbito enconlrado na chacara do Snr. senador Cassiano
Speridiao do .Aiello e A1altos, na Gloria.

Fui pessoalrnento examinar a formaQao onde so cuconlrou cstc grapbito. No morro
do I). Luiza, quo laz parte da pequona cordilbeira por onde passa o cncanamcnto da
Cariooa, enlrc a mesma rua do D. Luiza c a da Gloria, so aeba situada a chacara do
Snr. scuador Cassiano. Para alargar a mesma chacara, csle Snr. mandou fazer vastos
edrtes na montanha; foi cntfio que comecou a apparcccr o grapbito, que so aeba dissc-
minado cm lenuissimos liietes na mesma montanba, o cm pcquenas inassas na parte
plana inferior. A montanha e composta de camadas disconcordantes, umas quasi ver-
ticacs, oulras muito inclinadas, dc gnaiss e pegmatito mui decompostos, do sorte quo
cm alguns lugaros estas rochas tomam o aspccto de gres, outrns de kaolin mais ou
monos inipuro ; n'outras linalmentc, pela completa desagregano do suas partes,
opresontam-se somente orgilas sol las do diversas cAres, ou tao endurecidas, que sc
observam grandes massas fendados com o aspecto do pyramidcs troncadas, c supe-
riormente assemclbando-so a muros desmoronndos.

Museu, 13 do julho de 1831.— F. Burlamaque.— A . B.— 0 Snr. Vandeli diz ler-so enconlrado tambem grapbito na cbacara de-
nominada da Floresta, contigua ao morro do Gastello.

'V
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Memorins conccrncntcs a anatomla, c liliyslologia das
plantas, lidas 11a Socicdadc Tellosiana do llio dc
Janeiro, por Francisco Freire Allcmao.

Bom que seja a Phytographia a parte da Bolanica, a que especialmcnlc me lenbo
dedicado, todavia sempre que algum phenomeno curioso, ou alguma parlicularidado
dc estructura so tom offerccido a minba observacao, eu os regislo, descrevendo, oude-
senbando-os, coino posso ; e muitas vczes os sigo mais, ou monos cm sou dcscnvolvi-
mento, o averiguagao: assim tenho ja materia para algumas dissertates em pontos va-
riados da scioncia Phytologica.

Ncsta sorte dc estudos, quo faijo, posso dizol-o, por diversao, c sempre intorrompi-
damento, ficain ellcs do necessidadc incompletos por falta do tempo, c imperfeitos pcla
minba pouca dexlrcza no emprogo do microscopio. No entanto e possivcl, quo com
todas as suas impcrfeiQocs cstos ensaios contcnbam uma, ou oulra idea , talvez, nova •
um ou oulro facto ninda nao hem averiguado na scioncia: cm todo o caso para mini
sera sempre cstc cxcrcicio de algum fructo.

Proponbo-mc a ir publicaudo dcbaixo do titulo de— Excrcicios botanicos — uma scrie
de Memories sobre a Organographia, c Organodynamia, as quaes nonlium nexo podem
ter entre si, porque nao tcnciono eserever um systema ; ncm tao pouco me compro-
mclto a dal-as seguidamonto, visto quo, como ja o dissc, nao me occupo, sonao de
passagem, neste assumpto.

MEMOBIA PRIMEIRA.

DA ESTRUCTURA, E FLTS'CfOES DOS PELLOS EXCRF.TOUES DA NOSSA— URTIGA RRABA—
URT1CA MTIhA (1), VELL. FL. FL.

1Por loda a superfine dcsta planta sc deixam ver pintas, ou maculas mais ou monos
largas, dc cAr purpurioa ; e por toda clla tambem cstao dispersos numcrosos polios
de tamanho, c estructura varios, cuja maior parte 6 capaz do produzir a urticacao.

Alguns dellcs sao simples pellos cpidermicos, como se vA na fig. 5 ( c) ; oulros igual-
mente simples tern ja a base dilatada cm bolbo, mais ou mcnos esfcrico, lig. 3 ; b ) ;
lodos cstes sao brandos, transparcnles, de parodes pontoadas, e cheios d‘um humor
limpido, quo nao pudo vcrificar sc era urente cm razao da pequenez, e brandura destes
orgaos: emfim um grande numcro delies sao vcrdadciros aculcos lig. 1; e destes quo
\ ou tralar cm partied ir

plaula e de sua determinogao especifica
5

(1) Em ocrasifio oppouu & L
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Ellcs sao designados na scicncia com o nomo do pellos excretorts, c so encontram

nosla planta principalmento no caule, pociolos, c dorso das ncrvuras: o seu tamanho
6 cm tcrmo medio represcntado na fig. 1 ; no forma simulam o capello do urn alambiqno
lig. i c *2: todos maison menos curvos, dirigem as pontas para a parte inferior da
planta, tern uma base coiiica, larga, o comprimida Iatcrahnente, quesustenla lima pua
rija e aculciformc, cuja extremidade urn pouco voltada quasi sempre para fora, fig. 2,
e as vezes para dentro, lig. 3, remain por uma cabccinha, aponas porccptivol.

Estes pellos sao formados por duas partes distinctas, quo sao o utriculo pilar , e a
base que o suslcnta.

No utriculo, formado por uma membrnna lenuc e diapbana, sc dovern distinguir
duas partes; urna 6 a quo forma o bolbo, ou bojo, oqual 6 do figura oblonga, so aeba
mergulbado nos tecidos da base ; e provavelnicnto 6 a csta poryao da membrana do
polio < pie 6 conliada a secrecyao do humor acre que cllc conlem : a oulra parte 6 a que
constiluo o ferrao, cujas paredes a principio diaphanas, pontoadas, c brandas so tornam
depois urn tantoopacas, sem pontuayao appreciavcl, e duras: dureza, quoe seguramente
devida a accumulayao do moleculas silicosas, quo sao sempre mais eondensadas para
a ponla do ferrao.

Quanto a base 6 clla formada por uma sorte dc bypertrophia da camada suberosa da
dermo, cujas cellulas maisamplas no centre, sao dostiluidas dc granulayao. Esta massa
cellular abarca todo o bolbo; o qua) fica desviado do centre, eencostado ao lado con-
voxo, dc mode a sc ach&r abi quasi unicamcnlc cnvolvido pela opideune, quando pclo
lado opposto 6 sustido por grande espessura de cellulas : disposiyao admiravel para o
mech&nismo, ou funcyao do pcllo. A epidemic so estondo por toda a base, ate cbegarao
gargaio do utriculo, oirercccndo cm sua superliciealguns pellos microscopieos, lig.2 c3.

l)e tudo se fara mnis cornpleta idea, com a fig. 3 que representa com grande
augmenlo a secyao longitudinal do urn pcllo, e da poryao dorsal do pcciolo, onde s«
aebava: v6-se cm fa) o bolbo do pcllo, CHI (b) o ferrao, ou putt. O utriculo pilar tern
a forma d'mna retorla, cuja eavidade, inteiramente feebada, e cbeia de um licor lim-
pido, e acre: cm fd) se mostra a base ou pcanba formada por incrcmcnto do tccido
suberoso (f ;, ocoberta pela cpidcrmC (o); cm (c ) se mostra a ponta do ferrao voltado
para dentro, terminado por uma ospherula, cujos tecidos impregnados de subslancia
silicosn sao rijos e friaveis ; T camada suberosa, e (g) envoltorio herbaceo, dc cellu-
las allongadas, contendo umas (1,1) granulayoos dc cliromulo, outras (2.2) cslao chcins
de um liquido purporino, c sem granulayao; sao cstas que formam as mam bas purpu-
rinas, do qno ja fallei : cm ( h) se representa parte do canal medullar, ondp se veem
tracbcas rodeadas do cellulas allongadas, (1) trachea formada de uma so espira de voltas
unidas, (2) trachea de mcnor calibre, formada do duas espiras de voltas sbltas.

Nao posso deixar de manifestar aqui minim sorpreza, pela nenbuma importancia
que dao os phylolomisliis a esta parlicularidadc de se aebarem muitns vezes, senao
sempre, ao lado do tracbcas do in&tor volume, c de espira de voltas unidas, outras
mais delgadas, e dc voltas sol las. Constan lemon le tenho observado islo ; e e para mini
fora de duvida, < [uc esles dousorgaos tom funcyocs c.> e laivez connexas entre si.

A epiderme desta planta fig. i loin alguirm cousa <1 ' • - cnl sua estruciura consla

clla d’ uma uuica camada de cellulas, in . - on meno g ' lares ; onde enlremeados
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com os cstomas sc observam uns corpos, ou cellulas ovaes, de paredes opacas, e pon-
tuadas, fig. i (a) e fig. 5 (a).

Quanto as espherulas, por qnc lerminam os pellos, tem ellas uma estructura cu-
riosa : submettidas ao microscopio, quando os pellos sao ainda mui novos, e tirados
das folbas dos gommos, ou grelos, ellas se inostram debaixo do duas apparencias
principacs, que se representam nas figs. G c 7 ; c como formadas dc duas lxMhas,
uma menor sahindo do meio da outra ; c laivez a alguem pareya mais obvio conside-
rar o pcllo rodeado junto a sua ponta de uma turgoncia annullar. Por mais diligcncias
que liz, e apezar da transparency dos tecidos nao pude descobrir sua intima estru-
clura. A fig. 6 laivez represente um pcllo mais antigoque o da lig. 7 , porquanlo me
parcceu que a proporyao que os pellos cresccm, o mamillo central augmenta , e o annel
que o rodea diminuc e sc atrophia : tudo isto porem necessita dc novas investigaydes.

Passcrnos agora a funcyao destes orgaos ou ao mccbanismo, admiravel porsuasim-
plicidade, com que ellcs penctrondo na polio dos animaes, depositam, ao mesmo
tempo, na ferida uma parte do licor venenoso, que cnccrram.

Tudo o que poilo pareccr aqui indifierento c casual 6 maravilhosamcnle adaplado
para cssc lim ; com effeito todos esles polios pnngentes sao recurvados c dirigidos cm
sentido contrario a dirccyuo das partes da planta ; o que tem por lim ussegurar a pe-
netrayao dos aculcos pelo mesmo movimento, com que sc a quer evitar. Suas pontas
tortas, c munidas de uma cabeya, que parccem contrariar os fins da natureza, sao no
entanto a prova mais irrcfragavel da preyidcncia, coin quo sao dispostas. Com cfleilo
se o aculeo terininasse pontagudo, penclrarfa inteiro na pelje, poderia nao se quebrar,
ou quebrar-sc por fora da ferida, dc sorte a nao haver nella derramainento do liquido
venenoso : mas letulo, como lem, tor la a ponla (e voltada mais commummenle para
fora( c terminada cm pequena esfera, necessariamentc se quebra antes depenctrar no
corpo do animal ; a fraotura se faz sempre obliqua, c de modo a descobrir a eavidade
do aculeo ; este assim disposlo entra com facilidado ; c a lympba venenosa sc aclui cm
contacto com a ferida.

Sei que na Europa nao so cxplica deste modo o pbenomeno da urticayao; todos os
A A. que tenho lidodizern quo os pellos das urligas penetrando na carne ali se quebram,
e deixam na ferida ao mesmo tempo a farpa c o veneno, Nao tenho a tcmcridade do
confrontar com as dos meslrcs da sciencia, as minims observayoes, inda quo eu as
tenha por verdadeiras: c se ba erro ello devo necessariamente cslar do meu lado.
Altcnda-sc porem que cu esluJei o pbenomeno cm tuna espocic de urliga, ( jue nao
existe na Europa ; e hem podo scr que em cada especie seja o pbenomeno diverse.
Muilas vezes expcrirnpntci em mini mesmo, e sempre vi quo antes dc quebror-se,
nao entrnva o pcllo, nom eu sentia ardor ; e que tendo enlrado nunca pude ver na ferida
a cabeya do pcllo.

Porem o mais admiravel para mini 6 o mechanism.0 pclo qual o liquido conlido
no bolbo 6 expcllido pela abertura do pcllo e lanyado na ferida. Meltendoum pello
entro dous vidros, pomlo-o no foco do microscopio, e comprimiudo-o pouco a pouco,

vi que as mais das vezes o pello se esmagava, sem quo o liquido sahisso pela ponta,
laivez por inal dirigida a compressao ; mas algumas vezes vi saltar a cabccinlm, sendo
impellida por um jactoda lympba interior ; tcndo-sc porem quebrado antes a ponta do . M
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forrao, a mais ligcira prcssao fazia sahir a lympha: para mdhor observar o phcno-
meno, com umalcntc simples, me servi do moio rcpresenlado na lig. 8, que consisle
era passar a volta de um lio por delraz do pello, o assim comprimindo a vontadc fazia
sahir, on entrar uma gotta do liquido, sc alguma sc perdia o ar pcnolrava 11a cavidade
do pello.

A simples inspeegao da fig. 3, sc reconlicce logo que o polio tendendo a indircilar-
sedeve fonnar uma prega na parte convexa e delgada do bolbo, a qual diminuindo a
sua capacidadc hade determinar a sahida da lympha, sc bonver por ondc : para 0 veri-
ficar passci a volta do fio por baixo do aculeo (lig. 9) e forcejnndo por levantal-o, vi
formar-sc logon prega no dorso do holho, e na ponta do aculco, quo ja cstava quebra-
da, apparcccr n gola de liquido (a ). Ora e cxnetamenle 0 quo dovo acontcccr quondo
sec ferido porcslcs espinhos: pelo movimcnlo contrariou sua direegao, logo que clles
tocam na pello, e quehrom as pontas, a mesma forga, que os faz entrar, os levanta
juntamcnlo ; dc sorlc quo quanto mais seaprofundam, mais sc indireitam, c maior
porgaode veneno langam na ferida.

De Candolle havia entendido cxistir grande analogia entre a euriosa disposicao dos
pcllos excrctorcs vegetaes c adaspresas das Scrpentos venenosas. Muitos modernos
negam esla analogia. No cntanlo e precise convir, que so nao cxiste perfeila identi-
dade nosapparclhos, nao deixa dc haver uma grande semclhanga de funegao; maior-
mcnlc no caso, quo aprcsenlo, sc nos lombrarmos que aqui a comprcssao do holho
rcpresonta com bastanlc cxacliduo a comprcssao da glandule das Scrpcntes, pclos
musculos temporaes, c que ate a forma, c direegao dos pcllos nao rejeitam a comparagao.

Km resumo, parece-me ter mostrado quo nosla cspccie dc urliga, a forma, e direegao
dos pcllos ; a fragilidade, e cstruclura dc suas pontas ; a necessidade dc sc quebra-
rem antes dc pungirem ; e o mechanismo porque sc compriine 0 saco do veueno, tudo
(' digno dc allcngao c dc csludo.

Rio de Janeiro, 11 dc dezembro dc I80O.

EXPUCA£ AO DAS F1GLRAS

Fie. 1. — Pello do tamanho natural.
» 2.— O mesmo muito augmentado.
>. 3.— Bin pello, c porgao dorsal do peciolo' (a) holho — ( b) aculco— (c) cabega do

pello fd) base, ou peanha — (ej epiderme (f) camada suherosa— (g)
camada, ou envoitorio herhacco 1,1 j ccllula contcndo chromulo ( 2,2 )
cellula contcndo lympha purpnrina ( h camada fibrosa, ou canal modular
(!) trachea de uma ospira dc voltas unidas, (2) trachea de duns espiras
dc voltas sollas.—

» 4.— Epiderme— (oj corpo, ou ccllula opaca, ponluada.
» 3.— Porgao da epiderme— (a) ccllula opaca ponluada — (c) pello simples, sem

bolbo— (b , pello simples cc
» 0 e 7.— Extremidaues de pcllos mui novos.com bolbo.
» 8.— Pello com a ponta quebrada, c comprimido polo dorso com uma volta dc

fio ; (a ) gota de liquido interior.
9. — Pello, despontado, e levantado com a volta do fio por baixo do ferrao— a;

gota do liquido interior.
»
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EATKACTO DAS ACTAS DA SOCIEDADE VELLOSIWA.

Km sessao do 29 dc agosto, leu 0 Snr. Dr. Freire: Estudos physiologicos sobre o caule
das Nyctaginoas, sua fonnagao 0 desenvobimento.

0 Snr. Dr. Maia leu a sua memoria sobre os usos 0 costumes dcOrnismia glaucopis
e Ornismia rubinea.

O Dr. Capanema apresentou os rcsultados dc sua analyse do oleo de andiroba do
Parfi.

O Snr. Vandelli fez presente a sociedade de varios inanuscriptos seus sobre zoologia.
Em sessao de 13 de setomhro leu oSnr. Dr. Freire adcscripgao dc uma nova espe-

cic de Vagimilus cncontrados nos gomos do taquarussii, c ao qual ellc deu o nome de
inclusus.

0 Dr. Capanema apresentou a analyse do leite da Santa Luzia de folha larga.
0 Snr. l) r. Burlamnquo deu noticias sobre o molybdato plumbico do Ccara.
Nesta sessao dccidiu-sc quo a sociedade adoplava para os seus trahalhos mineralo-

gicos ccbymicos, 0 systema do Dufrcsnoy, a nomenclature do Berzelius e as nolagoes

cristallographicas do Naumann para ter uas suas publicagoes uniformidade de lin-
guagem.

Quanto a parte botanica clla cingir-se-ha na sua classificagao e lerminologia, quanto
possivel tor a nquella adoptada por Endlicher no seu genera plantarum, obra ainda
que nao de todo boinogenoa sernpro <$ hoje indispcnsavcl a todo aquelle que se occupa
de pbylographia por isso nao poder-lhe-ha ser diflicil acostumar-se a linguagem ali
usada.

Quanto a zoologia a sociedade snguira Cuvier.
Convida pois a Sociedade Vcllosiana a lodas as possoas que para ella quizerem cn-

viar memorias qne leuham de scr publicadas, scndo-llics possivel cingir-se a csla

rcsolugao. Capanema.

>

.
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0 Dr. Bargeman dc Bonn, analysnndo amostras do Wonehlerila c Enkolita encontra-
das nos Syenitos Zirconiferos do Brevig, 11a Norucga, acbou entre ellas um mineral

quo muito selhes assemelhando foi enlrctanto depois reconhocido como silicato dc um
novo metal. Dissolveu-so 0 mineral cm acido clilorhyilrico, easolugao gel&linou com-
ptetamente ; pelaevaporagao asocco c nova acidulagao, sepnrou-so a silica, 0 a solugao

acida tratada pela ammonia deu um prccipitado branco de extrema alvura, oqual era o

hydro to do novo oxydo, contondo vestijgios de ferro: no snlugao ficoram alguma cal e

pequena quantidado dc magnesia, potassa, soda c manganez.
O hydruto referido, exposto ao ar foi sc lornondo amarcllado, e passou por fun a

nmarello avcrmclhado, depois dc fortemente calcinado tratou-se pelo acido chlorhydr ico,

.
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o qual ext rahio todo o fcrro. Bergoman propoz para o radical deste novo oxydo onome
dc Donario e o signal Do. O oxydo Donarico content 13,072 °/o do oxygcnio dondw
sc lira a composigao do novo mineral :

Acido silicico . . . . 18,403
Oxydo donarico . . . 71,338
Agua 7,199

B

100,000
• 4 •Desprezando osK , No, Ca, Mg, cm diminuta quantidade. A relacao do oxygenio em

acido silicico, oxydo donarico cugua 6 dc I : 1: 2/3 donde vira a formula do novo mi-
neral, considerando o oxydo donarico como K:

i)o. Si 4- li2

\

%

i

\

As propriedados do donario sao as soguinlcs:
O hxjiralo donarico e soluvid cm lodos os aridos.

Ocij' lo ilon in *o. — ( )iilitlo pela forte oalcina$\o do hydrato d do cAr vcrmellia intensa,
formando urn po pesado composto deescamas rulilanles, as quaes pelo microscopio sc
dao a conheccr coino graos Iranslucidos, muilo sub lividido o p6 6 alaranjodo ; ao cn-
candescer a cAr escuroee, voltanJo pore n p do csfria nento ao oslado prirnilivo, o seu
peso espcciiico c: 5,573. Inatacavcl polos acidns chlorhydrico (mosmo misturado com
algum as>ucar, alcohol, acid ) tralrico on oxalicoj, nitrico, llnorico, o agua regia, so
«*ipos lv»ngo trata ncnlo corn acido sulphurico conccntrado, c addicionamento final do
muita agua torna-sc a massa sofuvcl.

As soluvoes ilo oxydo donarico sao precipitadas cm branco pelo nlealis, sendo o pre-
cipitado insoluvel cm cxcesso do precipitnule.

Os carbonates alcalinos dao o mesmo prccipitado, quencste caso podescr dissolvido
cm cxcesso do prccipitanle; o mosmo aeonlecc com os bicarbonatos, fervcndo-sc a
solurao no bicarbonate amirionical, o hydrato donarico e prccipitado c nao se redissol-
ve, o quo nao acontece com as sohu;6es cm bicarboaato sodico ou potassico, que pela
fervura nao sao alleradas.

Phosphate sodico, produz cm solutes neutras dc oxydo donarico urn prccipitado
gelatinoso que desapparcce pela addicao tie qiialquer acido ou cariionato olealino.

Ferrocyanuroto potassico da nas mosmas solutes nuutracs urn prccipitado cAr dc
came, nppmximando-so ao pardo.

Snip , is Ir ilo d am nonin, produz u n prccipitado verde soluvcl em acido chlorhydrico,
o insoluvel e n cxcesso do prccipitanle.

Acido sulphydrico o linlnra dc galhas nao dao prccipitado algum, tambem a pre-
songa de acidos nrganicos lixos impede a prccipila^ao polos nlealis.

Donario metalhro.— Obtcm -se aqucccndo o oxydo donarico com potassio: e um po
proto que pode ser conservndo sein altera^ao durante 21 horns debaixod'agua fria, sendo
burnido tom.i logo lustre mcLdlico, na chamina arde com luz vcrmellia oxydando-sc ra-
pidamento; o sen peso e 7 ,33.

O oxydo donarico approximate muito a Zirconia, alumina, e oxydo fcrrico, porem
distingue-so facilmcntc pelas reaches que indtearnos.

i
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Este metal 6 uina realidadn quo fui confirmada por II. Rose, nao c uma dessas ap-
pari^oes que como o lilmcnio sc aprescnlam, fnzem bulha, passam mesmo a alguns
compendios, para pouco tempo depois dcsapparcccrcm vergonhosamenlo da serie dos
elementos chymicos.

Capancma.

Por intermedin do Snr. Dr. F. Octaviano d * Almeida Rosa, remetteu o Snr. vis-
conde if Araruama, grande numero de amnslras de tin ba ou turfa das turbeiras abun-
dantissimas, que acompunbam toda a extensao do canal que se abriu de (.ampos a

Macahe.
27 de julho do 1851. — F. Burlamaquc.
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A geographia organica e um dos mais inipo t ar . d i /no] pa. nmn cos is

viagens em todas as directors exerutailas, oos • < . < ! .
tem immemamente engrandemilo. Quem seoccupando do earn . 1 ’ ‘ i *

nba o extraordinafio desemolvimcnte porque em nossos dias vno p.ib ’ » e • r * t-
merosas divisoes, nao po le urn so moment ) disto duvid.ir. Qucm esla ao facto
no mundo scicnlifico diariamente apparece, tanlo sobre a unatomia compnrada, com
rcsignagao invosligadu em todas as classes animacs, como a respeilo da zoologia dcs-
criptiva com afinco estudada cm sous menores dctalhos com faeilidade dcscobrc e com
pasmo odmira as invariaveis Icis que regein a for macao e dispersao desta mullidao de
animacs diversos. .

llabcis c infatigavcis naluralislas, sulcando marcs, atravessando logos, subindo rios,

e internando-sc nos conlincnles o rios, ao mesmo tempo que nos tem feilo conbecer
variadissitnas riquezas zoo’ogicas, aulorisam-nos a p.idcr agora aflirmar, que cada
grande contincnlc c ate toilos os chinas tem formas animacs a dies pai licularcs. Os
llumbold, Nattcrcr, Martins, Lcschcnaut, Rnppcls, Gaimard, D’Orbigny e outros
se tern tornado celobres por intcressanlcs trabalbos cirocluadus cm tao l > r i Ilian to e

espinbosa carreira.
Para o zoologista nao resta a mcnor du\ ida, que a serie immensa de animaes espa-
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BIBLIOTHECA GUANABABENSE.
Ibados na term, dcsde o macaco ate o zoophyto cstao sugeitos as leis de di«persao cm
correspondentia com toriasas eircumslancias modilicalrizes ambientcs. Cada class© tem
son lei genii, e cada grupo sen centra especial de habitapao com extremos superiores
e inferiores de repartipoes. Osclimas, as montanbas, a3 planicies, os mares, osgelos e
os grandcs rios assignalam limites reacs d familias e ale a ospecies zoologicas. Cada
animal, por assim dizer, lem scu paiz, sna palria, na qua!cada urn vive, propaga-se c
inorre Todos sao Glhos do solo aondo se acham, do qual seuao podem ordinariamente
afastar sem perigo do vida.

Exceplo o homcm, algumas aves e peixes dolados de vigorosos e Icslos meios de
locomopao, bem poucos sao os animaes verdadciramenle cosmopolitos.

Os anligos lanto ja linbam conliecido a influencia dos meios ambientcs sobre a
orgonisapao e habitos dos animaes, qne por dies ficou conliecido, ser a especio habi-
tant© d'agua docc ou salgada mui dHtbrcnlc da quo \ ive no ar, a originaria dos paizes
seplentrionaes dissimilhante das dos paizes quenles, qne urnas espccies so existem nas
planicies, oulras occuparn de prcfercncia os lugares elevados, eslas arrastam-se sobre
a superficie terreste, quando aqucllas escondem-se cm suas ontranhas. A divisao que
estabeleceram enlre os animaes, do terrestes, voadorcs e aqnaticos lev© por origem o
conbecimenlo das modilicapdes provenionlcs dessas induencias.

Mas os pbilosophos Grogos o Romanos estavam mui longc de suspeilar, que alem
dessas relapdes enlre os meios e as formas animaes, oulras houvessem lambem regu-
ladas por leis constant©*, que nos fosse permiltido dizer lioje, nao so que existem dc-
termiiiados centros de babitaboos para as f.imilias ualuraes zoologicas, mas lambem
que lottos os climas achnm-s© caracterisados por especies dislinclas de animaes.

Os Romanos fazciulo \ ir por muilo custo das dilfercnles partes do suas vastas pos-
scssoes, grande numero do animaes d'Africa c Asia, sobre tudo no tempo cm que o
faslo dos Imperadoros eulrogava aos circos, a curiosidade brutal do povo, leoes,
tigres, eleplianles, vhinocerontes, liippopolamos e giraffas, tiveram occasiao do conhecer
animaes do organisapocs mui diversas. Mas sens orros e prejuizos a este respeito
cram tno fortes, que vendo pela primeira vcz o elepbanle o ebamaram boi da Lucania,
ao rhinoreronte boi do Egypto, ao hippopotamo cavullo de rio, e a girafla Camelopar-
dalis: nao querendo desta inancira acreditar nas formas dislinctas, que linbam diante
dos olhos, e suppondo pelo contrario serem animaes ja conhccidos soinente olguma
cousa modilicados.

Ate o tempo tie Buffon a geographia zoologica existia mcrgnlkada cm pmfundas
trevas. Tndo aehava-se confundido quando c> te getiio emprehendedor estudando bem
as novas formas zoologicas, quo a America ia apresenlando, asseguroa que os dous
mundos linbam especies inteiramente dislinclas. Principiando por combaler erros ju
enraisados na sciencia polos primairos Europcus que vieram a America, fez ver, que
o puma peruviano, impropriamcnle cliamado leao, sendo menor c privado de crina
era differenle deste podcroso rei dos serldes d'Africa, que unia das onpas do Brasil,
a que se (inha dado o nome de pantboro, nao era de maneira alguma tal animal, e
que a preciosa alpaca do Chileno mat denoroinada tinha lambem sido, quando a
designaram com o nome de corneiro. Ho mesmo modo criticou o emprego de outros
nornes conhecidos para designar cousas completoracntc novas.
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TRABALHOS DA SOCIEDADE VELLOSIANA.
Quando cstas ideas tiveram publieidade, outros naluralistas entaose lembroram, que

todos o.s animaes domcUicos da Europa, neste tempo bastanlcs geucralisados no novo
mundo, alii nao cxistiam, quando Colombo pela primeira vcz abordou ds suas praias.
Com effeito quern ignora que o cavallo, o asno, o boi, a ovclba, a cabra, o javali ,
o porco, o coo o o gato nao se encontraram no nosso continentc! Uma vez cliamada a
altenpao dos sabios sobre a geograpbica organic©, ella naopddc deixar dc ir de pro-gresso cm progrosso, fallaudo no entretanto muilo para sen completedescnvolvimento.

A observapao feita aindad primeira vez por Buffon, de que os animaes variam dc
propon;6os segundo sens ccntros dc habitapao, ate agora nao tem sido uma s6 vez des-mentida. Os vastos contincntes d'Asia e Africa nutrom os animaes de maiores taroa-nbos, s6 la sc eneontram eleplianles, giraflas, bippopotamos, camcllos c rhinoce-rontes. A America nao contem seuao animaes de moderado porle, aqui nao apparece
os Ires grandes pachidermes; o elepbanle e representado pela anta, o camcllo pela
llama, o ligro pela onpa prcla do Brasil. A Nova-1lollanda lem inammiferos ainda
mais pequenos, e coino prova nos liniitarcmos a dizer que os kangaroos, sao os
maiores individuos desta classe quo Id sc eneontram.

Buffon comparando os animaes do novo continentc aos das outras partes da lerra ,
aponla duas parliculuridades quo vamos inencionar visto sua veraiidadc ler sido reeo-nbocida pelo estudo e pesquisas dos outros naluralistas. A primeira e que os animaes
amcricanos sao cm geral de menores proporpocs c menos fortes, que os das outras
partes, e basta dizermos, quo a anta e o animal mais gross'* d'America, o llama o
maior, c a onpa Ququrana o mais forte, para vermos, que dies cm suas proporpdes
# formas muilo distam do elepbanle, camcllo e leao.

A segund.i observapao igualrnenlc interossanle tem por Gm afiirmar, que os animaes
do nosso continentc forinam coino uma nalurcza parallela, , bilateral. como urn
segundo reino animal, que correspond© quasi parte por parte, familia por familia a
animaes das outras paries do mundo. Na cotnparapao das diversas ordens de marnini-foros, Buffon viu-se muilo embarapado para achar correspondentes no antigo conti-nente para os nossos tatiis, preguiQas, tamanduds, carigutas c outros: mas natura-listas que vieram depois responderam, que csta difficuldade desapparecia ao momento
que deixassemos a Europa, Asia c Africa, o passassemos as terras auslracs. Com
effoito e nesses paizes dotados do organisapocs mui ospeciaes,\que so eneontram
phascolomos, pbalangerios, eebidnos e kanguroos, que corrcspondem ^>s pangp-
linos da regiao indica conhecidos depois de Buffon, aos que ficam acima nomP^- e®^Tal e o succinto resumo das be11as ideas que provioram da combinagiio de n 4 *

cados factos, quo soubc effectuar mn grande genio. Como dizia meu sabio i
immortal Cuvier: todas estas ideas foram verdadeiras descobertas, e dctCS Para
immenso para o progresso da sciencia. Foi deste modo, que se encetou o estudo
methodico das grandes relacoes (pic os animaes tem com a parte do globo quo habitam,
foi assim ( pie de lodo se ligou a bistoria natural a geographia.

A geographic: zoologica nao e urn simples inventario dos animaes existentes com a
indicacao dos lugares ondc vivcm, como disscram os primoiros autores, que della so
occuparam. Seu objecto principal 6 procurar a origem e bistoria das evolugoes ani-
mates, cstudar as relacoes ou dissimilhan^as, que ontre elles roinatn conforme adiffe-
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renca dos cenlros dc babita$ao, c indngor corno as formas gravilnm cntrc limilcs
dctorminados, modificnndo-se scgundo os tempos e os lugarcs. Sen fim pois 6 inui

vaslo c offereco campo ferlilissimo para importantissimos (rabalhos.
Os animaes moditicados cm sua distribui^ao geographies pcla epoca relaliva da

forma$ao dos continentes, pelas mui diversas circumstancias climatcricas, pclas suas
rospoctivas organisacoss, pela natureza particular do tcireno que hnbilam, pelas
variadas (lAras, pelas ditTercnlos faunas, c emfim pcla cnorgica c inlelligenic mao do
homeni, npresentam, como ja tivemos occasiao dc dizer, ccntros cspcciacs dc hnbila-
$oes. Do tal mancira aebam-so cspalbodos, quo e nossa inlima convicgao, nao existir
clima algum, aondc sc nao oncontre uma on outra ©specie, que Ibc sejn particular.
^ No entretanto si a terra hojo oflerece tun quadro opposto a eslc, si por qualquer
parte, quo a encararmos lopamos com animaes, que sao dc oulras localidades, e por-
que a civilisacao c o progresso bumanitario invertendo a mareba da natureza tern
Icvodo inuitas especies zoologicns do tins climas para oulros, dosta para aquella zona,
dojrdlio para o novo inundo e vicc-vcrsa. 0 homcm tem derramado scus animaes
domeslicos por toda a parte, nao so tem geralinentc cspalbado animaes dc grande
prestimo c valor, mas sem querer alguns nocivos c nojentos como o rato, a barata e
oulros: a industria europea tem ja domeslicado a pica, a cutia, a alpaca, o kanguroo c
oulros quadrupedes exolicos. No entretanto esto nao e o cstado natural, a observa^ao
ncompanhada da bistoria c presidida pela boa critica, fazendo sobresabir a verdadc
nos pnlentearu organisagoes proprias a cada localidade.

’ Do quo lomos nos autorcs, c dos numerosos factos que eolbemos nos viajantes ad-
mitlimos na actualidade 14 ccntros bent pronunciados de liabita$ocs animaes. Esta
opiniao, que nos e particular a podcriamos agora mesmo justiticar com a cita^ao de
muitas especies do animaes, proprios a cada um desles cenlros. Mas como isto nos Ic-
varia muilo longe, so direi algutna cousa da regiao aondc habitam os animaes do quo
tenbo tie occupar-mc.

Esta regiao e a America meridional, lima quantidade immense de familias zoologi-
cas a distinguem. Acba-se nello, os guaribas fmycetes); os micos (cebusj; os itit/rt*
bui$ (ateles); os vacaris (braebiurus spix) notaveis por serem mui raros; c os soli-
tariosparauavus dos quaes a cspecie de Matto-Grosso que denominci pitbccia salurnina,
e uma das melhoros acquisiodes do nosso Museo por scr dc todo desconbecida no inundo
>cientilico, os viapttcas (callilrix ) os saguins ( jaccbus) c (midas); c oulros macacos

s dc coractcrcs cspeciacs, que bem os separam dos macacos do antigo conti-
Quantas formas distinclasdo oulros mammiferos se nao enconlram nesta fertil
lorn toda a facilidade disto se convenccra quern attendor que esta parte do inun-

ll ‘\lriadas oncus (Telis); do guara ou lobo ruivo (lupus), do guaxanim on raposa
do Brasil (vulpes azaroe); das chinchillas ; dos coatis ( nasua) ; dos lindos caxinguclAs ;
das fetidas jeraticacas ; da capivara ; do paca ; da cutia ; da aprea ; do castor do Brasil
divei so do do Canada por sua cauda redonda ; da lontra ariranba, especial aos rios do
interior do Brasil : da phoca palagonica ; dos cavadorcs tatus ; das pachorrentas /> re-
guiyis ; dos tamanduas que taoutois sao como devoradorcs de formigas ; das golosas $a-
rigueas ou gamb&s ; dos caitctus ou taiacus ; da anla ; do dggoacutinga ou veado ver-
melho do Brasil ; ciggoa^uopara ou >eado galhciro ; das preciosas llamas, alpacas e
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vigonbas ; c emfim do mammifero cctacco, manalus atnazonicus, impropriamentc eba-
mado pclos paraonses peixo-boi, que e dc grande provcilo.

A fauna ornitbologica dosta regiao e a mois rica doglobo. Diz o infaligavel DOrbigny,
a quern a America do Sul muilo dove, que ella conta perto do duas mil especies par-
ticularly , quando as coubecidas por todo o inundo mnl chcgam a scis mil. Oulro na-
turalista frnneez Gerard confirmnndo estas ideas accrescenla, que os gencros ornitbo-
logicos mais cxlensos pertcncein a America, c quo tambern so ella possue a quarla parte
das especies coubecidas dc gallinaceos com formas inteiramente dislinctas como os
mutuns, jacus, arnucans, e siganos. Assim entro grande numero de familias particu-
larcs, ou de especies proprias, como typo apontarei os seguintes; o hello o vigoroso
condor; o formoso urubii-tinga; dotis urubus mais pequenos; os numerosos caracaras ;
o tcrrivel chimango ; a coruja Quidara, c a oulrn de cAres cscuras, tambern babilante
das lorrcs do Bio dc Janeiro, c a quern cliamei strix fluminensis ; as lindas colingas ;
os sabisdevariadissimas cores; ns arapongasde grito metallico;o esbclto gallo daserra;
o tiiru-mcmby passaro do Bio-Negro notavel pela sua oAr toda preta, pelo alto dradc-
ina da cabc^a , c pelo penacho preto suspenso do thorax ; os brilhantes sucuruas ; as avte-
cantoras, sabias, cardiacs, gaturamos, encontros, avinhados, bicudos, e colhoiras ;
os uteis guaxaros dc Garipi ; o Joiio do Barros, admiravel no fabrico do sou ni-
nlio ; mais de cem especies dos esplendidos e valcntcs beija-dores ; os saborosos ca-
poeiras, macuco, jaculinga o inbambus; o aracari que por sua cabe^a frisada chamain
no Para arncuri-mulato ; pombos dc diversos tamanbos c cArcs ; tocanos diflferentes ;
variadas ararus ; bonilos guaras-vcrmelbos ; a vcloz ema ; o elevado jaburu; o gritador
jacamin ; emfim as anhingas, c muitos patos e marrccos cspcciacs.

Das oulras classes animaes esta regiao zoologica tambern apresenta muitas cspccia-
Iidados. Na closse dos replis, temos entre as tartarugas os cspcciacs generos cbctyles,
cliclodina, cinixys e platemydes, dcstc ultimo tenbo podido contar 12 especies; cntrc os
lagartos, alguns jacares, os toius, asameivas ; entre osophidianos as giboias, oscuru-
cucus, jararacas, jararacuQiis, caninanas, cascaveis esucuriiis, c muitas mais ; entre us
ras os generos proprios dendrobates, xhynodermes, hylodes, e oulros; na dos peixes
possuo uma especies tanto de agoa salgada como doce, o gonero aspredes
Ibo A proprio bem como o anableps cujtft pTVVldpaes especies encontrando-se nos rios
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miza, agra, cordistes, odontoclieila c oulros, Ibc perteneem : temos muitas Hudson: cmdo genero salurnina, que quasi todas cxistem no Brasil e dao excellence seda. Nao mnn.tidas mon-

luito dove,
zbuc viu o

na parte
a dc Cuba,
maio, indo
miissao de
*ua viagera
ir da bri-
.raiulo-nos

nos faltam especies proprias de aranhas, moluscos o radiados.
Dizia o eelebre Dc Blainville que so as sarigudas scriam de per si suflicicntes para

se juslificar o nomc de Novo-Mundo, quo a America love ; pois csles mammiferos alem
do mais ofTcrcccram um modo de geracao vivipera desconbecida ale a epoca em que dies
apparcccram, tal vcm a ser a gcracao propria dos animaes com bolca. Assim a America
meridional ao mesmo tempo que e a mais ebeia de animaes apresanta uma natureza
animal toda especial. Foi com o esludo dos scus animaes quo o grande Burton estahde-cou aseguinte grande !o i Q u e nenhum dos animaes da zona torrida dcum dos con-tinentes encontra-se no outro.
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Si agora laucarmos nossas vistas sobre o total do animacs do toJas as regioes, a pri-
m?ira vista sobresalie a grande dilTercn^a evistentc Delias quanto ao numcro das espe-
cies. Em geral o numcro deslas tanlo terrestros como maritimas augmenla a medidu
qucsedcscc dos polos para o equador. Scndoo maximo da inlcnsidadc da \ ida animal
osclitnas tropicacs.

Outra singular coincidcncia apparcce entre a elcva$ao de tcmpcralura nas difleren-
tes regioes zoologicas, e o gr<k> do porfei^io organica dos animaes, quo oshabilam. So
nos climas os inais quentes cncontram-sc animacs mais proximos ao homem ; so alii
existem os quo na escala animal possucm a organisa^ao mais complicada c as faculda-
des inais elevadas : nas regioes polarcs os animacs quo apparecem sao raros, c ordina-
riamcnle occupain grao pouco alto na scrie zoologica. Os macacos e clephanles entre os
mammiferos, os papagaios e ocomlor entre as aves, os crocodilos c tartarugas entre os
reptis, o mcro c os voadorcs outre ospeixes, animacs quo sao dos mais perfeitos, per-
mitta-se-nos a expressao, nas suas respectivas classes, habilam aspaites mais quentes
dosiious contincntes.

ainda nos paizes da 7.ona torrida, aondc apparecem os animacs notaveis pda bcl-
toza desuas formas, grandeza deseu corpo, cxtravagancia do seu ospecto, esingulari-
dadc de scus costumes, llojc csta fora de toda a duvida, que nas regioes tropicacs a

natureza se mostra mais fertil, c mui prodiga ; suas respectivas faunas sao admiravcis

I ) grandeza e luxo quo ostentam. Assim as condiedes do cnlor c humidade proprias
ao desonvolvimenbo dosvegetacs, osao igualincnte ao dos animacs. cllas lavoreccm sou
numcro, grandeza c c.dr.

A scioncia ainda nao possuc trabalho algum complcto sobre gcographia zoologica.
Mas tcncionando nos occupar mui espccialmente de animaes brasilciros; dcscrqvendo

muitas formas espccincs novas quo tern chegado ao nosso conhccimcnto, julgamos con-
veniente como introduc^ao aos trabalhos, que a este respeito tivermos de apresentar,
expender os principios fundamentaes da geographia zoologica , como o entendomos e

a maneira como deve ella scr tratada.
Tol 6 o forte motivo quo nos levou a cstc espinhoso e arido campo. 0 methodo no

krabalho do que sornos nimiamonte respeitador, fez com quo erposi^o das nossas

ideas sobre a gcographia zoologica uo^p -̂fftfessc:nos mais do que pensavatnos. Mes-
roo assim lemos consci^cia^jeTcrmos sido mui laconicos.

A maiorMf}^ tJoTfactos aqui apresentados nao sao novo?, mas o systema que os

DrC'^^alsnmas das considera<;oes que os acompankam c quo muilo rcalce dno a sua

ttiposicao nos pertcnce. Denials estes factos aqui reforidos, e que se aclmm cspalhados

em obras mui divorsas, c alguns ainda inedilos arham-sc aqui todos rcunidos formando
urn so corpo de doutrina.

Assim este nosso trabalho, que por lantas causas dirersas nao podia ser perfeito.
alijnm interessc todavia encerra.
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SECGAO ZOOLOGICA.
r, MEMORIA

SOBRE

On Boiju.norejf , aondc ftc rcforc o* u*o* e linfiito* do nuisfu* eKpecion bi-nsiteira*,
pclo Or. Kmllio Joiu|ufni d» Milva Main ; lidit cm divet'MUM NCMAOCM da fforiedarie
VelloniMiin, sendo o primeira no dia 4 do Julho dc **il.

0 hello c notavcl facto enunciado a primeira vez pelo eloquente Buffon, de que
cada contincnle, ou com mais precisao fallando, cada uma das partes meridionacs dos
dous contincntes, possue animaes distinclos, achando-se juslificado pela liistoria
familias zoologicas dos dous mundos, csta hojc na sciencia admitlido. Quanto mais
a zoologia e estududu, quanto mais sc nprofunda a comparagao entre os diversos
animacs, rnais saliente csta verdade se lorna. A familia de que nos varnos occupar
e disto prova evidenle.

Os beija-flores, chamados tambem pelos Porluguezes pica-ilores ou chupa-mcis, e
pelos nossos indigenas gonambuch segundo Jean dc Lery, ou guainumbi como diz
Marcgrave, e que na escala animal perteneem a ordem das aves cantOras, a secQao
das quo tern bico delgado, comprido c nao chanfrado na ponla, constituem uma
das mais importantes familias naturaes entre as muitas quo so babitam a America.
Ainda quo a parte tropical do novo contincnle seja o paiz de sua prcdileccao e
aonde se encontram o maior numcro de espccies, todavia viajantes conscienciosos
tem posto 16ra de du \ ida a achada de tao lindos passarinhos nas regioes as
inais frias.

IJ 1

1

Elies apparecem em todo o nortc dos Estados-Lnidos ; na bahia de Hudson; cm
lugarcs elevadissimos dos Andes sendo mui coinmuns em Quito, e nas frigidas mon-
tanhas do Orizabo, no Mexico. 0 capitao Cook a quern a liistoria natural muilo deve,
trouxe hellos exemplares da bahia de Noolka; o nao monos cclcbre Kotzbue viu o
Trochilus rufus na latitude de 61 grdos do Norte. Ramon de la Sagra, na parte
zoologica da sua important obra— liistoria physica, politica e natural da ilha dc Cuba,

allirma que o T. colubris Vieillot, chega na ilba em setembro e parte em inaio, indo
passar o verao no Canada. 0 Snr. Charnizttplue, membro de uma commissao de
naturalistas russos, que ha 3 annos visilou o Museu Nacional na volta de sua viagem
ao redor do mundo, presenlcou o nosso cstahelecimento com urn exemplar da bri-
Ihante espccie Orniswia Susin por clle apanhada na alta California, assegurando-nos
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i

ter cagado mais dous individuos identicos no verao dc 1847 cm latitude muito mais
oo norte.

A observagao tem ao mesmo tempo demonstrado que a distribuigao geographic*
desta familia varSa conformeos dous generosem queclla sc divide. 0 genero Ornismia
de Lesson, a quo outros chamaram orthorhyncus, caracterisado pelo bico direito, e

cujas cspccies sao numerosissimas, tem habitagao mais restricta ; nao so a maior
parte das especies existem unicamente entre os tropicos, mas tambem as poucas, que
sahem fora da zona torrida, acham-se circumscriptas entre 42 gruos, latitude do

Norte e 35 do Sul. Quando o genero quo ainda hoje conserve o nome dado por
Linndo a todos os beija-flores, Trochilus, distincto pelo bico arqueado para baixo,
abracando menor numero de especies, cstende-se por toda a parte nasduas Americas,
principalmento no estio, desde as geladas regides do Norte ate a ponta mais austral

do cabo d'Horn. Assim esles passaros sao essencialmente Americanos : cm nenhuma

•utra parlo do inundo apparecem, tendo somentc a Africa meridional o diflerente
enero Cinnyris, quo p6de ale certo ponto a elles corrcsponder.
0 Brasil possue grande numero de especies que Ihc sao proprias, e tambem
;umas das que existem em outras partes da America : muitas das nossas provincias

o Para, Minas, Rio dc Janeiro c Bahia, tem especies quo so ncllas se encontra. Em

gei . I as provincias do norto sao as mais abundantes a este respeito, csendo ellas

imda pooco exploradas, quern seriamento sc entregar alii ao seu estudo muitas novi-
. ijdes desle genero devo achar. Os arrebaldes desta edrte que, ha 9 annos para ca

i : s visitado por diversas vezes na extensao de duas a Ires leguas em sua circunfe-
e ii a, nutrem muitos individuos de especies diversas. Como resullado dc observa^So

i da, e segundo exige o interesse da sciencia passamos a citar os nomes das espc-
ci >or nos vistas neste espago, e como lacs reconhccidas.

es sao o Trochilus brasiliensis Temm. aebado em chacaras siluadas nos pontos
.is oppostos ; o T. superciliosus Less, em Iraja ; o T. petazopborus Pr. Max. n

BMJ legtia para o Norte, distante do Niclheroy; o T. neevius ou o grypus rulicollis de

Spix nos canos da Carioca perto do Corcovado ; o T. ater Pr. Max, ao quol Lesson
h ou -0. lugubris, perto da cascata pequena da Tijuca ; o T. rubincus Lin. em

lnb ma ; o T. saphirinus no Engenho-Novo e em muitas outras partes; o T. albicol-
I : Vieill. no Rio-Comprido ; o Ornismia glaucopis Less, no Engcnho-Yclho, Rio-
Coi: prido c S. Cbristovam ; o 0. wiedii Less, em Andarahy ; o 0. simplex de

• ^ a que e o T. cirrochloris de Vieillot em muitos arrebaldes da cidade ; o 0.
ud . i stris no Jardim Botanico ; o 0. viridissima Less, em Bola-Fogo c no Rio-Com-

e o O. albiventris no Rio-Comprido e em outras muitas partes. Alcm desta*
! V pecies por nos bem detenninadas e de suppor quo outras ainda apparecem nas

visinuangas da cidade. So a respeito do Rio-Comprido, que melbor o conhecemos,

[ MJC* t ios ccrtificar que nenhuma outra especie diversa das nomeadas tem por n6s sido

ahi iconlradu.
Segundo os nomes referidos vG-se, que alguns dos beija-llorcs por nos apontados,

rclum-se nos autores como pcrlcncentes a localidades mui distances do Rio dc Ja-
nriro, o quo cvidentemenle prova, tanto os enganos de alguns escriplores, como o

into algumas especies nimiamente viajantes pddern eslender seu centro de babi-• i

\
V

i

i<

i

XBABALHOS DA SOCIEDADE VELLOSIANA. I i

tagao. Assim entre outras cilarei as especies, albiventris, albicollis, e albirostris,

que sao referidas nos autores como perlenccntes a Goyona Franceza, quando lodas

tres existem no Rio de Janeiro.
Os beija-flores derramam-se tanto em toda a superficie do Brasil , quo apparecem

em lugares mui diversos; cmquanto. uns volteain nas baixas planices, outros zunem
nos mais altos cuines dos morros. Encontram-se nas sombrius floreslas, nas aberlas

capoeiras, nos profundos voiles, nas margens da rapida ou branda corrcnlc, sobre a

superficie das aguas, nos campos cullivados, nas campinas silvestres, nas alvas praias
do mar, c emlim nos risonhos jardins, indicadores da visinhanca do bomcm. Entre

nos, companheiros inseparaveis das (lores, com as qnacs brincam chupando-lbes o

precioso nectar, ou dahi lirando pequenos insectos, apparecem ou desapparecem a

proporgao que eslas deixam-sc ver, ou murcham. Desta maneira , com raras exce-
pgoes sitio nenhuni llorido existe no Brasil aonde nao se ache uma ou outra especie
de beija-llor.

Estes passaros eelebres por sua pequenhez, zunido que fazem, e maravilboso brilho
de plumagem, e quo dcsconhccidos dos anligos, neccssitarain para apparcccr. que

Colombo duplicasse o mundo conbecido, nao podiam deixar de merccer particular

attengao dos primeiros viajantes que dellcs tiveram noticia. Com efleilo foi com grande

entbusiasmo que dclles se occuparam Andre Tlicvet, c Jean dc Lery, primeiros es-
criptores que no mundo scientilico os fizeram ser conbecidos. As obras, hoje rarissi-
mas, que contein cstas e outras curiosas informagoes sao as iutituladas— Singularites

de la France Antarctiquc, publicada em Paris em 155S por Thevet— e Histoired'uu
voyage fait en la terre du Bresil, outrement dite Amerique, dc Jean dc Lcry, improssa

em Rouen cm 1578.
Estes autores, ambos companheiros de Yillegagnon, foram considerados no seu

tempo como pouco exactos. No entretanto a este respeito, salvo o nao comprehen-
de-so o que elles ebamavam o seu canto, cousa alguma fabulosa era annunciada. Os

tres seculos que se tem seguido comprovando melbor suas assergdes, so dilataram

mais o extenso quadro das admiraveis propriedadcs quo os adornam.
Muitas paginas teriamos de escrevcr se quizessemos neste momento esbogar todos

os caracteres, e todos os multiplicados usos e babitos de animaes tao singulares.
Como isto muito longe nos levaria, pouca cousa direinos sobre o objecto, sobretudo

porque o lim do nosso trabalho e somente aproseolar algumas parlicularidades pouco

ou nada conhecidas que por observagao propria temos podido colber sobre a vida de

algumas especies Brasileiros.
A sciencia ja deixa fora de duvida que as troebilideas formam uma familia perfeita-

mento caracterisada ; seu bico lino. ponFagudo, ordiuariamente comprido ora direito,

ora curvo, suas pennas escamosas, suas azas longas c eslreitas, scus tarsos delgados e

mais curios que o dedo do meio, seus pequenos pes, sua lingua extensive], longa,

dividida em dous tubos liliformes c sustentado por dous compndos ramos do osso

hyoide, sao signaes, que os disliogueui e bem os separam dos outros passaros da

meftna ordem.
Hoje nao se quesliona sobre a sua nutriegao; a sciencia tambem esta de accordo

que tanto se sustenlam do succo das (lores, como de insectos. A observagao por ads
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IcUa sobre muitas cspccics brasilcirns, mostra-nos nao so que a maioria deltas, sao
ao mesmo tempo tncllisugas o insoctivoras, mas tambem que um pequeno numero e
puramento mellisugo. Vio lugubris no fun da turdc, andar a engulir os inscctbs que
cm grande quantidadc entao appareciain ao redor da pcqueua cascata da Tijuca. Pot
diversas vezes cncontrei o simplex, a altacar aranhas tragaodo a9 tnais pequenos ou
as moscas que nas teias aebavam-so presas.

As azas pontudas , inusculos pecloraes robustos , o o sterno sem chanfradura Hies
fornccendo poderosos organs para o \ do servem de fundamento a que dies conslan-
temenlc possam girar nos ares, zunindo cm volta das (lores, das miriadas de in-
sectos o das leias d’aranlias, pelo vclosissimo movimento de suns peunas. Nolaveis
ainda pelas vivissimas cores com que se paramentam , por uma coragem intrepida ,
pela eleganria c delieadeza ilo suas formas, pela engenkosa conslrucgao dos ninbos,
e pelo numero e variedade de suas especics sao verdadoiros represen(antes de IHJIIC-
za, actividndc c riqueza dos paizes aonde existent.

Com que artec paciencia nao fabricam os sens ninbos! Que delieadeza e precaugocs
as vezes nao empregam nesta construcgao! Em uma bella manba o acaso pcrmillio-
me ver o ninbo da especie rvfigaster de Vieillot feito da maneira a tnais elegante,
com a forma de ccstinka arredondada, e suspenso na face inferior do uma folba
de inbame.

Com a sua presenga animando o dando mais rcalcc as scenns ja apparatosas da
natureza americana , cm lodos os tempos sempre foram as dolicias do indigene e o
cncanto do estrangeiro. Circulam com a rapidez do raio ordinariamente no meio de
uma atbmospbera cmbalsatnadu pelo perfume de milbarcs de (lores , quasi sempre
cobcrtos de ont o c das mais rcsplandecentcs cores das pedras prcciosas. O brando
vermelbo do rubim, o vermelbo inienso da granada, o Undo amarello do topasio, o
carregado amarello cor de ouro, o agradavel verde da csmeralda, o verdo cscuro
da malachite, o hello azul da saphira, e o violela da amethistba exislindo separadas
em muitas especics brasileiras servem a cstas de caractcres differenctacs. Outras ve-
zes cstas rnesmas cores sc misturando e formando pasihosas combinngdos deleitain a
vista, extasiam o coragao, e apparecem de maneira a nao podcrem ser imitadas pelo
pincel o mais delicado ; no entretanto assitn mesmo caracterisam perfeitamente al-
gumas especics.

E realmente hello a profusao espantosa de cores tao csplendidas. Pareccndo incri-
vel t»nf .o|u\o em um ser j:i t.io betn doplado pelo Creador, ludo que se possa di-
A . ylo o mais pomposo, e sempre inferior ao que a natureza ostenta nestes

m? 1 ’oados ft111os. Nada conkego mais digno do ser cantado pela pocsia amc-
i . . I J e esta fonnosa avesinha a quo os Mexicanos com tanla razao deram o nome
de Uitzlolotl (Hernandez) que quer dizer raios ou cubcllos do sol. Emquanto
com o desenvolvimento das lolros brasilicas, lyras bellas e harmoniosas se preparam
para entboar perfeitos e stiaveis versos sobre uma das mais estupendas produegdes
do paiz, vamos nos homem da sciencia, bem a csludamlo para assim augmen-
tarmos o catalogo dos faclos que um dia tcrao de ser todos cantados pelo genio
brasilciro.

Convencidos pois da importancia desta familia desde que em 1842 fizemos parte
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da administragao do Museo Nacional foi ella uma das que primeiro occupou nossa
attengao. Enconlrando na casa 35 cspccics ja determinadas pelo nosso mui digno
antecessor o Snr. Fr. Custodio Alves Serrao , c maior numero de pclles do outras
especics c duplicatas, sobre todas ellas fizemos rigoroso estudo. kttlao exarninan-
do com todo o cuidado, individuo por individuo, tanto os quo ja possuiamos como as
novas acquisigocs que iam havendo, dontro do pouco tempo aebavam-so classilicodos
e montados nas partcleiras expostas ao publico 90 individuos comprohcndendo 52
especies distinctas : de algumas tinbarnos o macho, a femea e o novo cada uni destes
pela maior parte com cores diversas.

Desde esta occasiao conboccmos por expcriencia propria o quanto convent quo um
ornitliologista csteja ao facto das mudangus porque passam os beija-dorcs nas diversas
epocas de sua vida, e das modilicagocs, quo ellas produzem no scu aspccto externo. As
pennas dos machos adnltos different as vezes conipletamento das femcas, o umas e
outras das dos novos. De muitos erros estao cbeios os autores por falta dcsteconbe—
cimento; dahi vem a dilliculdade de hoje sabermo9 algumas das especics dcscriptas por
Linntu, Latbarn, Brisson e Buffon. Audebcrt, Vieillot, e mesmo o mui conscicncioso
observador Azara, que tao iinportantes servigos iez a bistoria natural da America do
Sul, tambem a este respeito enganaram-so : descrevcram individuos novos c femeas
com uns nomes, c os typos perfeitos das mesmas especies com outros.

Para evitarmos o cohir no mesmo erro necessidade tivemos de recorrer, quando
podiamos, a minueiosas indagagoes sobre o animal vi \ o, a fazertnos por vezes exarnes
anatomicos, e em algumas occasioes & consultarmos a longa pratica, que dos nossos
passaros tern o naturalista Dr. Descourtiiz, que ba rnuitos annos viaja pelo Brasil.
Desta maneira licamos com plena convicgao, que os cxemplares do Museo Nacional
sendo bem determinados, os sens rotulos perfeitamente indicam o quo sao.

Julgando duas especies por esta occasiao examinadas, inteiramente desconhecidas
para a sciencia, tiveram de receber de nos os mui respcitavcis nomes de Tbereza e
.lanuaria. As descripgbes destes novos beija-dorcs coin as suas rcspectivas estampas
appareceram no primeiro numero do intercssanto jornal litlerario inlilulado— Minerva
Hrasilicnsc, puldicado aqui no Ilio de Janeiro ern noveinbro dcl8i3.

0 credito do jornal levando a noticia do nosso escripto ao niundo scientifico cm

pouco tempo ornilhologislas dos Estados-Lnidos e da Franga honraram-nos coin

leltras suas, nao so emiltindo seus juizos sobre as uossas especies, como pedindo
informagoes e noticias sobre alguns pontos duvidosos da nistoria destas aves ameri-
canas. O Dr. Dekay de New-York acceitando as nossas especies, de n6s tambem
exigia saber, si no Brasil exislia as especics por elie apontadas.

Jules Boursicr de Lion em extensa carta quo nos dirigio, e que guardamol-a nos
archivos da Yellosiana, nao so pedc o nosso parecer sobre 50 qucstocs por elle pro-
poslas sobre todas as particularidades da vida dos beiju-florcs, mas tambem com toda
a franqueza cmitte sua opiniao a respeito das nossas duas especies. Dando o devido
peso a ultima carta por ser cscripta por um grande Irochilidista, e sentindo muito o
nao acharmo-nos habilitado naquclla epoca a poder responder a todas as suas per-
guntas, redobramos exforgos, fazemlo muitas pesquizas e aturado estudo sobre a vida
destes lindos visitantes dos nossos jardins. Pensamos alguma cousa ter colbido, a que
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ha mais tempo teriamos dado publicidade, hem como a otilros trabalhos, si descor^oa-
mento pclo progresso das sciencias naturaes no paiz, nao nos livesse ullimamente
desviado dcste proposito. Mas gramas a Vellosiana ochamo-nos corn novo alento. e
por isso hojo me aprcscnto a sua presence com os factos, que a cste respeito tenho
podido observar o ajuntar.

Mas antes do proscguirmos. scja-nos permittido transcrever cm porluguez as ideas
expendidas cm francos por Boursier sobrc as duas novas especies, por interessar de
alguma maneira a scicncia.— a 0 beija-flor Thereza c inteiramcnto novo, o nada
ex isle na Europa, quo so Iho possa comparnr sobre tudo pelo caracter das pennas do
meato audilivo, que sao de cAr vcrinclho-eneobrado: e com lodn a certeza tuna cspei ie
rnui preciosa . Rogo-vos encarecidamenle o obsequio do remetter-me urn exemplar,

por qualquer que CAr o pre$o, pois dcscjo aprcscntarem minbn obra, que brevemente
vou publicar uni exemplar descnhado com o original a vista . Sobre o beija-flor
Januaria tenho a vos dizer, quo possuo individuos com tal semellinmja com a vossa
descripcao. que pcnso scrern os inesmos, tins forum recebidos de Goyana Franceza,

oatras de Guatemala , buvida alguma exisle, como bem o rcconheceis, que Lesson *'•

enganou, indicando como fcrnea do Saphira a vossa nova ©specie: ella e inteiramen!^
differente* a verdadeira femea do Saphira foi por elle publicada cm sen volume das
Trockilideas, por causa da communicarao, que Iho liz para rectilicar seu primeiro
engano. Em urna caixa , que a pouco tempo recebi de Montevideo, vinha dentro oufro
exemplar como o vosso. »

Assim cste ornitbologisla, quo durante toda a sua vida, como elle proprio nos di .:,
tem-se occupado de beija-flores, deixaiulo claramcnte entrever, que os nossos nomes
foram bern dados, por termos sido os primeiros, quo descrevemos estas cspccies.
certilica-nos ao mesmo tempo, que no inundo scientifico nada exisle que se possa
comparar a ©specie Thereza. Quanto a ©specie Junuaria admiramos que, sendo ella
1 o espalbada, fossemos os primeiros a designal-a de maneira a ser reconbecida.

Xao nos foi possivel enviaro exemplar com tanla instancia pedido, porque entao
nao o tinbamos, c mesmo ate hojc, nao temos podido ver senno dons individuos
desles: um pertence a collec^ao do Museo Nacional , e aeha-se na partileira pro-
pria , o oulro exist© entre os beija-flores por nos classilicados, que possue S. M .
o Imperador.

Os nossos primeiros traballios sobre esta familia sendo coroados com o achado de
duas especies nao ainda referidas polos autores, e alem disto influidos pelas cartas
rccebidas depois da publica «;ao por esto respeito foita , procuramos alargar o mais
possivel o campo de nossas observacocs. Empregamos pois todas as diligencias para
angmentarmos o numero dos beija-flores do Museo. Para diversas partes do Brasil
lizeuios eucommcndas, e por trocas e compras alguns obtivemos de grande valor pe!u
sua raridadc, como prova as outras duas novas especies, Yandclu e Ludovicti , por
nos ja tambem descri[)tas. Desta maneira temos podido nos aebar cm circumstances
do vor perto do duas mil pclles dcstas ; tal foi o motivo porque em poucos annos
ostes passaros viram-sc mais, quo duplicados nos armarios da casa.

Quern cstiver scicnte da fraquissima dota <;ao do Museo Nacional , e que apezar da
penuria do meios este esUbclccimento soffre, ba annos, cortc em sua receita , nao
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podera deixar d © -. mlcss .- ir* q« alguma cousa frzemos. Os nossos beija-flores sao
disto prova.

A rica colic i\ . on . . ! ., ica que n Brasil possue no unico cstabelecimenlo aondc
se podc fazer v -rdadeir i a da grandeza e opulencia do paiz , nada tem que invejar
a muitas da qu - cxistem na Europa. Entre as 2124 aves ahi classificadas esystema-
ticamenU irr u »j? hs , ompfehendondo 1276 especies distinctas sobresahe, logo a pri-
meira v , • \ ;r i esplcndida familia dos beija-flores, que todavia ainda nao tem
metad s > j conkecidas. Eis o actual quadro dcstes passaros no Museo Na-
tionn I .

Temos nac i 244 individuos, 126 preparados c collocados no armario exposto
1' * il8 nolugar dos duplicate : entre os monlados existem 66 especies

: . inc t . obre as quaes nao temosamenor duvida, c 8 pclles que pelo seu cstado
\ idado ainda nao nos e permittido dizer o quo sejam : Beam dos quo se acham

• > i • » 6 , quo sao ou fonicas ou individuos novos, bem determinadas as especies a
|i;rlcncem. As 66 especies distinctas © cujas localidades tern sido procurados

uu do o cuidado, comprebendem 47 brasileiras c 18 do outras partes do Sul c do
d’Atnerica. As brasileiras sao : 30 do Rio de Janeiro, 9 do Para , 4 de Minas

* raes, 2 da Bahia c 2 dcTMaranhao.
Taes sao os detalhes dos beija-flores que o Museo possue. Si por ora o conbeci-

mento destas minudencias de pouco serve, visto ser pcquena a nossa collcc^ao trochi-
lidea cm rela^ao a cxlcnsao desta familia ; quaodo os nossos concidadaos conven-
cendo-s© <!a imporlancia de bem conhecer nossas cousas, nos coaujuvem, enviando-
nos do todas as provinces pclles de beija-flores, detalhes identicos nos serao entao de
muita ntilidade para resolver ponlos ainda obscures da sciencia. So desta maneira
\ iremos a conhecer, tanto as especies, <iue tem babita^ao geral por todo o Brasil ,
como as que exclusivamente cxistem em uma ou oatra provincio : so assitn sabeudo
as que sao puramente brasileiras poilcremus chegar a dcscobrir todas aquellas que
emigram do Norte para o Sul d'America, ou vice-versa .

As remessas por nos ja sollicitadas por diversas vczes, sao-nos taolo mais preciosa.s
jnanto e a impossibilidade cm que nos aebamos na aetualidade, de as ir obter no

proprio campo aonde cxistem : uaica maneira wo cnlrctanto de fazermos a cste res-
>eito boa collicita , acornpanhada de todos os necessaries esclarecimentos. Nesta

ospcctaliva, c pouco ou nada recebendo de fora, viemos morar, ba annos para oRio-
•Toropriilo, para mais de perto podermos examinar as diversas fazes da vida desles e

•ntros inlcressautos visitadores dns nossos jardins, csludando mclhor seus usos e
costumes.

Principiando por bem conbecor os principaes animoes que la sc encontram, sor-
prehondidos ficamos da enorme o gradual diminuigao que vai havendo cm todas as
suas aves. Um silio que ainda ba pouco tempo era mui frequentado por grandes
bandos do sabis (Tanagra), bemtevis (Tyrannus), sabias (Turdusj, anums (Croto-
phagaj, maritaccas (Conurus), periquilos (Psittacus), pombas fCollumba), iuhambus
Tinamus], capoeiras (Odonlhopborosi , jacus i Penelope), e outras muitas aves,

•obreludo peijucnas. nao aprescnla hoje senao poucas andoriuhas (llinmdo), algumas
;amaxirras (Troglodytes), um ou oulro serrador (carduolis jacarina. Gm.J, collrin
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(Pitylus albogularis. Spix), c mariquita (Noctarinia flaveola. L. ) ; por acaso desec
da serra nos mezcs de inverno algum inkambA ou sabiu ; os jacus desapparcccram,
os saborosos inbambus sao rarissimos. Quern quer ca$ar cslas avcs nccessita subir
u alio das montanbas, c as vezes ir moi longe para ponco recadar.

Assim nao ha a mcnor duvida, nao so quo cspecies ornilbologicas lem neslo silio
minguado no numero de seus individuos, mas lambem quo algumas tern lolalmenle
dcsapparccido.

Com os beja-llores tem o rnesino acontecido. Ainda me recordo, que em um dia do
mez de novembro de 1840 vi grande numero dcllcs e de cspecies diversas, duranto
um longo passeio, quo dci por todo esle cxlenso vallc : inas desde 1840 que os pro-
curo com alguma instancia, so lemos podido vfir mui poucos individuos das esperics
brasiliensis, saphirinns, albicollis, glaucopis, simplex, veridissima e albircntris, e
paraisto tenho ido desde o Uio-Comprtdo ale quasi o Andnrahv.

Por esla occasiao cumprc-nos lambem dizer, ( ]ue csla diminuioao de passarosque 5<*
nola no Rio-Comprido, obsorva-so em geral em loilos os arrebaldes desla cortc, aondp
muitas causas de exterminio para islo exislcin. Alein dcllcs serem afogentados pelo
natural desenvolvimenlo que a cidade vai toinando com as novas edilicagoes; as
cagadas barbaras elTectuadas sem licence tie autoridade alguma, c o grande numero
de brancos c pretos que nos domingos o dias feriados sobretudo, nislo sc empregam.
acabarao por os destruir de todo. Si uiedidus energicas quanto antes nao so tomarem,
que evitom cslcs estragos, os nossos \ indouros licarao privados da visita deste*inleressanles hospedcs.

Para o viajante curopco jabojc 6 mui sensivel a difTerciuja que nota entre os pas-
saros quo com maisou mcnos abundancia encontra nos jardins que rodeiam as cidadcs
do sou paiz natal , c os poucos quoaqui observa. Logo qae principia a ca «;ar nos ar-
rcbaldes desla cortc, a impressaoque a \ ista dos nossos passaros recebce tal que julga
sero patz mais pobre em ornitkologia, quando 6 riquissimo. O naturalista viajante
Dr. Deben, professor na uni \ cr$idadedc Holstein, com quern percorrcmos parte dos
arrebaldes da cidade, teve muitas occasides de me dizer o que lira referido.

Passamos agora a expender os usos e costumes de algumas cspecies por nos obser-
\adas, c sobre quo os autorcs nada dizem. Como dislo temos sido lestemunba
ocular, garantimos a sua exaclidao. Nesla cxposi$ao teremos necessidadc de entrar
em pequenos detallics, o em particularidades, que a primeira vista parcccrao inuteis.
Mas a este respeito nada pode-se desprezar, a inenor circumslancia, o uso mais
simples, o brinquedo mais innocenlo vein combatcr, conlirmar ou accrescentar muitas
vezes ponlos duvidosos, ou ignorados dos naturalistas. Si Boursier nos 16r, como
espero, vera quo lendo em allen^ao suas pergunlas deste modo quasi todas ficarn
respondidas ; senao tao bem como elle o exigia, e nos o desejavamos, ao inenos

quanto nos 1‘oi possivel uas nossas circumstancias.
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mm BSTABICA.
Apoiilamenios que poderao servir para a bistorla das arvores

floresiaes do Brasil, pariicularmcuie das do Kio de Janeiro.
PRIM Ml HA LEITURA .

lim tralado complcto das arvoros rcacs do Brasil , cuja importancia de ninguem
pode ser desconhccide, nao digo ja como obra sinntilica , mas como objecto adminis-
trative, cconomicooindustrial, nao dempreza para um particular , ncm para um ho-
mem so e ncm para pouco tempo. E' ogovcrno do cstadoque lia decuidar scriamente
desse assumpto tao util como grandiose*

No entauto nao sera desaccrtado que cada um vd carrogando a sua pedra , qualquer
que seja o sou tamanho e valor para o cimcnlo dessa obra.

Bor minha parte tenho visto muito pouco, o posso dizer nada da immensidado do

territorio brasiloiro ; mas nhimesmo tenho ganlio alguns conhecimentos que julgo po-
dorem ser aproscitaveis, ja selvindo de ponto de parlida para outros observadores,

j.i despertando a nttencao e eslimulando a concorrcr para o mesmo fiiu pcssoas que
talvez sem isso o nao fagam ; mas muito particularmente por conservar alguma noticia
do que em bem pouco tempo eslard aniquilado, entregtte como tudo se aeba a mais

iastimosa imprcvidencia .
Nao perco a minima occasiao dr \ ; d laminar e de conversar com os homens

amigos, c praticos, colligindo c ^ •:* * ' » . i t, I.O£J?I s ir-roes que vou adquirindo; mas

ludo csta por ora em nolas inform * s. e mm i » • pl < i Vscanso: c continua-
rei nesle intento cmquanto mo cslor f / twlt i i d » i .

Em que tempo porem lerci eu malo?mic < li » nn ,* nicihi’ J* - ' .‘nr

alguma cousn do mcnos irnpcrfcilo? Ser-me-ha / •»! • f ze* c» .‘ Sn > i r-r - i u M *

mo opressam a desde j.i ir trnzendo & publico tudo quanto l drai • ido, * nsi .
lacao us nossas llorestas c com parlicularidadcuis madeiras de consul * bum J * ‘

sem disposicao alguma ordenada.
Como o meu (ilo e expAr priucipalmento o quo eu tenho observado por m i m, screi

obrigado a rcslringir-mc a mui pequena parte da provincia do Bio de Janeiro que le-
nho pcrcorrido, c cujas inatas visilci ou dcllas tomei informacucs de pcssoas do lugar.

No entanto como nao me sugeito a um piano prcscripto, scr-me-bao permittidas di-
vagacoes, sobre cada um objecto, smindo-mc do que sc acha nos livros que corn die

liver rclagoes, debaito do qualquer aspccto, em que sc considcre: nem inc des-
cuidarei, de desliudar quanto me for possivel , o emmaranhado labyiintho dos nomes
triviaes.
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Agora passo a fazer uma rcsenha das arvores mais importantes, de quo at6 o pro-
sente jlenho feito urn esludo mais ou menos completo. \ ao rcunidas por familias,
para quo so vcja a riqucza do cada uma ein madciras do coustruccao.

LEGUM1NOSAS.
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Olco pardo.— Myrocarpus frondosus ( no-
Brasil.— Cffisalpinia echinala. Oloo caburoyba. — Myrocarpus fastigiatus

Ccesalp. vessieana. .Veil. t \ \
Pfio ferro. — Cocsalpinia fcrrea. ; .. ~ ....
^ • r / * • . Copaiba vermelha . — Copaifera utilissima
Sepepiruna.— Gcesalpia lusca (nobis) .
Arvore sem nome. — Cocsalpinia ncglcla

(nobis).
Oulra.— Cocsalpinia dispernia.

Cassia dispcrma. Veil.
Bacurubu.— Ca?saIpinia parahyba.

Cassia parahyba. Veil.
Schizolobium cxcclsum. Vog.

uarauna.- Melanoxylon brauna.
Cabiuna. — Miscolobium nigrum.

Pterocarpusniger. Veil.
Miscolobium vlolaceom. Vog.

Sepopira prcta.— Bowdicbia vnlida? no-
bis ).
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Nipolia robusla. Veil.
_ _ _ . ... Canafistula.— Cassia brasiliana (?)

Sepopira amarclla.— Ferreirea spectabilis. , , n .11 1 Marcanahyba.— Cassia murcanabyba ( no-(nobis). bls ) .
Jacaranda tan.— Macbccrium scleroxvlum ... . . „\ mbatico amarello....

(nobis). Dito de espinho. — Acacia maleoleus (no-Dilo roxo.— Macbceruirn lirmum ^ jgj

(nobis).
Ou copaif oflicindis ? Jacq.

Oitabranca.— Copaifera parvifolia nobis).
Jotaliy. — Ilymenoeo mirabilis (nobis).
Guarabu.— Peltogyivef?) guarabu (nobis).
Dito da Serra .— Peltogyncf ?) rnacrolo-

bium ( nobis).
Guaracuby. — Moldenhaurca speciosa (no-

bis).
Guarapeapunha . — Apuleia polygarnea

(nobis).
Iririlm. — Cenlrolobium robuslum .

Nissolia firma. Veil.
Dito proto. — Machocrium incorruptible

Nissolia incorruplibilis. Veil.
Outro. — Macbcprium legale.

Nissolia Icgalis. Veil.
Outro.— Macboerium dubium (nobis).
Dito do espinbo. — Machtrrium pungeus

(nobis).
Angelim.— Macba*rium hcleropterum (no-

bis).
Angcliin rosa. — Peraltea crylhrincrfolia

(nobis).
Angeliin amargoso . — Andira legalis .

Lumbricidia Icgalis. Veil .
\ Mocitayba.— Zollernia mocitayba (nobis).

Oleo vermclho. — Myrospermum ervlhro-
xyium (nobis ) .

BIGNONIACEAS.
Ipfc mcrim .— Tecoma.
[pfe a^ii. — Tecornu insignis ( nobis , .

Bignonia longiDora (?) Veil ,

fpe roxo.— Tecoma curialis
Bignonia curialis. Veil .

Ip*} do campo.— Tecoma flavcsccos.
Bignonia llavcscens. Veil.

Ipfi-batata.— Tecoma leucanlba ( nobis).
LECYTUID&AS.

Jiquitiba venneiho. — Cariana legalis.
Dito branco— Cariana. ..
Embira^u.— Cariana slupacea.
Sapocoia grande.— Lecylbis. . .

j

• *x* >

TRABALHOS DA SOCIEDADE VELtOSIANA. o7

Sapocaia pequena . — Lecylhis. . .
Lecytbis inenor. Veil.

Sapocaiarana.— Curatary pyramidata.
Lecythis pyramidata. Veil.
Curatary rufesccns. St. Hilaire.

Cbatan.— Astronium.
Socosoco.— . . ,

Ccdrintio.— . . .
APOCYNEAS.

SA POTA EEAS.
Magaranduba.— Mimusops elala (nobis).
Guaracica, — Lucuma lissilis (nobis),
.faqud.— Lucuma gigaotea (nobis).
Guaraila.— Chrysopbyllum ?
Guaranh6.— Clirysopbyllum buranbfi. Rie-

del.
MBL1ACEAS.

C.edro.— Cedrela brnsiliensis.
Ccdrola odorata. Yell .

Outro.— Cedrela lissilis. Veil .
Cangerana.— Cabralea canjcrana.

Tricbilin canjcrana. Veil.
Cnrapeta.— Guarea trichilioides.
Dila da grande.— Guarea macrocarpa (no-

bis).

Reroba. — Aspidospcrma peroba (nobis).
Rcquea marlim. — Aspidosperma ebur-

ncum ( nobis).
Dito da folha larga. — Aspidosperma sessi-

liflorurn (nobis).
Coerana.— Echites arborea. Veiloso.

COMBRETACEAS.

Mercndiba.— Terminalia.
Oulia.— Terminalia.
Jundiahiba.— Terminalia.
Guarajuba.— Terminalia.

Vicentia acuminata (nobis).
EUPIIORRIACEAS.

LACRINEAS.
Tapinhoau. — Silvia navalium (nobis).
Gunela prcla.— Nectandra atra.

Laurus atra. Veil,
tlanela tapinboan.— . . .
Dita batalba.— . . .
Dita limiio.— . ..
Dita sassafras. — . . .
Etc., etc.

Urucurana — Hieronima alchornioides [ no-
bis).

Andaac&.— Jonnnesia Princcps. Veil.
Anda Gomcsii. .luss.

DOURAG1NEAS.

RUTACEAS.

Arapoca amarclla. — Galipeadicaloma (no-
bis ).

Dita branca.— Galipea.
AmanV — Metrodoren excelsa (nobis ).
Tinguaciba. — . . .

TEREBINTHACEAS.

’ lonsalo-al ves. — Astronium .

Louro pardo. — Cordia frondosa.
Dito preto ( ?)— Cordia Odoratissirn

bis
•»fU

MYRISTICEAS.
Bicuiba.— Myristica officinalis.
Dita da folha largo.— Myristica gramii

( nobis).
RUBIACEAS.

Arariba vermelba.— Pinkneya (?) rubes-
cens nobis).

Dita branca.— Pinkneya (?) acroma no-
bis).
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Oily— Brosimum (?) luteum ( nobis).
Bainha dc espada.— Olmedia.

PBOTBACEAS.
Gulicanhfc. — Roupula insignis (nobis).
Oulro.— Boupala legalis.

Diknequeria legalis. Veil.

NVC.TAGINRAS.
Tapaciriba amarclla.— Andradea floribmi-

da ( nobis).
Dita branca.— Pisonia alcolina (nobis).

C.ELTlDF.AS.
Limoeiro.— Mertensia utilis (nobis).

OLAONKA .
Tain.— . . .

PH YTOI.ACFA.
Guararcma.— Seguieria alliacca.
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ANONACRAS.
1 Kmhui amarello.— Guatleria luleola ( no-

bis).
Hilo branco. — Guatleria alba ( nobis).

II

a
KI\Y riiflOXYLEAS.

Arco do pipa. — Erythroxylum ulilissum
(nobis).

Subrasil.— Erylroxjlum.
*
1

J ARTOCARPEAS.
d
o*, •
1 J
el

-
tel
foi
ce1

C (

O

I .
do

'
n< • P

CBLASTRINKA.
| Bainha do espada. — Gelaslnis.
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Desla cenlcna do arvorcs, aqui referidas, 70 polo monos sao verdadeiras arvorcs
do conslruccao ; as outras se conhccem com o nomc de madeiras brancas. Cumpre
porem observar quo nao c facil cstabeleccr a divisao entre madeiras tic quulidade.
« as que nao sao : cm rigor nonhuma ha quo deixe de ter tal, ou qual uso :

algumas mosmo, quo se nao repulam das primeiras, sao no enlanlo buscadas dc

prcforcncia para ccrtas obras. A nossa genie rustica , c malcira se serve, geralmentc.
das phrases— pdo bom, pdo dtda— para indicar a qnnlidade dus arvorcs ; phrases que
se podem subsliluir pelas seguintes — pdo de prestimo, e pdo son prestimo— conhe-
ido ; mas quo nada servem para a qucslao ; porquanlo, muitas madeiras, que no

meio da abundancia cram dosprezadas, sao hojc aprovcilodas, c vao tendo eslimacao.
Soria uni moio seguro do separar as madeiras boas das mas, a existcncia, ou ausencia
do ccrno ; mas ainda ossim ficariam enlre as madeiras brancas, imiitas que sfic »

oplimas para varias conslruccdes, ao lempo que enlre as dc cernc sc contain algumas
de inferior qualidade.

Sao lambem as madeiras designadas, segundo a sua dura$ao c rosistencia accau
doslruidora dos agentes cxlernos, por madeiras do ar, do chao e d’agua.

As palavras arvores ou pdos dc lei , arvorcs ou pdos rcacs designain mais parlicu-
lurmcnle as arvores reservadas, para construct naval , cujo corlc era por lei prohi-
Lido aos parliculares.

Dcixamlo por agora esla questao da classilica«;ao das madeiras, o que posso

asseverar e, que das boas madeiras dc conslruccao, laulo naval como civil , que sr

aebam nas malas da nossa provincia , poucas fallam ncsla lisla.
Devo porem confessar que ainda nao pudo averiguar alguns ponlos dmidosos.

quanta a delerminacao rigorosa dcospecies, o variedadcs. Os mateiiosem geral estao

« -I 7«* *** » «_
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capacilados de que para lodas as arvorcs ha duus qualidades, quo dies as \ezcs
designam por macho e femca , porem mais commummentc pela cPr mais ou menos

fechada do lenho; assini dizein : Guarauna parda , c prela — Cabiuna parda, c preta,

Louro pardo, c proto — Peroba rosa , c amarella,— Iririba rosa, c amarello—
.Icquitiba vermelho, e bronco — Cedro vermelho c branco, etc., clc. Em alguns destes

« asos lenho reconhecido especies distinctas, conio no Louro, no .liquiliba, no Embiu,

na Arariba ; mas cm oulras, como tia Guarauna , na Cabiuna, no Iririba, no Brasil, etc.,
ruido, ao menos por ora, quo nao ha senao uma so espccie, c que a diversidade da

idr da niadeira , da dura^ao, etc., depende de circumslancias do lugar, da idade, da

arvore, ou de oulra qualquer causa.
Nao inclui nesle Irabalho, para o nao cstender demasiado, muitas arvores, cujo

estudo lenho mais ou menos acabado, c que sao de inferior qualidade. Taes sao as

Tabebuias,— as Caixctas,— os Jacatirdesas Coeranas,— que sao usadas para
varias obras ; algumas oulras perlenccntcs a varias fainiiias, como Kubiaceas, Mysta-
rcas, Bombareas , Urticca s, etc., cujos empregos sao poucos. ou nullos.

Com pezar porem omilto numcrosas arvores, algumas das quaes sao madeiras de

eslima$ao: por isso, que apezar de ter ja o estudo complete de varias especies,

nao pude ainda com seguranra dctcrminar-llios os generos, pclu grande incerteza dos

carocteres que devem servir para esse fim (1). E neccssario urn estudo mais perteito,

e comparativo do lodas as especies, para chegar-sc a urn resullado menos duvidoso.
Ellas perlenccm as lamilias das Lcguminosas, Laurincas, e Sapotaccas.

As lcguminosas sao principalmenlc da sec^ao das mimosaccas, c dos generos acacta,
ii\gd > enterolobium, adenanthcra, c outros. Sao muitas conlieeidas vulgarrnenle pelo
uome de Cabuis, por exemplo: Cabui \ inbatico ; Cabui pitanga ; Cabui tinea ; Cabui
do curlir, etc.

Outros pelo nomedc ingus ; por exemplo ; Ingaa^u ; Ingaainargoso ; Ing& doce, etc.
Outras eiAfim sao ; Timboybas ; Sergeiras ; Monjolos ; JacarPs, etc.
Na scccao das Stcartzias ha varias arvores de gr«indc cstatuni ; c quo saochamadas

Jacarandds.
Sao todas madeiras brancas ; ao menos 3 especies que couhe£0 aqui no Rio
'nnciro.
Vs Laurifieot sao couhotidia pelo noma de canelis ; perleiK em aoa aeu :

AtClandra, Ooucn outros ; sao todas madeiras mais on meno .̂ualinxiibii.
As Sapofttcea$ sab ger.iln.onte ebamodas (maeiitram pela rnaior purte io>

wcneios Luca ' » , rhrvsoph}lluin, • firJinUsu.
Limilo-me por agora a islo. Em Icituras subsequentes me occuparei mais especial-

mente de cada uma destas arvores.
Rio de Janeiro, 18 de ngosto de 1851.— I'rancisco i rcire AlUmdo.

— uwio—
( t ) Algumas vem descriplas na Flora Fluimntnse ; outras j* couliacidas t claisificai J? pc guttes

anlorer, mas iU mesm« ainda reina mutts duvitla.

7i ,

i

l

>

*

*

|
I

r
i

S

*



* }

fe 1
f

1

1
I

»

<4

5(

fc
n
4
!
f

a*
al|
0-
n
v
r
\

J

cl

Of
1 -V4I i IM

I

el

4

ter
for
cer
co
tW

* >

i

i

na

. ii"

dii f f/
re«

N
ail

llZi If
St]

nc -
3

>

w
• •

I

60 BIBLIOTHECA GUANABARENSE.

W O T I C I A S Z O O L O G I C A S.
I.'-Gi nndc dcuprojxjrrio eiilro imlhi<lun>i ntlulto* de until ntc*mu onpeclo do

Basso a commimicar um facto que julgo ile alguma importancia para a scicncia.
Existent no Museo Nacional, na grande sala da collec{5o ornitboloeica, quatro

cxemplares de uma niesma especie notaveis pela grande dcsproporrao do seus ta-
manlios, sendo dons maiores e dons menores.

A especic a que pertenccm, conhecida pelos autores polo nomc de Philedon cccru-
leus VieJI, da familia dos dentirostros da ordem dos passaros ou aves cantoras e do
mrioso gru[ >o cuja lingua e terminada por um pined, acha-se perfeitamente repre-
senlada pelos nossos individuos.

Os dons maiores, dos quaes um 6 femea e de cdr divcrsa , foram apanbados na
provincia do Rio dc Janeiro, aonde sendo mui vulgarcs te:n o nome de Sahi-bicudo :
• »s dous menores vioram do Para ha pouco tempo.

Medindo-os com atlenQuo ochamos: o bico cm todos com seis linhas de exlensao ;
o comprimento da ponta da cauda ao principio do bico na maior especie de 4 1/2
pollegadas, o na menor de 3 1 /2 pollcgadas; o comprimento da ponta da aza a outra
ponta estando ellas cstendidas na maior de 5 1/2 pollcgadas e na menor s6 dc cinco
pollegadas : a altura na maior 2 1/2 pollcgadas e na menor 2.

E’ realmento curioso, que sendo os caracteres destes passaros de todo semelbantes,
quo indicando tudo nelles scrcm animaos com desenvolvimento completo, os que vivcm
no Vara, sejam menores e dc uma mnneira mui sensivel dos que os que habilam < >
Rio dc Janeiro. Exctnplos identicos sendo rams no reino animal, obriga-nos n dar
publieidade a cste facto, trazendo-o ao conhecimento dc nossa sociedade.

*•*— C'olira coral cugollnrio onfrn.
Acabamos dc receher do um nosso amigo, e de deposilar no Museo Nacional .»

nmostra de um facto quo nao deixa de ser curioso. Consiste cm um frasco contendo
uma cobra coral, a qua! tern denlro de si outra tambem coral, porem de diversa
especio. Este exemplar lao evidentemente mostra que uma cobra foi engolida pela
outra, quo por elle \ e-so quo a engolida tern ainda fora da boca da outra a cabega
c uma sexta parte do corpo.

A pessoa que nos fez csta remessa, diz-nos que o Itcv. prior de S. Bento Fr.
Luiz de Saraiva, passando pela fazenda chamada Camurim em Jacarcpagua, foi quern
tovc oceasiao dc notar com sens proprios olhoseste facto, lendo sido elle quern maloti
as cobras, quando vio quo a geguuda estava quasi ao ponto de ser de todo engolida .

Pam o Museo este facto nao foi novo, pois lin muitos annos a eosa ja|K>ssuia outro
exemplar em que sc vi a cobra chamada limpa-malo, (especie do gen. coluber)
engolindo uma Irienocepbala.

A publicaeao destes factos torna-se de muito interesse porque vindo coniirmar a
opipioo vulgar mui cspalbada por todo o Brasil de quo umas cobras cngolem outra*tivas, da do maneira satisfactory a razaoporque n mordedura de cobras nao venenosas
npresenta as vczes effeitos de mordedura de cobra venenosa.

Rio* 4 dc agosto de 1851. — Dr. Emilio Main
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ISOS E COSTUMES DE ALGUN'S BEIJA-FLOHES BRASILFIROS, OBSERVADOS E ESCRIPTOS
PELO DR. EMILIO JOAQLIM DA SILVA MAIA.

1/ cspccic*—Ornisinya simplex. Less.

A especie que pela primeira vez live oceasiao de observar de perlo alguns
dos seus usos e costumes foi a Omismya simplex dc Lesson, que Vieillflt
ja a tinha denominado Trochilus cirrochloris. E mui espalliada por todo o
Brasil *, das provincias do Para, Maranhao, Pernambuco, Sergipe, Bahia e
Espirito Santo tenho por informates noticia do seu apparecimento ahi; no
Rio de Janeiro a tenho visto em paragons mui diversas dos arrebaldes da
cidade, e sei pelos que se occupant do commercio de j>elles de passaros, que clla sc
encontra em muitas comarcas da provincia. Minhas observances foram feitas so-
lire os que vi no Bio Comprido.

() nome dado por Lesson 6 por mint de preferencia adoptado por ser o mais
npropriado, em attencao a simplicidade de suas cOres, as quaes na realidade sao «le
um escuro Ligeiramente esverdinhado cm todas ns pennas do corpo; o que bem a
separa das outras especies da familia , aonde mais ou menos se encontram c6res me-
tallicas.

Este beijn-flor robusto em relncao ao tamanho dos outros, e com azas amplas e
compridas, torna-se ainda notavel por pertencer a pequena divisao da familia, que
tern as primeiras varetas das pennas das azas muito mais largas. Na especie de que
ine occupo so os machos tern estas varetas largas. Os autores nada dizendo sobre os
seus meios de vida, julgo que algum servico faro a scicncia, referindo o que a mi-
tt ha propria observagao tern a este respeito podido collier. Unicamentc fallarei do
que tenho visto.

Quern conhece estes passaros, e esta ao facto da rapidez com que executant os
principaes ados de sua vida, pode avaliar a grande paciencia quo foi necessario ha-
ver , o trabalho seguido que se teve para se poder chegar a algum conhecimento po-
sitivo sobre tal objeclo.

Esta especie tern o canto triste e o vOo nimiamente veloz como todos os outros
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beija-flores : ha bite com ospecinli^ ladc? os luigares aoode cxistem plantarnes de bana-
neiras : no tempo em que esta util planla principle n mostrar sous cachos, vft-se ap-
parecer no redor deltas inuitos destes passarinhos juntos, durante as boras do dia em
que existc inenos calor; voltcam de umas para as outras e furam com o agudo e coni-
prido biro as cspessos bracteas quo robreiu as llores.

A primeira vista, parece queesla ornismya se nutre dosuco contido na pontados
engages, mas a minha observacao fez-tne ver quo ella pcnetra-os com o unico lito
de lirar dahi osinsectos, que em ( juantidadc sao ntrahidos nesle lugarpelo sucotnel-
loso la cxislente. Para melhor disto cerlificar-me abrindo alguns destes boija-llores,
mortos logo depois de terem introduzido o bico nestas llores, em todos achei nos es-
tomagos formigas e os insectos que ordinarinniente frequenlam estes lugares.

Coin saudades me recordo, que quando criunca na Bahia, indo aos cachos das
bananeiras para elmpar o assucarado liquido, os achando muites vezes vasios, supu-
nba , de accordo com a opiniao vulgar, que eram beija-flores ( pie os esvosiava, retle-
ctindo que elles muito os frequentava. Mas agora vejo quo este juizo era false, r
quo pelo contrario estes beija-flores sao os destmidores dos inimigos que muito
goslam deste liquido*

Nos bananaes sempre encontrei inuitos destes beija-flores juntos, oque, geralmen-
le fallando, nao e vulgar na familia; todavia observei ( jue de vez em quando uni ou
oulro affastava-so destes lugares e dirigia-se como cxplorador a outras llores dos
campos visinhos. Esta es|>ccic riunca penctra os inaltos virgens*

Pousani frequciilumen to ja sobreas fnlhas, j/i sobre todas as partes das bananeiras;
e poslo ( pie eslejam a se levantar cbnstantemente das posigdes quo tommn, voltam
quasi sempre aos niesmos lugares. A paixao da colera 6 ordinnriamentc o movel des-
tes repetidos movimontos. Langam-se com furor sobre todos os passaros, ( pie passam
per ncaso perto delles, ou querem vir-se collocar no lugar que occupam. Os tenho
visto a disputar a posirao (pie primitivamente escolheram, sendo major o numero
das querellas com individuosda mesma especie.

Raramente dous machos cncontram-se sobre o mesmo pouso sem pelejarem. A
actividade com quese atracam e extraordinaria, a major parte dns vezes via princi-
piar o coiubate e nao me era possivel ver o fim. Tal 6 a confusao que liavia, tao gran-
de a vclocidflde do seus moviraentos, que minha vista os nao podia neoinpnnhnr.

O ciume os faz verdndeiras pequenas furias ; com o pescoro inchado, com ns|»ea-
nas levantadas, e com u cauda virada para cima combotcm no ar com immensa rni-
va, dando pancadns fortes c produzindo susurro bastanle grande. Nos ataques vno
o vein repetidos vezes com rapidoz iucrivel, sendo o hico a principal anna. Duas ve-
zes pudo ohservar os vencidos coirem no uliao, e muior numero do vezes estes afas-
tarem-se, fugindo. Em uma occasiao com grande sorpresa minha vi dar-se um des-
tes eombates havendo entao alguma cliuva. Em gerat nadn os coiildm quando estao
euraivecidos.

Um dos factos, que grande prazertive deser testemunha, foi ode presenciar no
dia 18 de novemhro de I8AG um casal destes copuinrem no ar: desde entao mais
uma vez ja live occasiao disto ohservar. tViem dous pequeuos ovos brancos, e segun-
do pude conhecer lanto a femea como o macho, so encarregain do espinhoso iraha-

*
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Iho da incubagao, No (pie dcsenvolvem liiuita paciencia e uma corogem que nao 6
de esperar em passaros tao pequeuos.

cspecic.-OniisBiija alboxularls Less
*i
J

Esta especie foi a primeira vez deseripta por Spix com o nome de Colihri alhogu-
laris; Vieilldl deu-lhe ao depois o nomo de Tnwhilns albicollî a usta de um
exemplar trazido do Brasil por Delalandi. Lesson em attencao ao sen hico com rn-
zao a col lorou no genero Ornismya conservando o tiome especilico de Spix.

E' um beija-flor de tamanho mediano, caracterisado como o nomo o indica pela
garganta quasi toda branca ; mui semelhante a Ornismya albirostris de Lesson tern
todavia cnracteres especiaes, que Hie sao proprios. Ainda <|ue rara na provincia do
Rio de Janeiro, segundo o grande numero de pelles de beija-flores por mini examina-
das, apparece de vez em quando nosjardinsdo Rio Coinprido.

Tcndo um cnsnl destes vindo por acaso fazer o seu ninho sobre um limoeiro do
minha chacara, live occasiao de observar muito de perto todo cste trabalho, a incu-
barao, e a mnneira como nulrern sous filhos. Factos estes tanlo mais imporlontes
para a sciencia quanto os autores todos que tern fa1lado deste beija-flor, nada dizem
a respeito dos seus usos e costumes.

Na manhn do dia A de feverciro de 1858 passeando pela minha chacara do Rio
Coinprido, entreia notar que dous beija-flores deste especie, como vim a reconhecer,
levavam no hico pedacinlios de cascas do arvores, palhas e outras substencias, sus-
peitando desde logo o queseria, puz-mc a espreite. Dahi apouco vi que um casal
destes faz.ia o seu ninho. Aprovoitando ensejo tao favornvel, aondc com toda a com-
modidade podia miudaraento ohservar, o q u e ha tanto tempo desejava, nao perdi
tempo e enchi-me de grande paciencia para podcr examinar todas as parlicularidades
deste interessante acto.

Frincipiando por bem distinguir a femea do macho clieguei a reconhecer que era
este quern trazia os materiaes, quando a femea como habil e intelligeule operaria era
quern os puniui em obra. No lini da terminocao deste trabalho, que durou poucos
dios, a mesma femea deu-lhe a ultima de mao, alisaudo todo o ninho por denlro ; o
( jue pddc levar a e(leito, esfregando as margens e os lados com o corpo, e o fundo
coin a cauda. Tudo islo foi feito com inovimentos mui rapidos e a ultima accao pa-
recia antes que o passaro hrincava do que trabalhava.

() ninho concluido licou do forma esferica , do tamanho d'ametade d um ovo de
ganso, e achava-sc formado externnmente de um tccido mui denso feito com fibres
de diversas cascas intercalladas de pedacinlios de palhas, e internamenlo de lilamen-
los assetinados de algodfio com mistura de painas. Este ninho eslava suspense na
distnneia de 13 palmos do chao, e achava-se collocado na face inferior de um dos mais
pequeuos ramos do limoeiro, e a ello unia-se f >or meio de cstreitas palhinhas que
hesm o enleiavnm.

Logo que o ninho ficou prompto a femea depositon dous ovos perfeitamente l >ran-
eos, allongados, do tamanho de uma pequena nvela , queforam por ella cliocados
nltemnlivomente com o macho. Funham-se sobre o ninho de maneira que o pescogiu

f
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a cabe$a ea cauda ficavam de fora. No fun de10 dias sahiram desles ovos douspe-
quenos passarinhos, quasi desplumados, e quo pareciam ter 5 a 6 linhos de compri-
liionto. Os paes os nutriram com o maior carinho, e os tratavam e vigiavam com
cuidados instantaneos ; ora um, ora oulro, sempre olguin cslava no p6 dos Iilhos ;

a cada instante davamprovas de oxcessivo amor. Seu I »ico espesso forte e pontagudo
o lorna lerrivel nesta orcnsiao. Vi alimental-os passando os paes os alimentos, de-
pois de bem degeridos dentro do si, para a bora dospequenos: abriam bcm seus bi-
ros para quo os dos iilhos ficassem na posicao a ranis conveniente.

Os Iilhos forara alimentados polos paes durante IK dias, no lira deste tempo tendo
as pennas das nzas bastante comprimento e podendo dies voar, sahiram dos ninhos.
No primeiro dia pude oinda ver, quo o pae sempre os acompanbava para qualquer
parte, que se dirigiam, ecoino seu guia os levava indislinctamente para todas as llo-
res quo enrontravam. Com vdo fraco, e com o raovimento das azas pouro rapido, os
novos beija-ilores titubantes necessitavam a cada inoraenlo pousar, o que faziam sobre
o primeiro ramo ou follia da visinhanra : nao pude perceber nesta occasiao si os fi-
lbos ja introduziam seus biros no receptaculo das Ilores. Poucos dias depois perdi a
todos de vista por desapparccerem inteiraraente do pequeno rerinlo de minha
chacara.

As edres das pennas dos Iilhos quando sahiram do ninho, eram diversos do pae, e
ajguma semelhanra ranis apresentavara com as da raae : as pennas das azas cram de
edr roxa parda , como sao durante a vida inteiro ; por todo o corpo tanto em cima
como era baixo as pennas achavam-sede edr verde desmaiada pouro brilhantes: c
tanto na garganta como no thorax nao se notava o menor signal de edr branca, ca-
racler dislinctivo da especie. Qucm visse uni desles novos beija-flores isolado, toina-
ria ccrtamente como esperio difTercntc daquclla a que verdadeiroraente pertence.

lnfelizraente a sciencio rauitos desles oxemplos apresenta , rauitos novos e fcmcas
tern sido descriptos por quasi todos os autores, como conslituindo especies distin-
ctas ; o que tein produzido a maior confusao na farailia das trochilideas. Dahi vem
< jue s< > estudando-so bem, todas ns phases porque passara eslas aves nns diversas mu-
das a que ostao sujeitas, se pdde ter cabal conhecimento das suas especies ; mas este
estudo para ser completo deve ser feito nos lugares de sua habitarao, a imitagao do
que agora praticamos.

As edres dos novos, na especie de que trato, conservora-se pelo monos dous annos;
l >ois no lira do verao seguinle appareceram ainda em minha chacara alguns desles
beija-ilores novos, e vi que, hem indicando serein dos que linham sahido dos ovos
no anno anterior, traziam as edres como acima ficam referidas, achando-se uni pouro
maiores.

Eis o que encontrei nesta especie digno dc ser publicado, dizendo por fun que era
todos os artos da vida apresentavara a mesrna agilidade das suas rongeneres, mas que
tooavam todas as Ilores era geral , sera mostrarem predileCQfio por nenhuraa.

i *:i.' especie. -Oriiismya Allilventrls. — Wesson
0

Esta especie hem caracterisada, por ter o ventre branco, pelo que Linncu a oha-

. * -
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luou Irochilus Icncogaster , e por ter o thorax e juries suporiores de uma bella c.C»r
'erde brilhante, donde Ihe veio tanihem o nome-, 'ad Francezes de Vert-dor6— , 6 certamento uma das mais < mmum r Brasil. I‘ . . o primeiro dos beija-ilores do Brasil , que o raundo conbeceu , pots e . telle qu*: < *rtamente quiz foliar
«ICiin de Lory, quando na sua importMilo obra — I v » rwt d /'VCMQCI (uitharcticQ ,ou Brestl. — d a exagerada c altcradu noth. • do a que os Taraoyos denomi-navam — Gonambuch. Marcgrave e oulros escriptores com elle igualmente se tern
occupado, entrando em detalhes descriptivos.

A sua habitarao 6 tao extensa , que nao so opparece lodo o anno no litoral das
visinhangas desta cidade, e nos arnenos jardins que a rodeiam, como por inforraa-«;oes, e pelo que tenho visto em remessas de pelles, sei que encontra-se em quasi todasas provincias raaritimas do imperio. Assira posso informar, baseado, aldm do mais,
no que tenho ouvido a zoologistas viajantes, como Deben , Descourtilz, e outros, que
grande parte da costa do Brasil ale a extensao de raeia a uma legua para o interior
apresenta individuos desta especie. Todavia Lesson e outros autores iudicam so a
Goyanna como patria sun , npezar do Brasil nostes ultiraos 30 annos ter sido visilado
por grande nuinero de naturalistas : o quo hem deixa ver o quanto a sciencia a este
respeito esta ainda cm atrazo.

Hahituado a passar os veroes durante os annos do 1837 a 1812 no oprazivel arre-balde de Nictheroy chamado S. Domingos, lugar a beira-mar e bordado de diversas
e deliciosas praias, olfereceu-se-rae occasiao de cncontrar por rauitas vezes beija-
flores desta especie. Passeando nessas praias e nos compos visinhos & tardinha ou
pela raanha eddo, raro era o dia era quo alguns destes beija-ilores me nao appare-
ciara. Quasi sempre os via, como 6 costume na farailia, em aclivissirao raovimento,
e verdade quo 4s vezes paravam no raesmo or, ou pousavara nos poucos arbustos
que por alii existiara, mas isto so acontecia por pouco tempo, o mais ordinario, uas
boras acima apontadas, era o eslarera a voltear, zunindo em todas as direceoes e
rom iraraensa rapidez.

De todos os nossos beija-ilores d este o que tenho visto com movimentos mais
vnriados, nao se limitando aos passeios de terra, estao a cada instante a irem desta
para o mar. Quem a primeira vcz os visse na superlicie deste elemento os lomaria
como a animaes iclhiophagos quando tal costume nao tem, nao fazem senao voar
sobre o aquoso elemento. Eis o resumo do que a este respeito observamos.

Linas vezes dirigiam-so para a abobada celeste, ou perseguindo seus inimigos, ou
por simples distraccao, ou como me parece mais acertado, a cata de pequenos insc-
ctos *, outras vezes com a rapidez do raio corriain horisontalmente pelo ar, ora
parando no mesmo espafo, e com igual vclocidade voltando para traz, ora beijando
todas as (lores que em seu carainho appareciam; muitas vezes iam pelo mar fora a
pouca distancia de sua superPicie, indicando alguma cousa procurar •, e occasides
houveram que, nao se afastando dos margens do mar, brincavam com os ondas que
sobre as praias batiam, lingindo ahi banhar-se quando nem de leve as suas pennas
eram molhadas.

Ainda que nao possa dizer com certeza qual seja sua nutri^ao, todavia creio que
esta especie 6 ao mesmo tempo mellisuga e insectivora. So desta maneira pode-se
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cxplicar alguns dos costnnu s qur reflectido. O quo esta dc accordo com a
opiniao do grande Azam, <> n\ j, . • -MI tempo pensava que muitos beija-flores
recebiam esta dupla ai ; ; « ien ‘ini< . i . meira , dizia elle, de cxplicar-sc a existen-
ria <le cerlos beij Ll <.u ^ • m Ida o :muo n ^ campinos da banda oriental, aondc,
durante o inverno, as llor* - inlo-ininon! - r* %sam.

0 seu vdo, alem de nimuui.enl'! i iprdo 6 quasi sempre acompoubado deunisoin
agudo, cadenciado, enmito prolongudo; o seu rilhino 6 mais compassado que
nenhumadas especiespor mini observadas. Este som tornava-se mais forte, c entao
baslantc sensivel, havendo algum combate on persegui^ao de inimigo $ o quo a eada
momento estava a nconteccr, \isto a valentia, o orgulho, o ciuroe, e o exlreino afTccto
de que sao dotados estes pequenos Imbitantes dos ares.

Quando este beya-flor apparcce nas chacaras quo existem cm volta da capital, $e-
gundo tenlio notado, em diversos jardins do Rio Comprido, 6 cm pequena quanlidade;
mn a dous casacs ao mais, 6 o quo tenho vislo no pequeno jardim de minha babi-
tafao; quasi sempre aqui apparecem desde o principio de agosto ale novembro.
Nesta occasiao proeuram de preferencia tocar a cada instanle os thyrsos floridos das
mangueiras; muitas vezes os tenho visto pousarem nas pontas as mais elovadas dos
ramos desta gigantesca arvore.

Posso assegurar, polo quo tenho observado cm oulros muitos lugarcs, que era
geral as families das myrthaceas quando esta era florescencia 6 tambem uma das
mais visitadas por elle : os jambeiros, grumixameiras, pitnngueiras, jaboticabeiras, e
oulros identicos vegetaes, no tempo da osteiitncao de suas numerosissimas ilores lbe
olferccem especial atlraclivo. A que scenas raagestosas nao da lugaro apparecimento
desles beija-flores no meio das bellas Ilores de todas estas arvores e arbustos!

Nunca me hei de csqucccr de urn bollo quadro que raeus olhos presenciaram no
«lia JO de agosto de 18'< 2 na praia deS. Joao de Icarahv, perto de S. Domingos. Um
extenso areal, bello pela csplendida nlvura quo cm parte delle apparecia, mostrava
no entretanto a oulra parte e o campo cin umvisinho coberto de copiosas Ilores
braacas das pitangueiras, matizadas de vez em quando com a vivacidadc e o brilliantc
vfihlo desta ornismya.

4.a especie. — Oriilsinya tiliiucapls. Hicsson.—
O principc de Wicd-Neuwied, illpstre allemao, quo durante os annos de 1815,

ISIG, e 1817, percorreu grande parte das provinces -do Rio de Janeiro e Espirito
Santo, c a quern so dove o conheeiincnto de muitos dos nossos onimaes, foi o primeiro,
segundo penso, que noliciou a exislencia desta especic. Na sua importante obro —viagem ao Brasil,— digna do ser por lodos lido, como uma das mais instruclivas c
eom mais criterio cscriplas, e aondc enconlro a primeira descripcao deste beija-flor.

Diz o sabio viajante quo achando-sc perto da logdn de Ponte-Ncgra, provincio do
Rio de Janeiro, c quorendo examinar a Horde uma pequena palmeira vi-o (ixoa um
dos ramos, o ninho dc um novo beija-flor , que al6m de oulros coracteres tendo a
cabe$a azul recebeu delle por isso o nome de Troehilus pilealus. Sendo curia e um
pouco inexacta a descripeao que nesta occasiao npresentou, os naturalistas modemos
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nao conservaram o seu nome pondo-lho o de Glaucopis, que? 6 hoje geralmente
admiltido.

Este beija-flor um dos que mais vezes nos visita , a cada iristante opporece nos
jardins desta cidade. Ainda que so cncontro por toda a parte e em todo o tempo (s
todavia mais commum nos Inezes do julho al6 fins de setembro. Na provincia nao
deixa de ser menos espalhada, corao o collijo do grahde numerode pellesseme-
llianlcs, que vein para o mercado da corte.

Segundo tenho observado, as boras em que ordinariamente mais apparecem sao
das G boras da manha atC ns 9, c das 5 da tarde ate o anoitecer. Durante as horas
em queo calor 6 mais intenso naose mostram a descoberto, nesta occasiao vao se
abrigar no interior das mattas ou capoeiras. Quando para ahi se dirigem pousam de
preferencia sobro arvores, arbustos, ou hervas que se aebam visinhas a algum rio,
ou regato. Por diversas vezes os tenlio visto sobre os ramos ou em cima das folhas de
imbaibas, bombus, taquaras, layobas, olgumas heliconios, canas, o etc.

Achnndo-me um dia em que o sol estava encobcrto as 11 boras da manha, no
alto da grota da Figueira , donde sahe o riacho do rnesmo nome no Rio Comprido,
pude ver alguns destes beija-florcs sahirem de um bosque contiguo ao lugar por mim
trilhado, c com rapidez extraordinaria se precipitarem sobre o vallo proximo, voltes,
do alguns para o rnesmo lugar poucos minutos depois.

Quando vein para os jardins ou campos floridos tocam quasi todas as Ilores quo vao
achando no seu trajecto, indo, como fazem sous congeneres, de umas para outras, ou
suspendendo-se e revirando-se no ar, lornam a vir para a mesma flor, que acabnm de
largor. Tenho podido perceber, que mostram predileccao pelas aromaticas Ilores das
larangciras} e como essas (lores sao igualmente visitadas por outras muitas especies
de beija-ilores os Glaucopcs estao condemnados para os poder tocar, a sustentarem
rontinuas lutfis. Nesta occasiao desenvolvem muite valentia e forca, sahimlo muitas
vezes vencedorcs.

O sou vdo 6 nirniaraento rapido, sendo tambem bastante forte o zunido das azns-
A facilidade com que o executed, Ihes dd certamente a segmvinca , que parecern
mostrar quandose acham perto de algum perigo. Nao daoindicios de temerem cousa
alguma, voando, rodeiam a pequena distancia o homemeoutros grandes mammiferos.
A este respeito conlou-mc um cacador, que em suas cacadas j>or mais de uma
vez tern acontccido, que elles vem gyrar, afastados 2 a 3 palmos, em volte da sua
propria arma , tendo elle os vezes ncabado de dar tiros. Facto quo deixa v6r a toda a
evidencia a muitn coragem quo ostentam tao pequenas aves.

Este beija-flor 6 um dos que muito gostam de correr, voando, sobre os rios e
regatos. Si nos compos ou jardins por onde se espalham, sentera alguma levada d’agua
para Id se dirigem, ainda que muitas vezes dcniorando-se pouco tempo ahi, cm breve
voltem. Andam nrredados a pequena distancia da superftcie liquida , indo ordinaria-
menle por ella acima mui velozmonte: algumas outras ve/es descrevem evolucoes as
mais extravagantes, ou suspendem-se sobre as ondas, quando estas existem.

Em uma occasiao pudo claraincnle vir a conhoccr, que elles tocavam ns ondas com
a ponta das azas ficando quasi toda a plumagem ligeiramente humida. Como mal se
molhavam nao posso chamar a esta ac<;ao banho: mas della focilraente deduzo o
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quanto este beija-flor 6 amigo do fresco, o que esta de accordo com alguns dosoutros costumes por n6s apontados.

*•

especie. — Ornisitiya riibfuea . Lê ou-

Este lindo beija-flor, que segundo me tern affirmado verbalmente naturalistasviajantes 6 mui commum desde Cantagallo at6 a Parahyba do Sul, vena tambem dc
NCZ cm quando visitar os jardins situados ao S. S. 0. da cfirle. Na provincia appareccem grandes bandos c em todo o tempo, mas aqui no Engenho Novo e no Andarahy,
aonde o tenbo encontrado, mostra-se em pequeno numero, ordinariamento um casalde cada vez, e isto s6 desde o mez de julho at6 outubro. E tambem uma das especiesmui derramada por todo o Brasil; em quasi todas as collecgoes de pellos de beija-flores remettidas das provincias apparecem muitos individuos destes ; ainda ha ummez, chegou a casa do Snr. Valdivinos na rua do Ouvidor mil pelles desta especievindas do Pard.

Este beija-flor, bem caracterisado pela placa c6r de rubim existentesb nagargantado macho, 6 umdos mais antigos, queasciencia conhece. Linneu que foioprimeiroquo o descreveu deu4he o nome de trocbilus rubincus major. Brisson o chamouMellisuga brasilienses gutture rubro. Eu, visto o seu bico ser direito, o denominoeom Lesson e outros Onuswya rubiuea. Apezar de ser especie desde muito tempoconhecida, os autores nada dizem dos seus usos e costumes, c por isso o pouco que
a este respeito tenho podido observar dcve ser de algum interesse.

Esta ornismya a imitagao de outras muitas, nao gosta se cxptir ao rigor do sol ,nem a ventos fortes, vendo-se por isso obrigada a passar grande parte do dia, met-tida dentro das florestas e capoeiras ou abrigados debaixodecopadas arvores. 0 Dr.
Rousseau certificou-me que elk nunca ia para o interior das mattas, mas collocava-se
sempre no principio da entrada.

Como a ultima especie de que faUamos, esta apparece nos campos ou prados
floridos das 6 boras ate as 9 da manha, e das 5da tarde em diante; e si o tempo esta
inteiramente calrno moslram-se emmaior quantidade e brincam por mais tempo com
activissimos moviinentos. Tenho podido nolarque tomam tambem muita nflecgao aos
lugares por onde andamsobre tudo aonde costumam pousar, c por isso os defendem
com muita coragem eporfia. Por esta occasiao tornam-se inimigos tao obstinados,
que para bem atacar, e maior mal fazer, chegam a ir para a parte mais clevada de
um ramo de grande arvore, e entao nao temendo os raios solares, ahi demoram-se
algum tempo, ate apparecer favoravel momento para do alto investirem com forga, e
pepseguirem com perlinacia a seus inimigos, ate que uma das partes belligerantes fuja.

Tocam todas as flores indistinctamentc, mas indicam alguma predilecgao pelas as
das larangeiras, bananeiras, malvaceas arborecentes, e muitas plantas da familiados
cardiospermes. Com v6o nimiamente rapido, e sensivelmente sonoro pnssam com
immensa velocidade de uma tlor para outra , demorando-se pouco cm cada uma. As
vezes, com esforgo extraordinario das azas e cauda, tocam os receptaculos rectarineos
pondo-se perpendicularmenlc sobre elles com o bico para baixo: posicao que me
deixou estupcfacto a primeira vez que a vi.
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Quando voam, produzem um grito bostante monotono, inteiramente particular a
esta especie ao menos nos individuos por mini observados: este grito que nao cessa
ainda que o passnro tenho alguns instantes dc repouso, toma pelo contrario nesta
occasiao um rhytmo mais grave. Assim este beija-flor manifesta deuma maneira bem
sensivel a sua presence, ainda que a vista o nao possa alcancar; o que lhe 6 muitas
vezes fatal, vindo a ser langados fora do lugar que occupam pelo grande numero de
inimigos que tern.

Ainda nao livemos occasiao de v61-os em ninho, porem o museu nacionol possue
ha annos dous ninhos destes feilos com bastante arte, tendo por dentro painas e
outras substancias rnolles* epor fora libras de cascas de arvores e pedacosde palha:
sao de forma ovoidal, tendo a abertura ern seu cumpriraento perto de 3 pollegadas e
em sua largura duns; um delies tern dous pequenos ovos brancos.

Atern desks cinco especies tenho tambem observado alguns dos costum don,
outros beija-flores, Mas como pouco tempo com estes me occupei, e no q
alguma differe da ultima especie por mini apontada, por isso as cito som iqui.
Estas especies sao; o Trocbilus brasilicnsis Temm, que de passagem direi nao ser
o Trocbilus brasilicnsis de Latham, bastante vulgar nos arrebaldes da cidade e o
mais pequeno dos nossos beija-flores, e o T. auratus L. um dos poucos que tern azas
verde-douradas, o que 6 mui raro nas visinhangas da cOrte.

Traliallio solire a pouta tie osso tie tun peixe encoit-
tratla HO costailo tie mu navio, pelo l)r. E. J. da
8. .11aia.

Como facto curioso, c ate certo ponto inlercssantejulgo convcnicnte trazer ao co-
nhecimenlo dc nossa sociedade noticia detalhada sobre urua das amoslras do niuseo.
O objecto de que fallo e para nos antigo, mas amostras deste genero nao sendo mui
vulcares, e sendo tudo quanto e nosso pouco conbccido, sua publicidade torna-se ne-
cessaria.

Consist© este exemplar em um pedago de ponta ossea do comprimcnto de doi *
palmos, de cflr branca, tendo dediametro na exlrcmidadc mais larga duas pollegadas
e neste mesmo lugar de cima para baixo uma pollcgada, terminando a outra extremi-
dade em ponta um pouco aguda: toda clla 6 igualmento alguma cousa achatada de
cima para baixo, o ligeiramenle arredondada dos lados: apresenta tambem cm muitos
lugares da face externa pequenas asperesas, ainda bem visiveis, semelbantes as de
uma grossa li\a. Pelas fendas quo cxislem na extremidade mais larga claramcnte se
v6 ser esta amoslra formada de substancia de natureza ossea, tendo alguma seme-
lhanga com o marfim ; o scu aspecto interno sendo de feixes distinclos de libras lon-
gitudinaes bem indica ser proveniente da reuniao de muitos ossos compridos.
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Quando nao tivesscmos as informafoos quo passamos a refcrir, bastava a simplesinspec^ao desta amoslra, c a naturcza da sua texlura interna para sabcrmos sor ella acxtremidade aguda de uma destas formidaveis armasde defeza, quo na parte anteriordo corpo apresenlam alguns habitantes dos mares. Mas como os animaes assim ar-mados sao do familias, genoros o ospccics diversas, nossa larofa com isso nao so aebaconeluida, rcsta dolerminarmos a especie do animal, tendo so pur guia uma mui pc-(|uena parte do scu corpo. Foi o quo (izemos cm 1843, c agora desenvolveremos nsconsidera^ocs cm quo nos estribamos para assim o fazer.

Sogundo os assentos da casa constava que csla amoslra foi remettida ao musco cm 4do mar$o de 1830, tendo sido lirada cm 24 do fevereiro do mesmo anno do costadodo brigue do guerra Conslancia, que eslava a querenar no arsenal demarinbn. Acom-panhava esta romessa a scguinlc iuforma^ao: que o brigue Conslancia ern uma dassuas ultimas viagens indoda Bahia para os Alagoas teve cm uma noilc, gem scr espc-rado, forto esLrernecimcnto como so tivesse tocado cm algum baixo, assustando-se comrazao o commandante mandou immediatomente dar a bomba,e nao apparecendo aguaalguma de mais, dcscan^ou, ficando todavia sempre em duvida sobre a causa doeboque porque Liuba passado a cmharca?ao. Mas a vista do osso que se acahava do•char dc todo enterrado no costado do navio, a r6 do portalo de bombordo urn poabaixo da linha d'agua do cobrc, tendo atravessado estc metal c grosses pans, naorcstava a monor duvida, que o embatc do brigue foi causado polo animal, cuja pontaapparecia.
Ainda quo estes choques nao sejam mui vulgares, todavia os annaes maritimosapresentnm alguns factos idcnticos a csle, Desde Piinio ate os mais modernos oscri-ptores, muitos casos sc referem, por onde se v6 que alguns navios softYoram grondesabalos con) o cnconlro do animaes aqualicos armados de pontas mais on menos sa-lientcs. O outor antigo Acliano cliega a aflirmar que navios tern ido ao fundo furadosdesta maneira. Podcriatnos apresentar agora muitos factos dcste genero, mas nos li-mitaremos a dous, que se acham cm escriptorcs portuguezes do grando nomeada,porque nao sendocitados por icthiologista algum, pareeem ser por dies ignorados.Ol/ e de Joao de Barros, c vein na dccada 3.a I. 3.° , cap. l.°, pag. 53. Eis compouca diflferenca as palavras desto eelebre cscriptor. — No anno do 1518 partio dcLisboa a armada commandada por Diogo Lopes dc Siqueira, antes do chcgar a Mo-zambique na passagem do Cabo dc Boa-Esperanga, um peixe dcu uma encontrada ema n&o do I). Joao de Lima, que cuidaram alguns no estremccer que ella fez, que deraem algum penedo, c dando logo a bomba notaram no ontretanto que nao fazia maisagoa alguma. Dobi ba pouoo em Cochi dando ponder a nao, aebaram mettido no cos-tado um focinho de peixe do comprimento do dous palmos e mcio, agudo na ponta coma supcrficie externa de pello de lixa, prelo c duro, semclhanto a chifro dc Ganda, ouBhinocoronto. Esta ponta Lirada da nao vcio a Lisboa, ficando lodos os sabios destacidade em duvida de que peixe seria.

02.° facto pertence a Francisco de Brito Freirc; na narr&caoda viogern da arma-da por olio commandada a paginus 28, diz, pouco mais ou inenos, o scguinlc:— No 1do Janeiro de 1050 na altura do Cabo de Santo Agostinho imestiu contra o costado danou copitana, na prcsenca de grande tormenta, um peixe agulha com tal Turin, que a
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espinha monslruosa da ponta do focinho, quebrando-se ficou deutro, fazendo assimmenor damno.

Estes dous casos sao inlciramcntc semclhantcs ao nosso, o sogundo as paragens cmque succcJcram, o as formas que as pontas mostravam pareeem pcrtencer a peixes domesmo genero. O de Brito Freirc provavclmcnte foi causado pela mesma cspccic dcpeixe que 174 annos depois veio produzir a amoslra existente no museu.Mas a quo especie do animal pertence a nossa amoslra ? Tal foi a queslao que nosoccupou por alguns dins dc 1843, o a qual foi-nos possivcl com certeza resolver,
\ isto os progressos da scicncia em nossos dias.

Desde logo cxclui a idea de ser a ponta do narval Monouon. L. ) por scr animal dosrlimas frios, c por ter cste a defeza redonda c sulcada cm spiral. Nao podia sero espadurte (Pristis L ), a quo os nossos indigenos chamavam araguagua, porquesua arum sendo em forma de serra e nao pontuda, 6 de conGguragao mui diversa des-ta. Desprezei tambem a lembranga do ser o grando peixe, a que os italianos cha-mamajuifl, e quo oxisle tambem na India (Tetrapturus Ra(inesque ) porque a pontada sua arum 6 um perfeilo punhal fmo c agudo.
Nao me foi tambem possivol adrnittir a idea dc ser a ponta do verdadeiro peixeespada (Xiphias I..) tanto porque aarma destee nimiamente aclialada, cortnnte doslados, c sulcada na face superior, como porque nao consta, quo estes animaes fre-quentem as costas do Brasil. Feitas estas oxclusoes a nossa amoslra nao podia per-tenccr senao a algum animal proprio da nossa rogiao zoologica.
Com esta convic$ao consultamos os trabalbos deicbliologistas modernos, cos nalu-ralistas quo com cspccinlidadc so lemoccupado do Brasil. O rcsultado do nosso cslu-do foi quo o nosso exemplar e a cxtremidade da longa ponta, que tormina a maxillasuperior do peixe vulgarmcnlo chamado em alguns dos portos do norto do Brasil , Agu-Ihdo ou Bicudo, a que Cuvier chama hisliophorus americanus, especie propria daAmerica Meridional .
Eis ojuizo que fizemos sobre a especie do animal a que pertence a amostro do mu-seu. Mas depois disto tivomos occasiao de vftr uossas ideas conlirmadas, mostrando-nos um oflicial da marinha franceza por intermedio do Dr. Descourtilz, a arma intoi-ra com a estampa do peixe desenhada coni o animal a vista.
Estc peixe, que pertence a ordera dos Acanthoplerigios o fumiliados Scornberoides,e o mesmo deque falla Maregravc corn o nome de Guebuzu, e do qual ja noseu tem-po ellc assegora ter-se as vczes ncliado o bico enterrado ua quilha dos navios. Aindaquo pela descripcao desto eelebre cscriptor bollandcz, veja-se scr olle mui differentedo verdadeiro peixe espada , no enlretanto naturalistas como Linnea,Gmoliu, eoutros,

o tomoram como tal, o dahi proven! a grande confusao que em muitos autorcs apa-recc a respeilo do nosso Guebugu. Mas quern atlendor aos caracteres proprios, de quosao dotados estes nossos peixes, nao podera deixar de comnosco concordar, que aforma da propria arma, a oxistencia das barbalanas ventraes ropresentadas por dousiilclcs mui dclgados e coinpridos, c a barbatana dorsal nimiamente alia a poder servirao animal como de vella , fazem com que sum replica se admilta o novo genero flistio-pborus, do qual a especie existente nas costas do Brasil acha-sc bastantc espalliadanos marcs quo o rodeiam.
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Holida «le alumnus plaiilas.
Em uuia viagem quo fiz na scmana passada a fazenda do Giiaxindibaf freguezia

do S. Gongalo, onde me demorei qualro dias, pude rnrrer dnas vezes parte dos
matos tanto primitives, como secundarios desta fazenda, c alii lizcolheita dealgu-
masplantas novas e importantes, deque YOU dar abrovioda noticin.

Nos matos virgens estavam era flor os Oitys: arvores de construct, e dioicas.
Tive a fortuna de encontrar florescidos arnbos os individuos da espeeie ; da femea
tinha eu jd ha mais tempo visto, eestudado os tlorcs e'o fruclo; mas faltava-me a
flor masculina, e por isso nao me tinha sido possivel a16 agora determinar-lhe o
genero, tendo somente reconhecido que era uma espeeie da familia das Artocar-
l »eas : concluido pordm o estudo desta plonta com a achada da flor masculina, re-
conheci que ella forma o typo de urn novo genero naquella familia , cujos caracte-
res mais importantes sao os seguintes para o genero e para a espeeie :

Caract. Gen.— Flores dioici. Masculi auientarei : Amenta filiformia , geminata ;

bracteolis peltatis cooperta, inter quas stamina numerosa emergunl, perianthio des-
tituta: Anther© sub-didym©, biloculares ; loculi oppositi, rima longitudinalidehis-
ceutes.

Fceminei axillis foliorura , sivo bractearum (ut in masculis) geminatim nascentes.
Pedicellus uniflorus : apice bracteolis quator, peltatis, cupulam simulantibus, mu-
nitus. Perianthium simplex monophyllum, conicum, apice aperlum, turn ovario
adherens. Ovarium uniloculare, uniovulatum ; ovulo parietali. Stylus bifidus j cru-
ribus elongatis, intus stigmatosis. Fructus drupaceus. Embryo magnus, rectus coty-
ledonibus crassis aequalibus.

Caract. sp.— Arbores permagn©, loctoscentes. Folia alterna ovato vel lanceolato-
dliptica, hasi acutiuscula , apice acuminata , margine inlegra:coriacea, glabra, nitida,

reviter peciolata.Stipul© squam©forraes decidu©.
Flores minutissimi. Drupa lutea, parum carnosa, ovum columbinum ©quans.
Cortex parum rimosus : lignum luteum.
Proponho para esla planta os nomes seguintes:

SOARESIA NITIDA.
O nome generico lembra o de Gabriel Soares cujos trabalhos antiquissimos, e mui

importantes sohre ohjectos de historia natural brasilcira sao hoje bem conhecidos e
apreciados.

O nome especifico 6 tirado do lustre das follias.
Eslas arvores nao sao raras pelas matas da provincia do Rio de Janeiro ; e
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conhecidas por loda a parte com o mesmo nome de Oily. Sao pordm mui diversas
dos Oitys das provincios donorte, c dos serloes, lacs como : o Oitycirat o Oily-roro-
ta, o Oaxjctu , etc., quo perlencem a familias diversas : c islo ju ua comarca dos
Ilheos, seguudo a descripcao que dellcs faz Balthazar da Silva Lisboa.

Nao so nas mains virgens, mas pelos campos estavam assopucaias mui vistosas pela
sua folliagem nova Yormolbn, c carrcgadas de magnifiers (lores. E a pnmeira vez
que vi esla bella arvore florescente, porque oil nao existem on sao raras cn para a
nossa banda. E das que da moior frueto, e boa madeira de conslruc^ao. Ainda nao
tive tempo de ovoriguar a quo espeeie ella pertence. E um ponto que inereccscr bem
elucidndo, a deleriuirtaeao exacla dasespecies, e talvez variedades das nossas sapu-
cains, naodigo jade todo o Brasil , mas somente do Rio de Janeiro. Velloso iraz na
sua Flora Flumiaensh Ires especies $ mas destos so uma (\ bem caracterisada e a
sun Lrtylhh deprtssa ; quanto as outras ellese engnnou lomnndo-aspelas ollaria , v
minor de Lineo.

Fela minim parte tetiho-me aebado em einbarafos na liquidacao de aigumas espe-
cies, deque tenho colliido rnmos com flor e fructa , (com excepeno da Lecylhis Hcpressa
que sc naoconfundc com as outras) porque na inesma arvore vnriara as (lores em
edres, as follias em forma e tamatibo segundo as idades nao so da mesmo folba,
como da arvore : e emlim os fructos, quo nem em (igura nem em grandeza sao cons-
lantes.

Balthasar da Silva Lisboa, dcscreve longnmente uma espeeie <le sapucaia, que
( quanto se p<kle alcnncar da imperfei^ao de sun descripcao) 6 a mesraa , (pie agora
acbei em flor. Provavelmente elle a descubrio na comarca dos JIhdos, de cujas ma-
tas foi juiz conservador por alguns annos.

Na sua pbysica vegetal, que se acha manuscripta no archivo do Insiituto Histo-
rico e Geograpbico Brasileiro, reproduzindo a descripfao desta planta, j,1 im-
pressa nos otinaes do Bio de Janeiro, elle a dedica a memoria do nosso illustre
litterato Januario da Cunlia Barbosa, com os nomes de Lmjthis Januarii.

Conveni odoptar-se este nome no case de se nao achar ainda esta ©specie ri^oro-
samente detenuinada.— Outras arvores acbei so com fructa, de sorte que me nao foi possivel deterrni-
nal-as defmitivainente.

Assim no cainpo do engenbo do Barilo de S. Goncalo vi uma do que ninguem
sabe o nome, nem o prestimo. E ‘ leguminosa, sua madeira 0 avcrmelhada, e as fo-
Ihas pinnadas, llorosce, segundo me informaram, em junho, estando sem follias: o
frueto, que o tinha agora ja secco, 6 uma bagem samnroide, inonosperme, e inde-
biscente, como sao os do Gen. Machimrium; mas. a jnlgar-se pelo habito externo
da planta , paroco antes ser uma espeeie do Gen. Ferreirea, que a pouco foi por mini
proposto.

Outra arvore acbei com fruclo secco, no campo da fazenda de Guaxcndiba. E tam-
tam uma leguminosa ; e 6 alii impropriamente chamada jacarauda ; nao pude ave-
rigoar se tem ceme, on nao : suns follias sao pinnadas; o frueto 6 igualrnente uma
bagem samnroide, inonosperme, e imlehiscente : mas tendo a semente na ponta,
como no Gen. Mvrospermuui; no entanto, nao sendo arvore resinosa, 4 provavel que
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pertenca a genero diverse desse. Ja cm principio deste anno o Dr. Capanema colhco
11m ramo com fructa do uma destas arvores, creio quo para os lodos, ou visinhancas
da scrra doTingoa.

Outra leguminosn achei com fructa , dentro de mato virgem. E uma holla anore ,

pertencente a ordcm das Mirnosaceas, e talve/. ao Gen. Acacia : de folhas bipinnadas,

bngem larga dehiscenlo polyspermc.
Ficaram algumas pessoas incumbidns de viginr estas arvores, e do colherein as

tlores , quando as derein , para se poder cone)air o seu estudo.
Varias outrns arvores vi que mo poreccrnm novas, mas sobre as quaes pouco ha> e-

ria a dizer por eslarom sem llor, e sem fruclo : taes sao por cxcmplo as que cha-
mam cauas, c macauans, quo sao madeiras, ompregadas principalmente rollin

combaslivel , as quaes ambas tern o aspecto do euphorbiaccas.
21 de novembro de JS5 I . — Francisco Freire Allcmuo.

M©THemS DI.YBRSA.S,

WRICE.1I 1)1 IMI.1VII1 II 1111( 1.11.
Maracuid ou Mnrucuid ( Passi-llora de Linneo ou herva da pai .vao dos porlugue-

zes), Mr. Auguste de Saiut-IIillairo inculpa Marcgrave c Piso de tcrem alterado o

nomc Manted ou Tamaracd que diz cram os nomes brazis desta planla , para for-
marem o nomc Maramjd quo boje a designa.

E cerlo que o padre Brunei 4 pag. 653 do tomo l .° do Parallelc dcs Riligions,

diz: « II croit an Bresil un fruit, nom6 Maraca ou Tamaraca dans la longue du pays:
il cst de la grossurcd’unceufd’autruchc, eta quelquc resscmblance aver uneealebasse.
Les Brcsiliens percent To corco dece fruit , lorsqu il estscc, le vidont le remplissent de
petitespierres, oude grains de bled dTnde. I Is bouchent eusuitc les ouvertures, on
passant au trovers un Mton d’un pied etdemis dc long , qui lour sert a le tenir el a
Fagiter. » Por6m se Mr. < le Saint-IIillaire foi levado por isto ou cousa semolhantc,

nenhuma rozao lbe vemos para arguir Marcgrave e Piso, pois o que diz o padre Brunei
undo tern com o Maracuji, mas sim com o fructoou fructas dc quo os Brazis faziam
sous Maracds ; c esses, consta dos escriplos dc nmitos viajantes e missionaries, serein ,

segundo as localidades, ora os do Cahaceiro, ora os de uma cspecic de coloquintida
que dizern sera Cerbera aline. No que diz o padre Brunet , ha o equivoco dc dar-se
como nomc dc um fruclo, o quo apenas e o nomc dc urn instrument!) sonante que
desse fruclo era feito : c tanto isto assim nos parece , quo tambem diz lbe ehnmavam
Tamaracd , corrupeao do nomo Ita-marard que depois do train com os europeus. os
Brazis deram por extensao ao sino, assim como tambem chomaram Ild -maracd-miri
a cautpainha *. littcralmento estes nomes ultimos significam Mamed dc metal ou ins*
trumento sonante de metal . Al6m disto, Lory, que vcio ao Brasil muito antes de
Marcgrave e Piso, diz que os Brazis chamavam a lorangeira Morguid -guacii e nin-
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gucm deixarade v6r nestenomc, bem que alterado talvcz polo ouvido de Leryou
por fncccins dos mesmos Brazis, o nomo Maracuia-guafd ou antes Murucuia-guagd .
Sirnao tic Vasconcellos que veio ao Brasil depois de Lery, e tambem antes de Marc-
grave e Piso diz a pag. 156 das Noticias curiosas do Brasil , edicao fluminense de
1824 , que os Brazis chamavam Maramjd aplanta que os portuguezes denominavain
Herva da paixdo : e de mais , se Maraca ou Tamaracd era o nomc que entre os
Aborigenes tinha a Passi-llora , e foi asupposta alteracao feila por Marcgrave e Piso
que os desfigurou entre os botanicos, como diz Mr. de Saint-Hillaire , como 6 quo
todo o Brasil , mesmo antes da vinda destes nnturalistas, dizinm e continuam a dizer
Maramjd , Maracuid ou Maracuid , c nao Maraca ou Tamaracd . Serin cssa alte-
racao tao importante, c darin tanto abalo que fosse levada a choupana do sertanejo
que nao sab© ler, para o fazer csquecer o nomc quo tinha ouvido aos Aborigenes
darem a este fruclo ? Cremos quo nao.

Agora tratando das differences orthographicas coin que achamos escripto este
nomc em diversos escriptos, ponderaremos que o mesmo Vasconcellos escreveu Ma-
racujdi c Maracuid ; o (pic tambem fez Valmont de Bomare no sen Deccionario de
Hist . Nat , •, o padre Fernao Cardim na narrativa epistolar dc uma viajem exnis-
sao jesuitica pela Bahia , Ilh6os, Porto Seguro, etc. , etc. , no anno de 1583 a 1590,
impressa cm 18 {7, escreveu Maramjd : e Bomare, nl6m do que fica dito, diz mais
que tambem a este fruclo chamavam os Brazis Maracoc ou antes a Passi- flora .

Em primeiro lugar a alleragao quo visivelmente solTreu este nomc passando da
lingua brasil para o portuguez foi a troca do / que nessa lingua nunca 6 tao con-
soanle quo fira ns vogaes como o G fere o E ; pois que nella em vez de Maramjd
diriam Maracuid .

Em segundo o nome Maracoc, dado 4 planla, com o nomc Id quo signifies fruclo
pude muito hem sera origem <\$ Maraco-id : isto 6, fruclo da planla chamada maracoc .

Em lorceiro o nome Morguid , que Lery diz ouvira dar a laranja muito paroce-se
com o Murucuid de Bomare ode Vasconcellos: principalmente quando se reflicta que
as clnssificajocs feitas polos Aborigenes nssentavam gcralmento sobre sevnelhangas
as vezes muito ligeiras, e sc nola que, no exterior, em alguma cousa podia o selva-
gem achnr semelhanca entre a laranja e o maracuja ; e reunidos com a simples dis-
linc$ao do adjectivo gnagu: e-nos sugerida esta idGa pela necessidado que vemos
tiveram os Aborigenes dc dislinguir entre os fruclos que tiaham denorainado mam-
cujds , algum oualguns, com a palavra etc , verdadeiro, bom , etc.

Os vocnbularioscxistentcs nao bccupnram-so coni os nomes ncm das plantas, ncm
dos fructos, neni dos aninines oaves, nem dos peixes; e por isso fnlhos nos vemos
do autoridadcs que positivamente firmem uma opinido: poreni nao obstante, se alien-
dormos as modificanoes que as niesmas linguas cultas solTrem, nao sbmente entre
as diversas classes da socicdadc, poreni ainda nas diversas localidades em que sao
tnllndns, liada temosa cxtranlinr quo entre um povo sem lelras, e disperso, em gru-
pos isolados, n’lim paiz immense dC-so o facto do apporeeerem os nomes Maracuid
o Maracuid designando o mesmo objecto; com tudo se Maracuid pode vir de Mara-
coc e Id , somos levados a crOr que Maracuid pode tambem vir, sem que muito for-
cejemos, (le Mura- ou Muru-murd ndverbio laudative, ou de Muni adjectivo da lin-
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gua Qihehua, quesignifica cousa deedresdiversas, cmnisde Cui, ulonsil on vaso
leito decalmgo, e Id fruclo; o quo dUd fraclo, Cui de que se fnzeiu Cains, seguudo a
eonslrucgao grammatical* muni exceUentes, ou do varies cores em razaodas phases
de maturagao; e islo nao porque se /again cuias da eesca do Munwuid ; porGm em
razao da sernellmnca que possa haver entre o Maravuju e o fruclo do Cui-ete ou ca-
bas©. Finalmcnte este aome dgenericona lingua gcral, eos Brazis por mcio de adje-
clivus designavam varins espedes como sejam : ilaracujd-guact } (M. grande), Mara-
cnjfHnirim (M. miudo), Mnracujd-etS (M. vcrdadciro ou horn) , Maracujd-mrunt)
(M. decascaou polio prela escura) , Maracujd-cald (M. duro) , Mammja-poroba (M.
de cosea nmargosa), Maraeujd-mixira (M. de assar). /. J . Malta.

Espede nova e curiosa de passni o lirasllelro.
Ale agora a scicncia so eonhecia ocinclo ou metre d’agna , Turdus cinclus, coino

o unieo passaro quo livesse o singular costume do dcscer debnixo d\iguo, ede an-
dar no /undo della em procura dos peqnenos animaes de quo so nulre ; mas hoje
podomos allirmar que tim outro passaro brasileiro 6 cneontrado na provincia do Rio
deJaneiro que tern igualmentceste costume. Em hreve npresenlaremos a deseripgao
desla espeeie, que para nos 6 tambem nova, podendo desde ja dizer quo ella deveser
ehamada Tamuophilus aquaticus. Por agora nos limitamos a dizer que o Dr. Ues-
courtizs tern lido occasiao de ver no eainpo este novo passaro, e assim com sens
proprios olhos observer por diversas vezes andar elle debaixo dagua atravessando
as vezes urn riacho de lado a lado.

Facto notavcl*

Knlrc os jacares quo cxislem no intiseo clous ahi eslao diguos de serein menciona-
dos tanlo pela pessoa que os matou como pelo lugar aondo foram encontrados. Estes
individuos, «|uo perteneem u ospecie mui vulgar no Brasil — Alligator lueius, tom uni

8 palmos do co nprimenlo c o onlro 1. Arnhos foram mortos em Janeiro do 18.31
pela propria mao do Sr. D, Pedro l.n em uma lagdo, quo ontao existia nos fundos da
quinla da Boa-Vista para o lado do siliochamado— Macaco— ,masque ja hoje des-
apparcceu por ter sido alerrada. Tal foi a infonnagao que oncontramos escripta na
rasa, transmitt ida pelo Sr. Joao de Deos c Silva. Nao deixa tain bein de scr curioso o
que a esle respeito nos dissc pcssoalmcnlo este Sr. communicou-nos que o proprio
lmperador vein ao estabelecimento ordenar que dies fossem preparados e monta-
dos, pois tencionavn mandal-os para Vienna ({’Austria. Desejo que provavelmente nao
pAde ycriticarem consequencia das circumstancias polilicas, que dabi ha pouco occor-
reram no imperio.

Rio de Janeiro 6 de novembro tie 1851.- Dr. E. J . .S’. Maia.
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Outgoes propostus para sereinrtisciitlilas poresrripto.

1.*— O denso nevoeiro, on o enfuinaqado da atmosfera do ftio de Janeirot e dc quasi Coda,
senao toda a costa do Krasil nos mezes de julho a outubro sera devido a uma evaporate
terreslre, ou vokttnica,como peusou Sandies Dorta ? Ou ser$ devido a queimadas como
se acredita vulganncntc V

‘2/— Se este phenomeno <3 devido as queimadas, datard elle de tempo anterior d conquisfa ?
3.*— Se e anterior a conquisia ; scriam cstas queimadas puramente accldetuaes , como

pensam alguns, ou cram de proposito feitas pclos selvagens, como sustentam outros ? E
enlSo porque motivo o fariasu ?

/j,*— Provada a existence dos iucendios no tempo dos selvagens, casuacs, oil nao, foram
ellcs (os incendios) que produzirara os magagaes, ou campos, pela dcstruigSo das
matas, como 6 opinlao dc Yoluey c dc outras pcssoas; ou pelo contrario os iuceudios
presuppde a cxistencia tie campos naturacs?— Francisco Freire AUemTto.
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Como ns quesUAcs, que live a honra de npresenla r-vos, foram julgadas dignas de
discussao : com o fim de n susdlar, vou offerecer ja algumas considerardes sobre
ellas. Todem ellas ser debatidas separadas ou conjunctnmente, como cada um
julgar inais conveniente. Quanto a mim previno que nao me acho com conhe-
dmenlos, nem dados sufTicientes para encarar lodaseslas quesldes, e nem cada uma
de per si, ern sua generalidade. Fr.llam-me o eonherirnento das localidadcs, noticias,
e tradigoes, que sao necessarias para a sua cabal solurao. Creio porem que uma dis-
cussao regular, pdde trazer sobre ellas muita luz, senao resolvel-as satisfaclo-
riamente.

Quanto a primeira questiio direi, que esse phenomeno senao existio sempre no
Rio de Janeiro, data de muitos anrios ; e que sempre ouvi aliribuil-oas queimadas ^e nesta persuasao estava eu. Bento Sanches Dorta por£*rn em suns muito imporlantes
observagoes meteorologicas, e aslronomicas, feitas no Rio de Janeiro pelos annos de
1781 a 88, tratando deste|»benomeno diz o seguinte :

« N6s tivemos aqui este anno (1786) a mesrua nevoa espessa , que comegamos a
« sentir no anno de 1784. Principiou este nevoeiro no mez de abril, e continuou
« indo-so sempre augmentando, por tenio o anno, o qual veio embaragar as minims
« observagoes aslronomicas

« Este nevoeiro era continuo de dia, e do noitc ; mas a cima dcllc o ar estava dc
« ordinario sereno: o sol apparecia algumas vezes alrovez do mesmo nevoeiro quan-
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« doestava no raeridinno, ou perto delle; mas avermelhndo e destituido de seu ros-
« plendor. de maneira que eu o podia ver fixamente, sem o menor incommodo do>

<c olhos. Esta nevoa era dillerente das ncvoas ordinarias, tanto pela sua conslancia,

« como pela sua densidade, e mormente pela sua seccura, nao obstante langnral-
« gumas vezes orvalho miudissimo. Os raios do sol pareciaacharem dilficuldade gran-
« ile cm dissipar algurnas particulas deste nevoeiro ; o que ft tanto mais notavel que
« elles destroem promptissimamente os nevoeiros humidos.

« Em todo o tempo, que durou cste nevoeiro os ventos foram variaveis,
<c brandos.

a Poderei eu altribuir a causa desta continua nevoa a uma forte vaporagao de
« partes niuito densas do nosso planeta para subirem a regiao superior da atmosfe-
<i ra , e muito tenues para tornarem a descer?

ft Poderei eu altribuir esle plienomeno a alguma quantidade de fumo, exhalado de
« algum volcao sahido do mar do sol, na visinhang.i deste paiz ? Mas atft agora
“ nao teinos nothin alguma desta opparigao.»

Note-se bem que Dorta , tendo comegado as suos observances em 1781, foi em
1784 que observou pela primeira vez este phenomeno.

Logo que live conhecimento destas observagoes de Dorta , entrei tambem a reflectir
sobre este objecto, e a vacillar na opiniao, que atft entao tinha $ por isso que a eipli-
cagao do phenomeno pelas queimadas devia ter occorrido a um observador como
Sanches Dorta, e nao podia escapar a sua curiosidade o como pensava o povo a este
respeilo. Estas consideragdes pois, e o serem as queimadas de serra abnixo feitas
geralmente. nao em sctembro, e agosto mas de outubro a Janeiro, me deixftram
suspenso.

Ainda mais perplexo fiquei lendo o que dizcm os AA. a respeito do nevoeiro secco,
que apparece por vezes na Europe, ecm outras partes. Porbrevidade citarei unica-
mente o que diz Gamier no seu Tratado de Meteorologia. Diz eilc : « O nevoeiro
* cxlraordinario de 1831 que tanto excitou a atteugao publica , e foi visto na Costa da

< Africa em 3 de agosto, em Odessa a 9. no rneio dia da Franga a 16 ; em Paris
« a 10 ; e em New-York a 15 do mesmo elle enfrnqueciaa luz a tal ponto
« que por todo o dia se podia encararo sol sem nenhum dos meios, que empregam
a os astronomos Durante a existencia deste nevoeiro, nao houve, a bem

dizer, noile nos lugares, onde a atmosfera se mostrava fortemeute impregnada: as-
< sim no mez dc agosto, mesmo a meia noite se podia muitas vezes ler um cscrjpto
« de letra miuda, na Siberia , em Berlin , etc Nenhuma circumstancia nos
« pdde induzir, a suppor que este nevoeiro fosse depositado no nossa atmosfera pela
w cauda (Turn comota.

« Durante o estio de 1783 A 17 de junho a atmosfera estava cheio de va-
pores espessos semelhantes aos nevoeiros que reinam no invemo. Foram sempre

a em augmento, e duraram sem inlerrupgao atft 22 de julho, eram muito baixos e
< nao aquosos . . . Como nesseanno tinham havido violentos terremotosna Europa ,
" quo causaram grandcs desastres, na Isiandia, e na Calabria principalmente
<i e& umou uma fumaga extremamente espessa , que se conservou atft o fim
« de julho.
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u Aos 2 > de maio de 1834 houve em Orleans durante toda a manha um nevoeiro
a secco, e fetido, que provavelm»*hte se estendeu n maior distancia. A julgnr-se pclo
u vista, e pelo cheiro. dir-se-ia ser fumaga de cal queimada, trazida por um veuto
« frio, e violento de nordeste. 0 hrilho do sol achava-se enfraquecido como na occa-
u siao de um eclipse pareial.

Esta espocie de fumo, e as circumstaucias, que o precederam, justificam as hypo-
« theses propostas pelo Snr. Aragft no annuario de 1832. Suppoeelle que estes

« vapores ou sao formados na immensa fornalha, que occupa o centro do nosso pla-
ce neta, donde sahem atravfts de fendas da crosta, mais ou menos solida, sohre que

inarchamos : ou sao fumos d'uma erupgao volcanica, dispersos pelos ventos : on
«( tambem os fumos d’um corpo estranho a nosso gloho, e que se teria ahrasodo sern
« chaoimn ao caliir em nossa atmosfera; ou emfimtpie esses vapores sejam o p6 im-
c< palpavel do um desses fraginentos d‘um planeta, quebrado pela explosao do
u seu fogo central, ou pelo enconlro d’algum cometa »

Toda esta passagem, que acabo de trasladar, resumindo-a justilica assupposigoes
de Dorta , e rnostram seu saber e seu lino de observador. Note-se ainda uma cirniins-
tancia ; e ft que este phenomeno elle o observou aqui pela primeira vez em 1784 , e
loi etn 1783 que nppareeeu esse nevoeiro secco tao notavel na Europa

Agora encareinos a questao pelo outro lado ; e vejamos sc nao ha boas razoes para
explicar o phenomeno, attribuindo-o aos fumos das queimadas.

Esle eslado da nossa atmosfera , ( e por ora me limito sftmentc ao Bio de Janeiro )
parece nao ser de data muito antiga. Nao me lembro de ter lido nem em Lery, nem
em outro nenhum autor nada que indicasse a sua existencia. No importanlissimo Bo-
teiro de Pero Lopes de Sousa, achn-se notado este phenomeno com o nomc de cer-
rngao, mas somente ao sul do Bio de Janeiro, e da hi aid o Bio da Praia. Sanches
Dorta referc a sua appnrigao ( no Hio de Janeiro ) em 1781, tendo comegado suns
observagoes em 1781. Assim pois, por ora, somos autorisados a datal-o desse tempo
para eft. Ora jft islo nos pdde servir de argumenlo, ou prova de ser este cdtado
atinosferico devido aofumo das queimadas: pois que Pizarro nas suas Memorins His-
loricas do Rio de Janeiro, diz que a cultura do cofft comegou no Bio de Janeiro pelos
annos ile 1770, « i^uramente nao podia ser antes de 14 annos que essa cultura
tom isse um grjmde dosenvolvimento em serra ucima, (dando lugar as grandcs quei-
madas) o quo nao sd coincide com a observngao de Dorta, mas aid nos da a razao,
porque a explicagao do phenomeno pdas queimadas lhe nao havia occorrido, sc rnos-
trando eht.no pela primeira vez.

Quando em 1816 live occasiao de ir atd a villa da Parahyba, era no mez de agosto,
faziom-se nessa occasiao as queimadas, c o nr estava demasiadamente enfumacado.
Desde entiio me pareceu o phenomeno conhecido.

Fiquei ainda mais firmo nesta opiniao quando li o Curso de Meteorologia de Kae
metz. Ahi se IAoseguinte:— Eis-aqui como este phenomeno ( o nevoeiro secco ) se
•i apresonta na A liemanha meridional. Quando durante odiao cdoesti perfeitarnen-
« te puro, osemnuvens, a sua edr nao tern o tom azulado quo lhe 6 ordinario: cllo
•< ft mate,som todavia olTerecer o aspecto de quando cirrus tenues perturbnm a trans-
•» parencia do ar ; neste ultimo coso a cor esbranquigada domina ; mas com o n e -

i
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« voeiro secco o azul doceo se empnna, e se enturva. Alguns graos acima do hori-
sonte pordm essa cAr tormina abruptamenlo por umacinla decdr rubra , tirando

« para oescuro. As nuvens cunudo-stratus tem as bordassuperiores brancase brilhan-
* les, e por baivosao inais, ou menos tintas de Yermelho parao lado do occidente. . . .
« Osol nao tem resplendor. Asotubra dos objcctos terrestres 6 mal determinada. Os

« astros, que so approximam do liorisonte tornaru-se cdr de sanguc Algumas
« vezeso uevociro secco tem tuna iniensidavel notavel: muitos exeniplos delies rele-
« rem as chrontcas. Ode 1783 causou espanto geral ria Eoropa

« 0 nevooirosecco 6 commum principalinente na Allemanlm septentrional, o oe-
« cidenial, ctambem na Hollanda. E’ attribuido a combustao da turfa : com elleito
u as terras turfaceasse cavain e amontoam no outono, afim de que se( juein no inverno:
« c em main se I ho inette fogo, tendo cuidado que deem pouca chamma, e muito fu-
« mo No verao grandes espajos se inflammam esponlarieamenle

'< Nesses lugares o nevoeiro secco coincide com a combustao da turfa »

Ja tenho sido bastante extenso, eparoaqui; corao ja tenbodilome inclinoa expli-
i nr o estado de nossa atmosfera nos mezes referidos pelo fumo das queimadas.

No entanlo ainda a poucos dias conversando sobre este ponto com algumas pessoas
de varias provincias do imperio, epessoas das mais esdarecidas, nao foram inteira-
mente do meu voto.a E seallenderiiKTs ainda que os meteorologistas, nao oxceptuando mesmo Kaeinetz,
tra /^meste plienomeno no capitulo dos pbenomenos problcmalicos : e que Becquerel
nos sefiSiffiportanlissiraos Elementos do Physica terrestre diz, fallando dos nevoeiros
seccos, que sua origem nao 6 bem conhecida : eque a respeito dos da Allemnnhn,
e Hollanda so exprime assim :— « Algumas pessoas os allribuem a combustao da tur-
« fa v) se achara a razao porque ainda nuo tenho nesta materia uma opiniao
inabalavel, e porque a proponho para ser discutida.

Das outras questoes, o. talvez mesmo dcsta, me occuparei emoulras occasides.
25 de selembro de 1851 .— Francisco Frcirc Allemao.

Qual e a causa «lo ciifiiiiia^amciito ila atmowplicra ilo
Rio ile •Janeiro em certa epoea do anno?— Ones*fto
esta que sc reiluz a scgiiiiitc:— Qual e a causa clow
nevoeiros seccos?

Esta questao aprosentada pelo Snr. Dr. Freire Allemao* e por elle tratada com
o espirito de exame quo o caracterisa, 6 quanto a mim urn problema tao diflicultoso
do resolver, como o dos Aerolilhos, o das eslrellas cadentes, o dos nevoeiros quo
cobrem os mares polares, e tantos oulros.

O Snr. Dr. Frciro Allemao cita as conjectures do diversos physicos sobre este
plienomeno, que tem sido observado em varies 6pocas e lugares, ora periodicamenle,
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ora de uma mancira irregular. Quasi todas eslns opiuides cstao em opposi^ao com
a opiniao vulgar em certos paizes, que otlribue os nevoeiros seccos a fumaca das
queimadas.

Etreitos idcnticos devem ser atlribuidos u causes idcnticas; portanto a causa ou
causas que produzem os nevoeiros seccos, devem ser as mesmas em todas as partes,
e manifestadns da mesma maneira, ainda que certamente modiiicadas por circum-
stancias locaes. O vulgo pode attribuir ao fumo de vastas fogueiras os nevoeiros sec-
cos que apparecem em Gpocas determinadas nos paizes situados entre os tropicos,
ou na Hollanda, e na Allemanha Septentrional e Occidental, etc.; porque nos pri-
meiros fazem-se queimadas annuaes nas mattes, e nos outros incendeiam-se as
turbeiras.

Mas, pbde-se por ventura explicar da mesma maneira os nevoeiros seccos obser-
vados em todas as outras partes do mundo em diversas gpocas, quer no interior
das terras, qner nas costas, quer mesmo em alto mar ?

Esta explicacfio, assim como muitas outras que passam em julgado, 6 devida a
quo quasi sempre se consideram os pbenomenos geraes debaixo de um acanbado
ponto de vista de localidado.

Nao posso acreditar que uma tao pequena causa d6 origem a trio grande efleito.
0 fumo do com, de mil fogueiras nao seriain sufficientes para produzir nevoas es-
pessas capazes de cobrir irnmensas superficies, e de obscurecer a atmosphere du-
rante trinta ou qnarenta dirts. Domais, o fumo 6 composto de materias gazosas, de
vapores, c cinzas suspensns pela corrente do nr. Eslas einzas nao podera demorar-se
muito tempo em suspensao pelo sou peso, ou, se podessem bear nesse estado c fossem
levadas pelos ventos, deveria haver uma chuva de cinzas, e, em todo o caso, senlir-se
um choiro dns snbstancias vegetate e nnimnes queimadas. Ninguem, quo eusaiba,
tem sentido semelhantc cbeiro, nein nolou a queda de cinzas. Esta queda de cinzas

torn sido sempre observado nas erup$oes vulcanicas e a grandes distances, quando

ventos impetuosos as levnm em cerlas direcQoes. Podia apresentar muitos exemplos,

porem nao quero citnr de memoria. O mesmo, ou ainda por mais forte razao, deveria
acontecer com as queimadas.

O facto 6 que sempre estas nevoas coincidem com o equinoxio de setembro no

hemispherio sul , e uqui no Bio de Janeiro ellas duram de 15 de ngosto ate ao priu-
cipio ou meado de outubro ; porfrn de ordinario cessam no fim de setembro, e sao

sempre prefcedidas por nevoas luimidas, que comeyam em abril, sendo substituidas

cm agosto polos nevoeiros seccos.
Tera a mudanca do estaoao alguma influencia sobre o apparccimento deste phe-

nomeno ? Quanto a mim esta conjecture 6 tao suseeptivel de ser sustentada como as

outras ; seria mesmo a mais verosimil de todas, se por ventura as nevoas seceas

fossem peculiares aos paizes intertropieaes. Para citar uma grande autoridade em

favor dcsta conjeeturn, apresento a de Humboldt que atlribue as nevoas seceas
a modificacoes atmospbericas produzidas pela opproximagao do sol ao Equador.Em

verdade eslas nevoas apparecem na ^*poca cm que os nossos lavra(lores fazem a >

suas queimadas, por6m muito tempo antes ja ellas se manifesting. 0 mesmo Sm.
Dr. Freire Allemao diz que as queimadas em baixo da Serra (e o mesmo aconteco
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sobre a Scrra) se fnzern do outubro a janeiro, isto d, na dpoca cm quo as nevoas
seccas ja lem cessado, on diminuido sensivelmente.

Aquelles que atlribuem as nevoas scccas a combuslao de mnterias vegetoes oil

mineralisad.is nao relleetem que as grandes eidados devcriam eslar sempre cobertas
com deosas nevoas, resulkido das grandes raassas de fumo quecontinuamcnle sahein
das suas chainings e oflicinas. Para fazer sentira fra(|ueza desla explicate, o quanto
a mim de uma maneira incontestavel, cilnrei sdmente a Gron-Brelanha. A incalcu-
lavel quanlidndc de carvao de pedra quoconsomem as suas cidadcs manutaclureiras
o seus inriumeraveis vapores, nao seria sufTicicnte para produzir nevoas c.onlinuns ?
O fumo do carvao de pedra d negro e espesso ; e se este fumo nao fosse dissipado
instantnneamento, a Gran- Bretanhn , Londres sobretudo, eslaria sempre envoivida
em uma almospiiera tcnebrosa, e esta otmospbera deverio chcgar aid ao outro lado
do Mancha, cobrindo as costas de Franfa com densas nevoas scccas.

Na verdade o sol mostra pouc« s vezes aos Idbos d' Albion a sua face de fogo ; mas
estc iiublamento do ceo cm Inglaterra nao pddeser atlribuido de nenhumn sorte ao
fumo do carvao de pedra ; l .°, porque estos nevoas sao sempre Immidns e brnncns *,
2.° , porque estas nevoas sao coubecidas deste o tempo dos Pictcs e Breldes, que
ncm sabiam que a sua illia encerrava em seu seio vastos depositos de materias
combustiveis. 1C por venture nao equivalera essa immense massa de fumo que
exbalam as cidades, as maniifacluras e os vapores da Grnn-Brclnnhn , ao fumo que
resulta da queima dos turbeiras dos Paizes-Bnixos e da Allemanba meridional , e a
aquella quo resulta das mesquinhas coivaras que nnnualmcnte fazem os nossos
lavradores ? (1;

Por todas estas consideracdes julgo que as queimadas nao podem explicar do
modo algura o phenomcno das nevoas scccas.

Examinemos agora as outras hypotheses.
Os ncvoeiros seccos nao sao raros em todas as partes do nmndo, principnlmonte

nos poizes situados entre os tropicos ; porem os de 1783 e 1834 fizernm grande sen-
sacao, sobretudo na Europa. Algims os allribuiram h immersSo da caudn de urn
cometa na nossa atmosphere; outros aos vaporcs do color central ; ao fumo exhalado
das erupjoes; ao fumo de urn corpo extranho que se tcria abrasado sem chamma;
ao po impalpavel ppoduzido pelos fraguientos de um pianola despedacndo pelo seu fogo
central , ou pelo encontro de um cometa, etc. A estas hypotheses, citadas pelo Snr.
Dr. Frqire Allemno, deve accrescentar-se os de Lalande que otlribuio as nevoas sec-
cas a electricidade desenvolvida por um verao quentissirao que succedeti a um in-
verno humido; de Code que os suppoz o resoltado deomonncoes metallicas unidas
4 electricidade, emconsequencia de grande color e de numerosos tremoresde terra;
de outros linalmente que as consideram como simples efl'eitos da electricidade
ordinaria.

Hi

! ( I ) tiSKr calculi cm %X mflhoes do libras os produr.ios das turbeiras da Allcmanha e da Hollands. Sup-
j ond° quo n populaQSo do Londres arja somcnlo de 2 rntlliocs, e quo coda habiUnle consoine 2 libras do caryio
dc pedra por dia, bastam scis dias para que a massa dc fumo Sguale ao quo resulta do iiuendio das turbeiras
inccndio que alias dura Inezes.

iP
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Attribuir a cousas extranhas ao nosso globo a origem de ccrlos pbenomcnos que
nelle se passam, d recorrer a octos de imaginarao, d forjar hypotheses niais ou menos
pluusiveis quo de ordinario nao salisfnzem ao espirito, ou nao resistem a um frio
exame. E o que acontece a algumas das hypotheses mencionadns, que tern tonto de
geraes quanto a do fumo dos incendios tern de inesquinhamente local . Se os nevoei-
ros seccos de 1783 o 1834 podem ser atlribuidos a causas extranhas a nosso globo,
elles devcriam ter sido mnis geraes e cm muito maior escala do que realmonte nao
foram , e portanto de nenhuma sorte podem servir para explicar phenomenos locaes
e mui parciaes, particularmente os que periodicamente apparecem nos poizes inter-
tropicaesi.

Quanto 4 opiniao daqtielles que atlribuem esles nevoeiros a efleitos da electricidade,
digo o mesmo que Kaemtz (1) : nao comprehendo como a electricidade possa turvar
a atmosphera.

Restamas hypotheses fundadas nos phenomenos igneos. A do fumo exhalado pelo
centro do globo d mui grandiosa para produzir Lao pequenos elleitos. Os vapores
do fogo central nao sc poderiam manifestar na superlicic sem produzir desastres
sensiveis ; porque esles vapores nao podem passar ntravds do crusta solidilicada do
globo sem grandes abalos, sem dcsloeacoes de uma espantosa violencia ; quando isto
acontccesse os lugores onde estc cataclysma se passasse ficaria envolvjdo, nao em
nevoeiros seccos, mas em uma atmosphera lenebrosa , e em tal grAo de color que
nenhum cute organisado poderia resistir.

« Sotnos mis autorisados a considerar ns erupedes vulcanicas como uma causa
immediata dos nevoeiros seccos ? Porgunta Kaemtz. As razoes que elle apresenta
para rebaler esta opiniao sao too valiosas que eu as ndopto. Depois de ter observado
cpie alguns dos mais notavcis tremorcs de terra , como os de 52G, 1721 , 1783, 1822
e 1834 haviamsido acompanhados de nevoeiros seccos, relleete que por muitas vezes
as erupedes vulcanicas haviam sido precedidas por elles, e que raros vezes os phe-
nomenos vulcanicos se rnostram com tanta violencia.

* Ainda quo a columna que se eleva dos viileoes tenha a maior analogia com
uma columna dc fumo, entretanlo indagafoes mais exactas tern moslrado que ella
sc corapoe do vapores d agua e cinzas vulcanicas, as quaes se misturnm certos gazes
transpareutes; pordin niuguem ainda observou um verdadeiro fumOi exceplo (accres-
centa elle) o que resulta do incondio da vegelacao pelas correntes de lavas. »

Estas observances baslariam para fazer rejeitar a explicacao quo hypotheticamente
apresenta B. L. D'Orta ; o quando se provasse a inlluencia das erupedes vulcanicas
no apparecimento dos nevoeiros seccos, seria preciso que annualmenle tivessem lugar
essas erupi;ocs, e admitlir que seus effeilos chegassem ate ao Bio de Janeiro, que
esta distant© pelo menos 800 leguas do vulcao o mnis proximo.

Em resumo, nenliuma das hypotheses old agora formadas me pareoem admissi-
veis ; umas por muito geraes c grandiosas, produziudo entretanlo efleitos relativos
minimos, ou locaes 5 outras, por nmilo parciaes e locaes, as quaes todavia se devem

’
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(I ) L. F. Kacmlz — Curso complclo de melereologia
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attribuir efTeitos de uma exageradissima magnitude. Mas nao concluirei sem dizer
alguma cousa sobre o phenomeno era si mesmo, tal como o observei este anno nesta
cidade (1|.

No anno corrcnte os nevoeiros se apresentaram com uma inlensidade notavcK e
muito f6ra do ordinorio\ pclo menos nao mo recordo de tcr observado nosoutros
annos nevoeiros tao densos, nein tao duradouros. Elies comecaram em agosto e substi-
tuiram os nevoeiros humidos, que tambcm foram muito intensos este anno, c quasi

quotidianos.
Conv£ra muito nesta questao nao confundir os nevoeiros seccos com os humidos,

e isto 6 facil. Os nevoeiros seccos tern uma c6r pardacenta on avermelhadn, nunca
sao mui baixos, item tornam eompletamente invisiveis os objectos a certa distancia :

resistem ao calor solar, aos ventos, e mesmo as chuvas; emquanto que os humidos
sao brancos, sernpre mui baixos a ponto de tocarem a superftcie da terra ; tornam
invisiveis os objectos a raais curia distancia, e se dissipam pelo calor solar, pelos
ventos, ou se convertem em chuva lina.

Os nevoeiros seccos duram noite e dia, desde agosto at6 boje, ninda que com uma
intensidade sempre decrcscente. Raras vezes deixam ver o sol com o seu resplendor
natural , nem tao pouco a lua com a sua luz Argentina\ ao contrario os luzes dostes
astros como que se trocam, conforme a Gpoca do seu curso.

O sol nascente, aid a sua passagem pelo meridiano, apresenta muitas vezes a cor
propria da luz que nos 6 Ironsmittida pela lua ; comeca desdeentiio a Avennelliar-se,
de maneira que, antes de tocar os limites do horisonte, se assemelha a uni circulo
de ferro em brasa ou a urn balao pintado de vermelho e illuminado. Pelo contrario,
a lua, durante o crescente ou a cheia , isto e, na occasiao em que nasce do lado do
oriente, aid tocar o meridiano, se assemelha inteiramente ao sol poenle em edr e
graudeza *. desde este ponto ella se moslra com a sua cor natural, portal mui pallida
e ba$a, e nao tem sido rare Hear a noite perfeitamente escura, mesmo na moior
forfa da lua cheia.

Os ventos (e tem havido alguns violenlos durante estes mezes) nao tem dissipado
os nevoeiros; o que fazem d dar-lhes certa mobilidade, tomando-os aqui e ali mais
ou menos intensos. No estado de calmaria, os objectos longinquos sao vistos como se
entre dies o o olho do observador houvesse uma cortina semi-transparente, ou como
se estivessera interceptados por uma columna de fumo pouco espessn. Algumas vezes
tem-se mislurndo nevoas humidas com as seccas; on tao, por augmeulo ile densi-
dade, os objectos se tornam menos visiveis : e nao tern sido raro que, depois desla
mistura, hajnm resultado chuvas finas, e mesmo chuvas copiosas. floras depois de
chuvas nbundnntes, o cdo Ilea quasi puro ; porta), pouco a pouco, os nevoeiros sec-cos tornam a reappareccr como d’anlcs.

6 de outubro de 1851.— F. L. C± Iiurlamaquc.
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HXLATOIIO ANNUAL
CEKD

SE] EtE]TABlIO
LIDO NA PHIMEIIIA SESSAO DE 1852.

Senhores.— Pela segunda vez temos a satisfaf;ao de reuuirmo-nos em sessao so-
lemn©, conforuie a disposicao do artig 31 dosestatutos de nossa sociedade, bem que
uao no comcgo de marco, como ali expressamente se determina, por effeito de ine-
vitaveis occurrenciasque dolorosamente Item acompanliado, desde o anno de 1850,
a estacao ardente de nossa terra.

E'. pois, este o anniversario official da sociedade Vellosiana, e, portanto, cumpre
que, satisfazendo aiudu o mandato do mencionado arligo, desdobre, aos vossos olhos,
a bisloria de sua vida no periodo que entercala-se nesta e na passada sessao so-
lemne.

Senhores, estamos ninda na infanciaa todos osrespeitos ; o nosso berco 6 cons-
truido do i o.. ti .irio« I idos e Iropuros . a pol rnv\ « • o no$ >o ambit nto ; < * progresso in-

• i 1 g IO dob HBM • > . : • » $cende d© myriadas de so-
culos. NHo obstante tudo isso, o nmor das scieuciasnnturaes o 01 rl ’ isxuo, viviDca-
dos pelorisonho ceo da Aneebra exaltudos pela atrativa tfeilaza do magnified pano-
rama das produces deste solo, ilar*noa-bam cabal triumpho na!»al . peloiamos
c r i aMingi } i i ' ililade j o e poi isao quo elieiu de satista^ao vos pcHSo dizcr neste
momento que a nossa sociedade progride a despeito de lodas as carennn • quo iv n -
deam : as vossas luzes ; a vossa benevolencia $ e as vossa fadigas a escudam: urn dia,
senhores, 6 crivel que, por vosso intermedio, a nacao brasiieira conheja a somma de
seus thesouros nos ires reinos da natureza tao magniOcos nestas regioes ; ao menos,
6 por vos que sois seus lillios, ja pela naturalidade, ja pelo amor, que ella espera li-
bertar-se da pungente e dolorosa nessecidade que a leva a vC*r, pelos olhosdoses-
trangeiros que a yisitum, as riquezas que incessanlemonte piza ; as bellezas que a ro-
deam ; a prosperidade a que a chamom os mimos da creacao.

Pertencendo ao quadro quo tenho de tracar, os trabnlhos da nossa primeira sessao
solemn©, comecarei por dizer-YOS que, a mesa, que at6 entao servira, foi merecida-
mente reeleita ; e que debaixo de seus auspicios. no correr do anno que vein de com-
pletarscu periodo, dezesete sessoes foram uteis : nellas tomaram parte quasi todos os
socioseffectives, com maisou menos frequencia, segundo Ibe permittio a vida, quer

11*
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Senhorcs, sao estas as diliberagoes tomadas no correr do anno proximo passado,
mas nao sao os unicos trabulkos da socicdadc, poislivo tambem de allendera leitura
de meniorias queicerca de diversos pon .tos de sciencias naturaes lhe foram apre-
sentadas ^ assim como is communicagoes com quo aillustraram alguns do sens
membros.

Das meniorias, noyeperlencem aoSr. Dr. Francisco Freire Allewao nosso presi-
dente que, tracla nellas :

1 da Sibipira quo conslitue o novo genero I'crrcirea, discorre sobre o nao
adoptado genero do inesmo nome proposto pelo Dr. Domingos Vandelli, e icerc#
dos caracteres quo o dislinguem do outros :

2.° da physiologia do cmbryao da Jcuroplia Curcas, offerecemui curiosas obser-
vogdes a respeito da sua germinacao, e da origem dos sous vasos e tracheas :

3.° dasarvores llorestaes do Brasil, occupa-so ospecinlraento das que perlencem a
provincia do Rio de Janeiro:

4.° de um novo vaginulus que denominou — Vaginulus reclusus, apresenta o de-
senho desla nova especie :

5." do chamado Oleo vermelho que denominou — Myrosperrmm enjthroxylum—
offereceu tambem o seu desenho :

6.° da extructura e usos de alguns pellos, e orgaos analogos das plantas, refere
muitas observances microscopicas de quo occupou-se:

7*° dos Oitys e das Sapucaias buscou determinar as especies :
8.° dos nevoeiros seccos, depois do examinar ns opinioes eraittidas por diversos

autores a respeito, busca deterininar a origem delles.
9.° do alguns nomes brasis que figuram na linguagem trivial, entra em investiga-

goes ctyinologicas.
Sole foram elaboradas o offerecidas pelo Snr. Dr. Burlamaque, e nellas occu-

pou-se:
1.° da llistoria natural da Boa, sua anatomia, costumes, e das tradicgdes icerca

della existentes :
2.° da liisloria natural da Aguia da Guiana :
3.° dos nevoeiros seccos :

de uma porgao de graphito achoda na chacara do Exm. Snr. senador Cas-
sianno:

5.° da T/irba achada no canal de Macahd :
6.° do Molybdafo plumbico do Ceara :
7.° do Amphibolio e Amiantho que formam o jnzigo das gallenas dessa provincia :

noticiando tambem ter recebido Tripoli da Grata de Bajara, e silicatos e hydratos fer-
ricos de Faipasso, no Rio Grando do Sul.

Sete foram lidas a sociedade pelo Snr. Dr. Emilio Joaquim da Silva Maia que
nellas tractou :

1.° da Geographia Zoologica , dividiudo todaa terra em 12 regioes zoologicas, e
occupando-se espocialmente dos principaes animaesda America Meridional :

2.# dos Beija-llores em geral, tragando a bistoria de seus costumes e caracte-
res, etc.

1J! f

publica *, quer particular : e solicitos como proficuas abelhas, buscaram enriqucccr a

colmda com o mais soberano mel que lbes offertarao ns fldrcs da estarao.
Para estabelecer alguma ordem e concisao, na exposigao dos factosque tern de sc-

guir-se, permittireis que os classiftqae, pois desta arte nao somente sera menus sopo-
rifera, como licarvos-ha mais facil a opreciacno de ludo.

A sociedade, senhores, augmentou o numero de seus membros, admitlindo a clnsse

dos effectives o Exm. Snr. conselliciro Candido Baplista de Oliveira ; e a dos corres-
pondentes, os Illms. Snrs. Drs. Arminiode Blumcnou, naturalista risidente na pro-
vincia de Sauta Catharina, e Virgilio de Helmreichen, geologo austriaco viajando no

Brasil por ordem dogoverno daquelle estado.
Akin disto, sob propostas do seu illustre presidentc, provfio apolicia de sens tra-

balhos adoptando, mediante ligeiras modificagoes, um projecto de regulnmento por
elle ofTerecido, e ordenando aos Snrs. secretario e nrchivista que elaborassem as bases
de regulamentos especiaes a esses rnmos do servigo : nomeou quatro commissoos : a

primeira composla do Srs. Drs- Freire Allemao, Vandelli, Burlamaque, e Descurtilz,
para formar um catalagochronologicode todos os autores nocionacs e estrangeiros
que directa ou indirectamente tenham escripto sobre a llistoria Natural do Brasil ,
dando ao mesrao tempo um juizo icerca das suas obras : a segunda composlo dos Snrs.
Drs. Maia , Capauema, o do Snr. Malta, para escreveremn bistoria circumstanciada
das tentativas foitas no Brasil para crear cstabelecimcntos scientilicos de llistoria Na-
tural, como sejam,associates, collecgoes, hortos, mureos, etc. : a terceira composta
dos Snrs. Drs. Azeredo Coutinbo, consellieiroMclio, e- AlvesSerrao, para escreveretn
a biographia dos noturalistas brasileiros : o a quarta formada dos Snrs. Drs. Riedel ,
Serpa Brandaoe Maia, para averiguar quaes as plantas e animaes inlroduzidos no
Brasil depois do seu descobrimento ordenou mais quo houvesse um livrode ma-
tricula dos socios effectivos, para nellc se inscreverem depois do resumidamonte tra-
carem suas biographies *,— convidou seus membros i discussao escripla de objectos
de llistoria Natural e de sua distribuicao geogrnfica ; bem como a que lhe forneces-
sern esclarecimentos icerca de manuscriptos existences, nao concluicJos ou errados, o
pontos duvidosos da lingua brasil ; — determinou aoSnr. Dr. Main que exlractasse
dos dous priweiros manuscriptosofferecidos pelo Snr. A.A. Vandelli tudo quanto con-
tivessem de interessante ao Brasil ; — poz em discussao escripla diversas questoes
acerca de origem e data dos nevoeiros seccos, e dos carapos naturaes.

Sobre proposta do Snr. Dr. Capanema determinou a sociedade que todos os seus
membros Ihedescem noticia dos descobrimeutos scientilicos de que tivessem conhe-
cimento ; e em consequencia de uma proposta do Snr. Malta resolveu a fundogao de
uma biblioteca especial.

AlOm destas resolugoes tomadas, raandon a sociedade is commissoes perraanentes
uma proposta do Snr. Dr. Capanema para a adopgao de uma nomenclature chimica
invariavel ; de um systemn de diristallographica ; e de uma terminologia botanica
segundo alguma obra universal : por osta occasiao pedio o Snr. Dr. Maia que
fosse a proposta extensiva a Zoologia. O Snr. Dr. Maia propoz a nomeagao de uma
coinmissao quo se occupasse de obter do corpo legislativo o complemento do edifi-
cio do Museu Nacional, e foi isso adiado para occasiao mais opportune.
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3.° do descrcver pela primeirn vez os usos e costumes da Ornismya simplex,
Less.— eda Ornismya alhoyularis , Less.:
i.° dc descrever os tisose costumes das especies Ornismya albi ventris, Less.—

Ornism\jaglaucopis, L.— o Ornismya rubinca, L.:
5.° de descrever as novas especies ainda nao conhccidas nasciencia por elle donomi-

nadas Ornismya Yandellii , e Ornismya Ludovicii.
6.° dc uma ponta ossea existcnte no Muzeu National, achada no costado do um

navio, eda determinacaodo pence a (pic pertenec, etc.
7.° dediversos objectos, a saber : de uma nova especie de passaro brasileiro (pie

nnda por debaixo daguapor ellechamadatnmnophilusnquaticus*. do facto natural de
uma cobra nao vencnosa engolir uma outra venenosa, etc.:— de quatro passaros brnsi-
leiros quo indicando por lodos os caracteres screrada mesma especie, appresentam
todavia grande dilTerenra nos tamanhos.

Uma foi lida e appresentada peloSnr. Dr. Capanema, quo Iratando nella da for-
rnafao das collinas do barro vermelbo do Brasil, faz ver que ellas provcm da decom-
posite de rochas graniticas e demonslra a origem do barro nmarcllo, asul, c bran-
co. Tambcm o Sr. Malta concorrou com olguns trabalhos dcerca do etymologias de
nomes brasis usados nu denomiuacao do objectos do Historia Natural.

Foram estes, senbores, os fruclos directamente colbidos, pela Sociedade dos la-
])orcs de seus Membros; por6m nao sdmcnte foram estes o producto de suns fadi-
gas: alguns resultados de analyses Lhe foram olferecidos, no correr das sessoes, ja
pelp Snr. Dr. Capanema que deparou com uma baze organica no oleo de Andi-
roba do Pard, e aqual atribuo o amargor que o destingue ; ja pelo Snr. Dr. Azc-
re<lo Coutinho que reconbeceu na moeda de cobre ingleza a presence do chumbo;
que fez ver quo o metal braneo olTerecido ao Governo Imperial, para subslituir o
cobro no fabrico da moeda e de ulonsis culinares, nao passava de uma liga de co-
bre, chumbo, nilkel, e cobalto, alteravel polos acidos emgeral, etambem pclocblo-
rureto de sodio; que obteve 890/° dc cxcellente prala de um mineral que foi leva-
do a Gaza da Moeda desta Cflrto para sor ensoiado c tinlia sido colhido neste mu-
nicipio,

Nao limitou-se sdmente aos trabalhos scienlificos o concurso dos nossos consocios:
a benevolencia em prol desta nascente Sociedade os fez depositarem no recinto deste
edificio as primeiras olTertas para a creatiio de uma biblioteca: he pequeno o nu-
mero de obras desfarte colhidas; por6m heexceHente o presngio: outre ellas ha mais
do que livros abundantes nos mcreados; ba manuscriptos originoes e inedictos do
nosso illustre consocio o Snr. A. A. Vandelli; manuscriptos filhos de nrduas fa-
digas, de longas locubracoes, $ ordcule amor das scicncias; ha obras de Jos6
Bonifacio de Androda e Silva , e? de alguns outros brasileiros e eslrangciros; e foram
oiTerecidas: pelo Sr. A. A. Vandelli as seguintes: —1.° Extraclo de 88autorespara a nomenclatura zoologic.a portugueza, comprehen-
dendo Portugal e suas possessoes (manuscriplo original c cncdicto) pelo Snr.
Vandelli *,

2.° Zoologia portugueza *, extractos de 53 obras de 43 autores sobre Zoologia
( idem) pelo mesmo;

TRABALHOS DA SOCIEDADE VELLOSIANA. 89

3.° Indice dos autores cujos extractos formam as duas obras precedentes (idem),
pelo mesmo;

4.° Relato de alguns autores que escreveram sobre o Brasil (idem) , pelo mesmo;

5.° Extractos sobre a nomenclatura Ichlyologica (idem), pelo mesmo;
6.° Discurso sobre a nomenclatura vulgar e trivial portugueza, que deve scr pre-

ferida a que se usa na traducQao portugueza de Cuvier (idem), pelo mesmo*,
7.° Memoria do Barao de Eschevege sobre as formates geologicas da serra de

Cintra, anolada pelo Snr. Vandelli*,
8.6 Nachrichten von Portugal und seinen colonien*,
9.° Ensaios sobre a historia dos processos metalurgicos, por Jos6 Bonifacio de

Andrada;
10.° Voyage mineralogique dans la province do S. Paul, par Jos6 Bonifacio de

Andrada *,
11.° Ei genschaften und Kennzeichen ciniger neven Fossilienans schevededen

und Norwejen von d'Andrada; •
12.° Theses universal philopliim ab Al. Antonio de Castro do Rio Furlado de

Mendonca :— peloSnr. Dr. Capanema a Fauna Peruana ( em Allemao) pelo Dr.
Tschudi *, c pelo Snr. NIalta os Principes generaux de chimie inorganique, par
Mr. Cauchy, 1838, e a 4.a cdicao dos Elemens de botanique, par Mr. Richard,
com estampas coloridas. Atom dos nossos consocios concorrcram tambem no mesmo
intuito o Snr. Vamhagem , oflfereeendo um volume de memorias botanicas do Dr.
Ilypolito Rodrigues, e uma monographia da malagueta pelo Dr. Ortega; c o Snr.
Joaquim Cactano da Silva mimoscando a sociedade com uma memoria manuscripta
do nosso illustre concidadao o botanico Fr. Leandro do Sacramento, sobre tres

generos da familia das Balanophoseas, designadas pelo nome de Latrcvoplulaceas ;

monographia que, tendo sido offerecida pelo autor 6 Academia das Scicncias do

Franca, tinba sido devolvida ao partador, quo foi Mr. Auguste dc Saint llillaire,

sob pretexto de inintelligivel, c na qual o Snr. Dr. Riedel reconhcccu ser novo o

gencro de Archimedia de Fr. Leandro.
Outras olTertas de mais ou menos valor lucrou a sociedade ; e entre ellas figuram

30 diplomas em pergaminho, c outros objectos dados pelo Snr. Dr. Capanema; i

livros em braneo dados pelo Snr. Dr. Freire Allemao; um oulro pelo Snr. Dr. Main;

e o lindo sello, que timbra os nossos diplomas, mimo do Snr. Dr. Azeredo Coutinho.
Netn esquecer-me-hei de dizer-vos que o Guanabara franqueando suas paginas C\

publicagao dos trabalhos da Sociedade, tem feito-os conhecidos ao mundo, e tornou-
se um valioso auxiliar a prosperidade e gloria desta Associatao.

Senbores, eis aqui o relatorio que me foi possivel elaborar no meio de minhas occu-
pa^oes professionaes e da deliciencia de luzes! Mais habil penna devia neste lugar

tragar-vos o quadro historico da marha desta Sociedade; porem, tendo o nosso Illustre

Secretnrio interino dado a sua demissao, a necessidade impoz-mc esle ossento por
alguns dias, & despeito dc tudo: este facto deve dar-mc direito 4 vossa indulgencia.

Rio de Janeiro 2G de Marjo de 1852.
fgnacio Jose Malta.— Servindo de Secretario interino.
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ESBOCO HISTORIC*)
«lo nuiscii imcioual. serviiirio dc inlroduc^uo

a Iraballios galli c ag firiiiciiiacs cgpeclcs zoolosicag

do mcsmo cstalielccimeiHo,
pelo Ur. Emilio .loaquim da Silva 91aia.

o

2ntre os capitaes generaes que governaram o Brasil no tempo do dominio porta-
iz, alguus liouveram que, al£ra de liumanos e justiceiros muito eoncorrcram para
rogresso material do paiz confiado a sua direcgao. Orgulhosos oslentani-se a nossa

Vi la o aprazivel passeio publico, o caes e a elegante fonte do largo do pago, os solidos
^ uleis arcos que abastecem a cidade d*agua , corao indelcveis monuraentos que por
largos annos trausmiltiram a prosperidade os importantes servigos de Luiz de Vascon-
cellos.

lisle excellente governador, urn dos inclliores que tivemos, nao conlente com a
b6a adminislrngao que fez, c com o desenvolvimento que deo ao augmento e ajierfei-
goamento da cidade, outros beneficios prestou dc nao menor impoi tancia , que bem mos-
tram seu zelo pelo servigo publico, a exteusao e variedado de seus conhecimentos.

Homem do progresso, vcrdadeiro amigo das sciencias naluraes, nao so foi por sua
ordern c influencia, que o padre mestre Fr. Jos6 Marianno da Couceigao Velloso,
empreliendeo a grande obra « Flora Fluminensc » mas lambem 6 a elle a quern se
deve a primeira lembranga de um nius6u dc historia natural no Rio dc Janeiro.

Convencido da utilidadede semelhante estabelecimcnlo na capital da extensa e rica
terra de Santa Cruz, e certo das vantagens, que as nacoes civilisadas d’ahi tiravam,
projectou a execugao de um, que devia abrangcr tanto colleccoes preparadas corno
animaes vivos, cum o qual poderia tombcm com facilidade dar cumprimentoasordens
da metropole, remettendo para os musGus de Lisboa e Coimbra productos do Brasil.

Concebida a idea e adoptado o piano para o novo edificio, comegou-se a trnbalhar
com allan nos alicerces, chegamlo a concluir-se uma grandearcaria que os Fluminenses
maiores de 50 annos tiveram ainda occasiao de v£r. Alas poucos annos depois mu-
dando-se do resolugao, foi a obra desviada do seu Cm, vindo a servir o que estaya

feito como paredes do novo crurio.
Todavia, desdeo tempo dc Luizde Vasconccllos estubelcceo-sc provisoriamente em

*
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uma pequena casa contigua ao chao do novo musfiu, um deposito permancnle de ol>.
jcctos zoologicos com a denominagao de casa de historia natural, ou, como vulgar-
mente se dizia, casa dos passaros, aonde se preparava e montava animaes, dividin-
do-os so em familias, sem determinar-se generos neiu especies, por nao haver entiio
pessoa capaz de os classificar.

A cidade estava nesse tempo tao limitada que, segundo informagao do actual jire-
parador do mu$6u, estando elle jd em 1806 a aprender a sua arte, vio cagadores ma-
tarcm das janellas d’esta casa os passaros aquaticos que appareciam em uma lagtia
chamada do Panclla, situada no lugar onde existe a bella igreja do Sacramento.

Com o tilulo de inspector, foi nomcado como primeiro chefe desta casa Francisco
Xavier Cardoso Caldeira, que apezar de nao ser homem da sciencia, mas simples cu-
rioso preparador, teve o ordenado de quasi um conto de r6is, que lioje certamente
corresponde a mais de dous. Tal era a importancia que entao se dava a esses tra-
balhos, que na actualidadc tao mal recompensados sao.

A casa de historia natural cxistio no mcsmo lugar quasi 20 annos: sendo pouco
tempo depois da chegnda do rei tomada para n'ella cstal>elecer-se uma otlicina de
lapidagao, foi por ordem superior extincta. Seus productos, entre os quaes haviam
mais de mil pellesde passaros, muitos insectos, e algjuns mamiferos, mettidos em
caixoes, foram entregues d guarda de dous ajudantes do inspector, que era n’esta
occasiao o Dr. Luiz Antonio de Costa Barradas, por ter fallecido o primeiro nomcado.

Estes caixoes collocados em quartos fechadospor mais dc um anno, ter-se-hiarn de
todo arruinado, perdendo-se as pelles quo dentro scachavam, si d'ahi a pouco nao
fossem removidos para o Arsenal de Guerra , aonde forain cuidadosamcnto tratados
pelo seu mui digno director o general Napion, fazendo com quo os productos zoolo-
gicos abi encerrados fossem limpos, rcpnrodos c deposilados ein armarios proprios.

For esta mesma occasiao e ainda por diligencias deste gcnend, que era bastante
versado em sciencias naluraes, inandou-se vir d ’Allemanha umgabinete mineralogico
destinado ao uso dos estudantes da escola militar. Esta collecgao comprada no ca-
yalheiro Tabst de Ohain por 12 contos e quasi toda composla de mineraes metoliferos,
classificados segundo o systema de Werner, collocada no comego no arsenal , possou-se
dous annos depois para a propria academia military ficando scmprc a cargo do
rcspectivo professor dc mineralogia Fr. Jos6 da Costa A /evedo.

As pelles de animaes conservodas no arsenal de guerra, e o gabinete mineralo-
gico da escola militar foram que scrviram de base para quo o Snr. D. Jofio VI por
decreto de 6 de Junho dc 1818, refercndado pelo ministro Thoraaz Antonio de Villa
Nova Portugal, creasse o musOu nacional, comprando para este fun por 32 contos o
grande predio de Joao Rodrigues Pereira de Almeida, depois barao de Ubti, situado
no campo dc SanfAnna.

No preambulo do deereto desla imporlantissima criagao, o proprio ministro por-
piguez indica o alto fim a que elle se dirige; cis as suas palavras: « Que por este meio
quer propagar os conhecimentos e estudos das sciencias naluraes no reino no Brasil,
que enccrra em si milhares de objcclos dignos de observagao e exame, e quo podem
ser empregados em beneficio do commercio, da industria c das artes ».

Assim, conscioo gOYerno da fertilidade e riqueza do paiz, a cujos destinos presi-
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dia , e da imporlancia, dassciencias naturaes para bem conhecer todas os seus pro-
ductos, instituio este musGu com o unico intuilo dc conter objcctos de historia natu-
al Mas ainda no tempo de quern o tinha criado, lornou-sc alfim disto deposito

de tudo o mais que ia apparecendo raro e curioso.Enlre outros muitas cousas citaremos

como offerlas deste genero do proprio Senhor D. Joao \ I; as duas pecas contendo os

diversos modellos de officinas, das artes, e de officios, mandadas fazer no tempo da

Senhora D. Maria l .° para instruct do Principe D. Jos6: o precioso vaso de prata

dourado terminodo por um grande coral esculpido que representa a batalha de Cons-
tantino contra Mazencio: algumas antiguidades, como duas chaves romanos, 1 p6 dc

mormoro com alparcala grega , unia arma de fogo marchetada de marlim da idadc

media 5 e immonsos quadros de bonsautores.
0 novo estabelecimento median to a alta proleccao que teve, achou-se no fira de

1819 completamentc organisado. Tendo por primeiro director Frei Jos6 da Costa

Azevedo. e a dotagao annual de 2:880JS& , nao comprehendendo 0 vencimento do

pessoal, vio em pouco tempo as suas quatro grandes salas guarnecidas de armarios,

e cstes cheios, tanto com 0 que cxistia, como com muitos productos novos sobretudo
do paiz. Desdo logo, adoptado 0 piano geral para augmento do edificio, construi-
ram-se mais quatro salas no terreno contiguo de que se fez a acquisigao por compra *,
c por muitas offerlas activadas pelo ministro Thomaz Antonio accumularam-se os ma-
terioes precisos para a conclusao total da casa que, cousa incriveJ, at<3 hoje se nao tern

levado a cxecugiio.
Com 0 fim de augmentar a collecgao zoologica, foi despachado em 1820 0 empre-

gado Joao dc Deos e Mattos para visitor a provincia do Rio de Janeiro. Depois de

muitos mezes de viagera, aondc muito cagou preparando elle proprio 0 que apanhava,

recolheo-se este zcloso servidor do cstado, trazendo rnamiferos, aves, reptis, e alguns

insectos.
Tal era 0 estado do mus6u qunndo se effectuou 0 glorioso aclo da nossa indepen-

dencia. Achando-sc a tesla dos negocios publicos 0 illustrc Jos6 Bonifacio de Andrada

e Silva, sincero amigo do seu paiz c mineralogista de nome reconhecido na sciencia ,
forte impulso teve 0 estabelecimento entrando em verdadeiro caminho de progresso.

Alum dos productos com que 0 mesmo Andrada presentcou a casa , tambem a en-
grandeceo mais levanlando uma nova sala no lugar do antigo terrago. PorOm a me-
dida que maisaproveitou, c quo melhorcs resultados produzio, foi a sua lerabrnnga
em dirigir aos naturalistas eslrangeiros, que entao viajavamo Brasil , urn officio aondc
Hies fazendo sentir a neccssidode que liavia de enviarem para 0 novo iuus6o alguns
cxemplares do que fossem colhendo, llies prometlia toda a coadjuvagao da parte do
governo.

Rcalisando-se a protecgao annunciada, chcgnndo-se aUSadar prestagdes, extensos
magnificos resultados se obtiveram. 0 barao de Lnngsdorff , que muito escreveo
sobrc as nossas cousas, nao s6 remetteo copiosa quantidade de rnamiferos, aves c
reptis, fructos das suas viogens, como nos offerlou a collecgao meia dassificada que
possuia de animaes da Europa das duas primeiras classes.

Natterer, criador do muscu brasileiro em Vienna d'Austria, e 0 naturalista que
mais productos zoologicos tirou do Brasil , nos enviou alguns macacos e roedo-
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res, muitas aves de todas as seis ordens, molluscos e insectos, objectos pcrtencentes
as provincias do Rio de Janeiro, Minas, Matto Grosso eGoyaz. 0 infatigavel Fre-
derico Sellow, que depois do percorrer as provincias do Sul veio infelizmente a
morrer afogado em um dos rios de Minas Geraes, mandou-nos tantas araostras mine-
ra logicas e geologicos, como pclles bem preparadas de um grande numero dc animaes
dc todas as classes, resultado de suas peregrinates pelo Rio Grande do Sul, Minas e
S. Paulo. Este ultimo viajante, ainda que ao servigo da Prussia, recebcu tambem por
alguns annos do nosso governo a gratificagao annual de 8003b rs. 0 botanico Au-
gusto do St. Hilaire, que por muito tempo viajou boa parte do nosso paiz, e que
tanto tem concorrido para elle ser conhecido no mundo scientifico, tambem nos of-
fertou alguns productos.

Com estes auxilios, comas remessas feitas por collectors nao scientificos para
isto tambem contractados, e pelas muitas dadivas, que por esla occasiao houveram de
pessoas da cdrte, 0 museu tornou-se em pouco tempo dc bastante imporlancia. Con-
correopara esterapido desenvolvimonlo tanto a estada no ministerio do sabio Andra-
da, como a fcliz disposigao pelas scieucias naturaes da primeira imperatriz a Snra. D.
Leopoldina , mui entondida em niincralogia. Tendo fallecido 0 primeiro director, foi
nomeado para 0 substituir em 27 de oitubro de 1823 0 Snr. Dr. Joao da Silveira Cal-
deira, j4 conhecido pela publicagaode interessontes trabalhos chimicoa. Este zeloso
chefe encontrando na casa grande numero de productos, a maior parte sem ordem
nein classificngao alguma, principia por collocal-os com a regularidade compativel
com os commodos do edificio. A elle se deve o primeiro ondamento para 0 arranjo
mcthodico de tanlos objectos, catalogando alguns ao mesmo tempo.

Ainda que mui occupado com oespinhoso trabalho das elossificagdcs, naose des-
cuida dc augmentar as collecgocs existentes. Por solicitngdes suas 0 ministro Estevao
Ribciro de Rezendc, hoje marquez de Valenga, olficiou a todos os presidentes de
provincias ordenando que cnviasscm para 0 museu qucr productos naturaes, quer
artefactos dos indios. Medida que bem fracos resultados produzio, mas que no en-
tretanto deo origem ao mais precioso dos nossos productos zoologicos. Fallo desta
nova cspecie de macacos brasileiros, desconhecida em todos os museus do mundo,
c a qual demos 0 nome de Petechia Saturnina, por ter sido enviada do Matto Grosso
pelo presidente de entao Jos6 Saturnino da Cotta Pereira : temos della dous indivi-
duos, um macho e outro femea. Em 1824 0 museu adquirio tambem um bom labora-
tory chimico e urn sofrivel gabinete dc physica.

Por este mesmo tempo 6 commissionado pelo governo para colligir productos no
Para o coronel Zani, italiano ao servigo do imperio, levando em sua companhia
tambem contractndo pelo governo 0 preparador Estanisl&o Joaquim dos Santos Bar-
reto. Grande parte dos rnamiferos, aves, reptis, peixes e outros animaes das classes
inferiores da casa foram enviados do Amazonas por este infatigavel collector, a

quern tambem so deve algumas vestimentas conipletas, annas e utensilios que exis-
tem na casa , pcrtencentes a tribus diversns de indios.

Mas d ahi a poucos annos desgostoso 0 dr. Silveira, pedio e obteve a sua demissao.
Retirando-se este fiele intelligente admiuistrador, vein em seu lugar em 1828 0 snr.
l rei Custodio Alves Serrao.

1r
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Sao conhecidos e dc bem recente data os numerosos c notaveis servicos prcstados
por cste zeloso e inslruido director. P6de-se dizer sem error, que noite e dia eonslan-
teraente trabalbou durante os 19 annos, que se achouatesta do muscu. Cabendo-
nos a honra deser seu college nos ulliinos sete annos da adminislracao.

Quantos pareceres conscienciosos o bem elaborados sobre raultidao de objeclos
mui di\ ersos, nao foram enviados ao governo era cumpriraento de ordens superiores?
Si todos contendo mais ou mcnos ideias uteis e proveitosas racrecein era qualquci
tempo ser tornados cm consideragao; aquellc que indica o importante designio, que na
actualidade pode preencher o jardim botanico da Lagoa, 6 certamente o mais cheio
de interesse e o mais digno de ser lido c seguido; aqui pois o trazemos iv lembranca
para chamar sobre elle a allencao publica.

Quantos ensaios raetallurgicos ecomplicadas analyses chimicas nao teve de praticar
para cabolraente responder ds exigencies da secrelaria dos negocios do imperiol Nes-
ses trabalhos ondc bem mostrava o seu grande sober chimico, era guiado quasi sera-
pre por ideias proprias, seguindo mais de uma vez processosde sua inven^ao. Alii
esta o melbodo por elle proposto para poder se obter palladio perfeitamente separodo
de todos os corpos com que costumo achar-se unido, quo 6 verdadeiro servi^o feilo
a sciencia. Antes de Frei Custodio, seguindo-se os processos dosautores, o palladio
quo se obtinha era mais ou menos irnpuro c pouco ductile pode-nos servir de prova
osinete oflerccido a S. M. o Imperador, pelo infeliz barao d'Arcet , que examinado
na casada moeda, reconheceu-se scroarbureto de palladio, quando d'Arcel o tinha
dado como palladio puro.

As boras que Ihe ficavam livres de seus trabalhos chiraicos no museu, e dassuas
interessantes preleccdes na academia militor, eram consagradas a enfadonba e ardua
tarefa das classificacoes.

A parte zoologica do museu principia com elle a tomar nova forma. Munido de
custosas monografias e fazendo aturado c profundo esludo, verifica a9 poucas especies
que iinham vindo jd classiticadas, dctermina algumas outras, e separando grande
parte dos animaes em suas respeclivas familias, morca muilos dos generos a que
pertenccm.

Enlrondo 116s para 0 museu em 1842, alguma cousa entcndendo de ornithologia por
termos um pouco nos habilitado no vasto campo das colleccoes parisienses, ficdinos
admirado vendo 0 muito que 0 snr. Frei Custodio tinha feilo sobre a clas6ifica{ao
ornithologica com os seus unicos rccursos, e sem nunca ter visilado museu algun
do nomc.

A parte mineralogica a mais vosta em 1828 e sobre a qual tinhorn vcrsado os prin -
‘ ipnes trabalhos dos directores seus predecessores, foi no entrctonto ainda por elle
aperfeifoada. Alton de resolver algumas duvidas exislentes em seus produclos,
determinou com precisao a maior parte das novas especies que a casa reccbia , ecreou muitas colleccoes especiaes, jd para as amostrasgeologicas de cada provincia do
imperio, jd para as formates do diamante, ouro c topazio, jd para 0 esludo dos
mineraes e rochas mais importantes.

Nos priraeiros 10 annos da sua administracao entraram para 0 museu grande nu-raero de produclos, mas nunca em grdo tao eievado como no brilhantc periodo do
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primeiro ministerio brasileiro. No entretanto separando-se por este tempo muitas
duplicatas que a casa possuia, principiaram a haver muitas acquisifoes por trocas.
Por dadivas, algumas igualmente bouveram, tendo preferencia entre outras as sc-
guintes feitaspelo Snr. D. Pedro l.°

1.° Um elegante modelo de barco chinez, todo feito de raarfnn, com machinismo
no seu interior, que lhe pernittte andar em chuo horizontal.

2.° Alguns dos costumes e ornatos de povos das ilhas do mar pacifico, sobre
tudo de Sandwich.

3.° Cinco mumias com seus competentes caixoes ricamente pintados e cobertos de
hyeroglyphos com c6res vivos e bem conscrvadas, alguns sarcophagos e outras an-
tiguidades Egypcias. Deu causa a grangcar-se estas preciosidades, 0 nao querer o
general Rosas aceitar a encommenda feita pelo governo seu antecessor; estando ellas
embargadas na alfandega do Rio, forain porordem do Snr. D. Pedro l.° arremata-
das para 0 museu.

4.° Dous jacards (Alligator Lucius L.) mortos pels propria mao do Snr. D. Pedro
l.° em um pantano que ja nao existo da quinta da Boa Vista.

Chegando Frei Custodio a ter pleno conhecimento das muitas riquezas e precio-
sidades que 0 museu encerrava, pertencenles a cathegorias mui diversas, vio desde
logo a necessidadc que existia de reforma radical om seu regulamento. Desde aquelle
momeuto sentiu ser-lhe indispensavel a coadjuva$ao de tantas pessoas habililadas.
quantos fossem as grandes secedes de produclos que a casa coraprehende. So deste
mode poderia este util estabecimento, ebem satisfazer aograndioso intento a que 6
destinado.

Convencido destas ideias e desejando que 0 museu quanto antes tomasse 0 desen-
Tolvimento tanto exigido pelo progresso do paiz, pede e por diversas vezes insta para
isjo alcancar. Depois de muitos annos de continues solicitajoes, pode conseguir que
em 1838 pela primeira vez 0 ministro do imperio apresentasse cm seu relatorio ao

corpo legislative algumas linhas patenleando a conveniencia de semelhante reforma.
Ate 1841 todos os relatorios repetiram as mesmas palavras a respeito do museu;

como quem fallava era 0 nosso distincto ex-collega, aqui transcrevemos um periodo
para melhor avaliarinosasuairaporlancia. « Os melhoramentos sem os quaes nunca
podera 0 museu nacional conseguir 0 lugar que lhe compete como gabinete de his-
toric natural 0 mais felizinente collocado no cenlro d’uma regiao riquissima dos mais

valiosos produclos da uatureza, em uin ponto geographico onde extraordinariamente
se facilitam todos os produclos d’Asia, do nortc d’ America , do sul d’Africa e da

Europe, sao cm minha opiniao ainda os raesmos que tenho lido a honra de levar

ao conhecimento do governo nos relatorios dos annos passados; epodem resumir-se
na reuniao, neste util estabelecimento, de pessoas illustradas nos diversos romos dos

sciencias naturacs, a quem se confic a inspecr;ao peculiar dos respeclivos gabinetes,

e possam ao mesmo tempo garantir o mais convcniente emprego dos meios que de-
vera ser fornecidos ao museu para a acquisicao dos productos do paiz.»

Estas palavras produzindo a final cfTeito, 6 approvada a reforma tao desejnda|>oi

decreto de 3 de fevereiro de 1842. Pelo regulamento que acompanhou este dc-
creto, e que ainda cstA em vigor nesta parte, e 0 museu dividido em 4secfoes: l «-

*



96 BIBLIOTHECA GtJANABARENSE

r

i
I
)

anatoinia comparada c zoologia; 2.% botanica, agricultura e artes mechanicas; 3.*,
mineralogia, geologia esciencias physicas; 4.*, numismatica c artes liberaesj archeo-lcrgia , e usos e costumes das nacoes modernas. Tendo cada secgao urn director es-pecial, serve um destes de director e presidente do conselho administrative com-posto dos 4 dircetores. Fr. Custodio ficou com a secgao do mineralogia , recebendoao mesmo tempo a nomeagao de director geral, eentraram do novo nacasa o l)r.E. J. da Silva Maia para a secgao zoologica, o Dr. Luiz Riedlepara a phythologica,e o Sr. Manoel de Araujo Porto Alegre para a secgao quo nao comprehendia objectosde historia natural. .

Desde quo o conselho administrative entrou em funegoes, o museu passoupor verdadeira revolugao. Muitos dos seus productos mudara de colloeagao, indode umas para outras salas, conforme a melhor conveniencia das novas seegoes. Todoo edificio em breve concerta-sc c pinta-se de novo, alargando-se algumas salas ,
preparando-sc o pavimento interior para receber a secgao botanica e machines, cmudando-se a entrada geral. Todos estes arranjos, produzindo altSm de outras van-tagens uma extensissima sala do andar de ciraa, para onde veio loda a secgao dosnr. Porto Alegre, obrigam a fazer-se grande numero de armarios, inaiores e maisespagosos.

Cada director esmerando-se em obter productos, quer por dadivas, quer por com-pras e trocas, preenchem muitas das lacunas cxistentes nas diversas collecgoes dasrespectivas seegoes, tornando o estabelecimento mais util ao estudo, e mais apro-veitavel a todos que o quizessem consultar. A casa tornando novo aspeclo, recebequantidadc cnorme de amostrasde todogenero, apreseutando em pouco tempo rapidoprogresso.
Citando somente a secgao zoologica, ditemos que foi por esta occasiao que ella pelaprimeira vez obteve grande numero de raridadese iiovidades. Taes foram entre outrasmuitas, o magnifico exemplar do tamandud bandeira (myrmccophaga jubata L.) otTe-recido por Sua Magestadc o Sr. D. Pedro 2.*: as preeiosas pelles de macacos brasilei-ros, [ brachturus incognitas nobis) do alto Amazonas, desconhecido na Europa quantoaloangamos o l.° individuo em 1844*, e as especies tambem do Para [taUitknx amictaepersonataJbastanlo raras ainda que descriplas por Spix: asimporlantese bellas pellesde passaros, o util guaxaro deCnripi (Steatornis caripensis Dumb.) o celebre corn-dor ( vultur gryphus L), o curioso urubu do Egyplo ( perenopteres lencccephalus Gm ],e as que vierora dos sertdesdo Para, o arafari mulalo(plcroglossus ulocomus Gould)pouco vulgar nas collecgoes europeas, e o admiravel uiramemby (cephalopterus or-nutus Geoff), que em todo o mundo so o museu de Paris tinba um exemplar cm 1834:coiuo novos, distinguimos entre outros, o tamnopUhts aqualicus nobis, e os beija-flo-rcs,ornismya Ihercsicr, Januaries, Ludovicii c Yaudeleii por n6s descriptos.A bibliotheca especial de que os museus tanto necessitam, e a qnal Fr. Custodio jatinha dado comcgo, toma nesla epoca ineremento real. Adquirem-se alguns autores,mestres da sciencia, indispensaveis para a confirmacao das classificagoes*, Hernandos,Maregrave, Azara, Spix, Martius, Vieillot, Geoffroy, Dumeril e outros, vein ornar anossa livraria.
Apezar do novo regularaento nao ter plena execugao desde o comedo, comoo tom

\
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estado ate hoje, nao se nomeando os tao precisos adjuntos e supranumerarios, unica
maneira no entretanto de podermos ter bons naturalistas brasileiros; os directores
nao deixarao por isso do se enlregar com assiduidade ao estudo das materias a sen
cargo.

D ahi proveio que em pouco tempo nao sdcreou-se collecgoes pnrticulares para abor-
tos, anomalias e mostruosidades, dando-se principio a reuniao de pegas anntomicas,
mas tambem foram pela primeira vczclassificadas com a possivel exactidao as duas col-
lecgoes mamraalogica e ornithologica, licando delerminadas em todas as outras, gran-
de numero de especies e a maioria dos generos.

Tal foi o motivo porque, tanto o Dr. Biedle, dispondo armarios para collecgoes de
madeiras de construcgao, raizes uteis, c qualidades diversas de fruclos, distingue mui-
tas das families, e especies dos herbariosda casa, um dos quaes foi presente seu *, como
o Sr. Porto-AIegre, poe emordem mais regular e raethodica osvarios objectos das
difTerentes artes, de que compoe-se sua secgao, alguma cousa tambem augmentada
por intermedio seu.

No meio d estes importantes trabalhos, e por circumstancias que nossao desconhe-
cidas, a ja fraca dotacao de 2:60031)000 rs. para a conservagao de tantos milhares de
objectos preciosos, foi ainda em 1844 encurtada para1:6003D000 rs. A casa viu-sc
assira de repento sem meios suflicientes de desenvolver-se, comocumpria.

Isto aconteceu precisamente na £poca em que o estabelecimento estando mais cheio
de vida e robustez, principiava a ser melhor conhecido e a oflerecer interesse real a
todo o mundo.

Seu augmento era por este tempo tao sensivel, que jd Ihe cabendo o nome de rico
deposito de immensas raridadcs, podia com proveito ser consultado pelo naturalista,

historiador, antiquario, viajante, emprehendedor de projectos induslriaes, e ern-
fim por todos os que em simples golpe de vista querem ter idea "das maravilhas da
creagao e do poder do houiem.

Naose teve em lembranga, privando-o do sustenlo indispensavel ao seu progresso,

ser esta a unica instituigao brasileira quo possuimos, aonde sc resumindo o mundo

material e registrando todos os objectos que concorrem para a riqueza publico; tanto

fornece os dados mais minuciosos para a creacao de novos recursos, como igual-
mente serve para avaliar-se a fertilidade e opulencia do Brasil.

O conselho administrative na intiina convicgao d’cslas ideas e desejando que por

modo algum o museu deixasse de se achar em posigao de as poder realisar, nao perde

tempo em reclamar com ofranqueza propria da sciencia contra esta medida certamen-
te filha da precipitagao.

Examine-se a parte— museu nacional— no relatorio do Exm. Sr. ministro do irn-
perio do anno de 1844, que 6 obra do conselho, aonde encontrar-se-ha prova do que

acabamos de dizer. Ahi depois de fazer-se ver, nao so o prestimo de que ja tem sido o

estabelecimento, e o muito que lhe resta a fazer achando-se no centro de tantas ri-
quezas, mas tambem o desenvolvimento a que chegoo com o novo regulamenio, o

conselho ainda pensa da seguintc maneira: « Que julga do intercsse da sciencia, da

dignidade deseu paiz, servir antes gratuitamer#e> se as circumstancias da nagao cxi-

gem, do que ver mingoar um dos nossos mais ul * estabelecimentos por falta de meios
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e receber como paga de proprios e mui pesados sacrificios umhonorario menor ainda
do que o salario de um jornaleiro. »

Tudo foi baldado: o museu ficou ate hoje com a mesma fraquissima dotagao, que
teve em 18A4» quando sofreu pela primeira vez redugao na receita.

Todo o conselho esleve por algum tempo firme em seu posto, na esperanga de que
parao futuro seriam devidamente apreciados sens esforgos; todavia nao appnrecendo
remedio a esle mal no fim de dous annos, o desgosto apodera-se do seu rauito digno
chefe, o nosso chimico Fr. Custodio Alves Serrao, e o obriga a largaro estabeleci-
mento, aonde tambem e por tanto tempo tinha servido. Assim perde o museu nacio-
nal o homem que achando-se habilitado por largos annos de esludo e observacao mais
ulil agora lhedeveria ser.

Os oulros directores urn pouco mais corajosos, e nunca perdendo a esperanga
de melhor futuro continuarao como dantesrom suas obrigagdes. Porsete Inezes es-
teve o Dr. Emilio Joaquim da Silva Maia interinamente tambem encarregado da sec-
gao mineralogica e da directoria geral*, e foi n’esle perido que efTecluou-sea collocagao
dc todos os productos da secguo orchiologica , numismalica etc., no novo grande salao
de ciina , que s6 ficou inteiramcnte prompto no fnnde 1816.

No meado de 1847 <3 chamadopara suprir a sensivel falta do Sr. Fr. Custodio, o
Sr. Dr. Frcderico Leopoldo Cozar Burlaraaque, professor de mineralogia e geologia
na academia militar, de recouhecido tnlentoe muita actividade.

Desde entao o museu tern conlinuado regularmente com os seus trabalhos; muitas
novas e importantes acquisigdes tern havido; entre as quaes nao podemos deixar de
citar urn berbario de plantas cryptogamicas europeas, muitas amostras de rochase mi-
neraes de quasi todo Brasil, o precioso corabustivel turba encontrado era abundancia
no Rio do Janeiro, ossos fosscis do Brasil, 2 orang-outangos, A monstros humanos
mui raros, esqueletos e pegas anatomicas preparadas na casa. Porfem a mais valiosa
das acquisigdes foram as importantes obrasque vieram dos Estados Unidos intituladas— Natural history of New York, em lSgrossos vulumes, por uma assoeiaglfo de natu-
ralistas, e History of the Indian Tribes, 1 grosso volume, o queconseguimosporin-
termcdio do consul Brasileiro o Snr. Luiz Henrique Ferreira d' Aguiar.

Pela primeira vez o museu tem conservado alguns passaros vivos, o que temsido de
muita utilidade para o estudo dos seus usos e costumes. Sendo pessimamente collo-
cado o antigo laboratorio chimico da casa e aonde nao havia fogao capaz, o Sr. Bur-
lamaque pddc olcancar fazcr-se um novo e bom laboratorio com todos os arranjos,
bcm claro e arejado. A sciencia se tem d’elle ja muito aproveitado, servindo ao mes-
mo tempo dc grande rccurso 6s outoridades policiaes para os analyses chimicas que
tem necessilado fuzer.

Do que acabamos de expander se deduz facilmente que o museu nacional , preciosa
davida do reinado do Sr. D. Joao 6.°, 6 actualmente deposit mui vasto, nao s6 de
grande numero de olijectos classificados de historia natural, mas tambem de inslru-
mentos, raedalhas, antiguidades, quadros, estatuas, obras artisticas, usos e costumes
de muitos povos. Sua historia nos patenteando os mil tropegos e dilliculdades. que
tem encontrado em sua marcha, deixa fdra de duvida, quo este util estabelecimento
tem hido sempre em augmento, ainda que tenha eslado as vexes estacionario.
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Ao terminar esteesbogo historicodo museu nacional, que o emprehendemos como

introduegao a trabalhos que temos de apresentar sobre suas mais importantes especies

zoologicas, eumpre-nos declarar que julgamos ter chegado o tempo d’elle enlrar em

verdadeiro e continuo progresso, como requer o bem da sciencia.
Ja o anno passado ocorpo legislative decidiu mandar concluir o edificio pagando

desta maneira a divida contrahida desde 1821: este anno em que tanto se fella em
projectos induslriaes, cerlamentc Ihe dar6 os meios de vida precisos para[sahir do es-
treito circulo em que tem vegetado, o assim poder melhor preenclier seus inui di-
versos e importantes fins.

111m. Snr.— Com o maior prazer, com a maior satisfagao acceito a honra e o obse-
quio que a sociedade Yellosiana, de que V.S.6 digno secretario, me fez, contem-
planclo-me seu socio correspondente. Ah o nome do grande, do sabio, e do infatiga-
vel Velloso, cujos esforgos scientificos pelo Brasil ainda seencontram, e lGcm-sepor

toda a parte, levantado de ingrato esqueciraento, e vivificado por assim o dizer,

dando origan a uma sociedade scientifica! Que commogao de respeito e gratidao se

apossa de mim neste momento! Confesso que se fosse susceptivel de deixar entrar a

inveja em meu coracao, eu seria pela primeira vezinvejoso por nao ter concorrido na

iniciativa e na execugao desta grande instituigao que faz honra a seus aulores, e eter-
na gloria lhes conferira.

Eu vos congralulo, Snrs., a todo o mundo scientifico congratulo, anagaobra-
zileira < * a mim raesmo congralulo por taofelize esperangosa lembranga. Trasborda

o meu coracao dc alegria : e p6de V.S. alliangar 6 sociedade que se chegar a estabe-
lecer-se de um modo tirme e duravel ella forraar6 o objecto principal de minha par-
tilha scientifica.

Li e ponderei os estatulosda sociedade Vellosiana , os quaes fez o obsequio de re-
metter-me: a ausleridade dos arts. 3.° , 4.° e principalmente a do art. 5.° deve ser, se-
gundo penso, muito modilicada na pratica : o unico objecto que a sociedade ao pre-
sente deve ter em vista 6 nomear pessoas que Ihe remettam productos dos tres reinos

da nalureza, escolhendo capocidades neste sentido, sem se importar com o fundo

scientifico. A sociedade ganlia sempre quando entre os muitos nomeadosum ouontro

1

Hie remelta algum objecto scientifico.
Queira V.S. apresentar a todos os socios da sociedade Vellosiana os meus protes-

ts de respeito e gratidao, desculpando-me por nao ter ha mais tempo dado esta res-
sla.
Deos guarde a V. S. , Maranbao, 27 de outubro de 1851. — Him.Snr. Dr. Gui-

iherme S. de Capanema. — Antonio Correa de Laeerda.
Entcndemos ser a publicagao desta carta importante, por mais de um respeito. E’

ella summamente Iisongeira e honrosa para a Sociedade Vellosiana ; porque os pen-
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samentos, e os votos quo ahi se nianifestara partem do fundo do coraoao ; c de Id
trazem esse enlhusiasmo,que transborda na superabundancede phrases expressivosdo
mesmo sentimento, e 11a empbase com que sauda e engrandece 0 aclo de sua fun-
da$ao. E quern assim a louva, e vota por sua prosperidado ? E’ 0 homem que consu-
mio todn a sua longa existencia, reparlida entre trabalhos de que dependia a satisfa-
cao das primeiras necessidades da vida, e trabalhos, que fazendo seu principal delei-
te, tinham porfnn a investiga^ao das riquezas naturaes do solo, que adoptou por patria;
e com os quaes devia accrescentar os thesouros da sciencia. Nem os contralempos, e
desastres maislastimosos 0 fizeram desacorofoar, nem afrouxar em seucaminho, at6 os
ultimos dias de uma velhice quasi octogenaria. Aonde poderiamos achar urn melhor
apreciador ? E’ lisongeira, e honrosa a memoria de Fr. Jos6 Mariano da ConceiQao
Velloso, tao mal avnliada entre os seus, e aid tao injustamente desdenhado por pes-
soas a quern, querporsua posi^ao social, quer por seus talentos, corria antesaobri-
gafao de lhe dar mais relevo, e mais explendor.

Se ainda fosse preciso uma prova da sinceridade com que foi escripta aquella carta,
lemol-a alii naquellas palavras: « Ellc (a Vellosiana) formard 0 objecto principal da
minha parlilha scientifica » que nao forara promessa va. No seu testamento feito em
2 de maio de 1851, e aberto, por sua morte, em 21 de junho do corrente annose
achou a verba seguinte:

« I)eixo a minha livraria com todas as suas estantes, e manuscriptos, incluindo as
collec^oes de Zoologia , e Botanica , a Sociedade Vellosiana, ha pouco cstabelecida no
Rio de Janeiro, da qual sou membro ; e rogo a esta Sociedade 0 favor de mandar
coordenar os manuscriptos, que estiverem em desordem, afimde serem poslosa ordem
de S. M. 0 Imperador para que, se lhe parecer, os mande imprimir. Se por qual-
quer caso a dita sociedade nao for dvante, rogo a S. M. I. a gra?a de dispor das mes-
mas colleges, e dos manuscriptos, como achar justo.» — Francisco Freire Allemao•

0 Snr. Luiz Ignacio Jacques colbcu, na margem esquerda do rio Paipasso, provin-
cia do Rio Grar.de do Sul, cm terras da fazenda do capitao Fclisberlo Nunes Coelbo,
algumas amostras de silicatos e hydratos de ferro, e cal carbonntada crystalisada.

Dr. F. L. C. Burlamaquc.
•- •— m

Correc^ftcs nos trabalhos <la Sociedade Vellosiana
«lo 11.° IS do Guauabara.

Pag. b!\ linh. 20 margons, Icia-sc mangucs
» 50 » 8 (l .' col.) Cccsalpia » Coeapiniaal

. ^ . A. //.— Todos os diiongos & cstao crradamcnle por a?.
10 (‘2. * col . ) OfDdndis leia-se Oflicinalis
26 » malcolcus
32 (1/ col.) dicatoma
3 (2.* col.) ccdrintio
1 (1 .' col.) Embui
5 n utilissmn

» » )»
)» 57 »
» » »
» 58 »
» ® »
n 59 * 30 Sao lodas madeiras branens &c. Estc paraerafo nao dove

parado do precedeate.

»
»
»
»>
»
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dicoioma
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Ernliid
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ser sc-
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EIIRCICIOS BOTMIEOS

MEMO111A 3.

Ori^em e dî cnvolvimenlo tlos 1asos nos embr}«t*s da

OS ATROPIBA CIKCAS, C do ALEIRITES WOUCCAJIA,durante
a saia ^eraBiina^Jtot e algumas coiishlei'a^Scs d alii
deduztdas.

Uma grande queslao d'anatomia vegetal traz ainda as opiniocs dos homens mais
(Miiinentes na sciencia , em desacordo, c em luta; 6 a que diz respeito a structura, e

evolu^ao do caule nas plantas-, c cuja soluble parece cslar ainda longe, apezar de todos
os esforcos, e dos brilbantes trabalhos dc esclarccidos bolanicos, eutre os quaes so-
bresabcm dous disliuctos adversarios Mirbel cGaudichand.

Talvcz se possa enxergar alguin arrojo da minha parte cm entrar na lic-a ondc con-
tender!) sallies dessa ordem. Mas todo o respeito que por ellcs professo nao p6de
obstar a que manifesto a minha eoimcgao, nascida de observaedes, quo tenho por
exuctas.

Sempre entendi que sc clieguria mais prompts e seguramente ;i resolver aqucllc
intrincado problema , nao pelo estudo do gommo terminal somtnte; mas conjuncta-
mente pelo ilo cnibryflo no dccurso dos pbcnomcnos da genninacao: porquanlo nos

gomtnos siio excessivamcnle curios, e as vezes quasi nullos os merilhullos, 011 mtei -
folivs; ( parte esscncial para cste estudo) quando cm alguns embryoes dicotyledonous
e a , chamada impropriamente, radicula do grandes dimensdes rclativasr ora essa ra-
dicula 6 uni vordadciro mcrithallo, etn toda sua simplicidado, c no qual se pode de

algum mode surprendor a natureza em seu misterioso trabalbo organogenico.
Foi pois procedendo conforrnc cste pensar , que alcancci 0 conhocimento dos lactos,

quanto a mini importantes, 0 que resumidamentc passo expor.
Tomci urn embryao de Jatrophn curcas (pinbao) jd hem formndo; mas aiudu

nao apto para germinar, eo submolli, out ioilas as suas partes, ao examc microsco-
pico; achei-o formado inteiramcnle de tessido cellular, mui tenro, e replete de

graos de fecula: (1) nenbum indicia ainda de tubos vasculares, mas vi os lugarcs, em

( l ) Pareceo-me fecula, mas nao 0 assevero agora, porque nao empreguei 0 iodo para a 1 «*-

conhecer.

(

QpCARC

13'



-

/

If

'

100 BIBLIOTHECA GUANABARESE.
samentos, e os votos quo ahi se nianifestara partem do fundo do coraoao ; c de Id
trazem esse enlhusiasmo,que transborda na superabundancede phrases expressivosdo
mesmo sentimento, e 11a empbase com que sauda e engrandece 0 aclo de sua fun-
da$ao. E quern assim a louva, e vota por sua prosperidado ? E’ 0 homem que consu-
mio todn a sua longa existencia, reparlida entre trabalhos de que dependia a satisfa-
cao das primeiras necessidades da vida, e trabalhos, que fazendo seu principal delei-
te, tinham porfnn a investiga^ao das riquezas naturaes do solo, que adoptou por patria;
e com os quaes devia accrescentar os thesouros da sciencia. Nem os contralempos, e
desastres maislastimosos 0 fizeram desacorofoar, nem afrouxar em seucaminho, at6 os
ultimos dias de uma velhice quasi octogenaria. Aonde poderiamos achar urn melhor
apreciador ? E’ lisongeira, e honrosa a memoria de Fr. Jos6 Mariano da ConceiQao
Velloso, tao mal avnliada entre os seus, e aid tao injustamente desdenhado por pes-
soas a quern, querporsua posi^ao social, quer por seus talentos, corria antesaobri-
gafao de lhe dar mais relevo, e mais explendor.

Se ainda fosse preciso uma prova da sinceridade com que foi escripta aquella carta,
lemol-a alii naquellas palavras: « Ellc (a Vellosiana) formard 0 objecto principal da
minha parlilha scientifica » que nao forara promessa va. No seu testamento feito em
2 de maio de 1851, e aberto, por sua morte, em 21 de junho do corrente annose
achou a verba seguinte:

« I)eixo a minha livraria com todas as suas estantes, e manuscriptos, incluindo as
collec^oes de Zoologia , e Botanica , a Sociedade Vellosiana, ha pouco cstabelecida no
Rio de Janeiro, da qual sou membro ; e rogo a esta Sociedade 0 favor de mandar
coordenar os manuscriptos, que estiverem em desordem, afimde serem poslosa ordem
de S. M. 0 Imperador para que, se lhe parecer, os mande imprimir. Se por qual-
quer caso a dita sociedade nao for dvante, rogo a S. M. I. a gra?a de dispor das mes-
mas colleges, e dos manuscriptos, como achar justo.» — Francisco Freire Allemao•

0 Snr. Luiz Ignacio Jacques colbcu, na margem esquerda do rio Paipasso, provin-
cia do Rio Grar.de do Sul, cm terras da fazenda do capitao Fclisberlo Nunes Coelbo,
algumas amostras de silicatos e hydratos de ferro, e cal carbonntada crystalisada.

Dr. F. L. C. Burlamaquc.
•- •— m

Correc^ftcs nos trabalhos <la Sociedade Vellosiana
«lo 11.° IS do Guauabara.

Pag. b!\ linh. 20 margons, Icia-sc mangucs
» 50 » 8 (l .' col.) Cccsalpia » Coeapiniaal
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EIIRCICIOS BOTMIEOS

MEMO111A 3.

Ori^em e dî cnvolvimenlo tlos 1asos nos embr}«t*s da

OS ATROPIBA CIKCAS, C do ALEIRITES WOUCCAJIA,durante
a saia ^eraBiina^Jtot e algumas coiishlei'a^Scs d alii
deduztdas.

Uma grande queslao d'anatomia vegetal traz ainda as opiniocs dos homens mais
(Miiinentes na sciencia , em desacordo, c em luta; 6 a que diz respeito a structura, e

evolu^ao do caule nas plantas-, c cuja soluble parece cslar ainda longe, apezar de todos
os esforcos, e dos brilbantes trabalhos dc esclarccidos bolanicos, eutre os quaes so-
bresabcm dous disliuctos adversarios Mirbel cGaudichand.

Talvcz se possa enxergar alguin arrojo da minha parte cm entrar na lic-a ondc con-
tender!) sallies dessa ordem. Mas todo o respeito que por ellcs professo nao p6de
obstar a que manifesto a minha eoimcgao, nascida de observaedes, quo tenho por
exuctas.

Sempre entendi que sc clieguria mais prompts e seguramente ;i resolver aqucllc
intrincado problema , nao pelo estudo do gommo terminal somtnte; mas conjuncta-
mente pelo ilo cnibryflo no dccurso dos pbcnomcnos da genninacao: porquanlo nos

gomtnos siio excessivamcnle curios, e as vezes quasi nullos os merilhullos, 011 mtei -
folivs; ( parte esscncial para cste estudo) quando cm alguns embryoes dicotyledonous
e a , chamada impropriamente, radicula do grandes dimensdes rclativasr ora essa ra-
dicula 6 uni vordadciro mcrithallo, etn toda sua simplicidado, c no qual se pode de

algum mode surprendor a natureza em seu misterioso trabalbo organogenico.
Foi pois procedendo conforrnc cste pensar , que alcancci 0 conhocimento dos lactos,

quanto a mini importantes, 0 que resumidamentc passo expor.
Tomci urn embryao de Jatrophn curcas (pinbao) jd hem formndo; mas aiudu

nao apto para germinar, eo submolli, out ioilas as suas partes, ao examc microsco-
pico; achei-o formado inteiramcnle de tessido cellular, mui tenro, e replete de

graos de fecula: (1) nenbum indicia ainda de tubos vasculares, mas vi os lugarcs, em

( l ) Pareceo-me fecula, mas nao 0 assevero agora, porque nao empreguei 0 iodo para a 1 «*-

conhecer.
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quo cllos devem exislir, ja preparados por canias ou matrizcs de tessido allongado,
Iransparonte, c sein granula^ao.

Toinei depois o embryao d'uma semente cm ponto do gcrminar, mas ondc aindasc nao manifestava movimenlo germiuativo, o o scu osludo me mostrou, alem doquo vi no primoiro embryao, ja alguns lasciculos dc (rachcas formados no meio dascamas do tessido cellular allongado, c no ponto do junc$ao das cotyledonos ao cauli-culo, pcnclrando cm arnbos estes orgaos.
Um embryao tirade d uma somente, que comc^ava a gcrminar, e cuj i radiculaiaja rompendo o episperma, ofTcrccco-mc oquelles lasciculos de lrachcas ja dcscidospolo caulicnlo aid a sua exlremidado radical , dispostos cm quatro cordoes cquidis-tallies, procedendo dous do cada cotylcdonc; e por scus cxlrcmos superiores suLindopelas cotylcdonos a formar as suas nervuras.
Emfim cxaminci um embryao, cjnc ja cstava brolando as suas cinco ( I ) radiculas,e procurava mottc-Ias no ebao, conscrvando no cntanlo as colvledoncs ainda cnccr*railas no saco cndospcnnico, c obi achci os quatro cord.ms tracheacs mais nutridosno cauliculo, c mais allongados pelas cotyledones; c demais ( noto-sc bem, na extre-rnidadc radical do cauliculo (que cu chamarci bolbo, ou gommo radical ) cxisliam jaalguns vasos rajados, ou scalariformcs, e ponluados, os quaes no cauliculo arranjan-do-sc Unibcm c.n i fasciculos, corrcspondeiitcs aos tracheacs, encostavam-so a cslespor 16ra, c ia n subinJo para as colvledoncs; c pola parte inferior como$avam ainsinuar-se pelas cinco radictilas.

Paro aqtii; porquo julgo o quo tenho dito sudicienlo para o men inlcnlo.O csludo do embryao da Nogueira de Bmcul (Aleurites molucana ) nas mesmascircunstancias me deram cxaclamentc os mesmos rcsultados.
O quo sc patenlGa deslas observances sao factos capitacs; c, sc olios forem reco-nhccidos verdadcirO', como cu conscienciosamento os repulo, as iheorias do crcsci-mento do caulo, actualmcntc cm voga, devem soffrer profundus moclificanbcs.its luctos a que me refiro sao csscncialmcntc dous: l.° quo as tracbeas, formadasantes dos vasos rcliculados tem origem no ponto da separa$ao das folbas, o dabideaccm polo caulo, c sohein pelas folbas; 2.’ quo os vasos rcliculados (scalarifor—me*, injados, cr.vados &t\ ) come^am a formar-se no ponto dc separanao das raizes,0 ^ sc rs^cn^cm para cima ate penetrarem nas nervuras das folbas, c para baixoale a oxlromidade das raizes (2).
Ha pois, segundo estc modo do ver, na cstnictura do caulo, ou, para simplilicar a

l m ,0 !" as CMldiorbiaceas, cujos embryoes tenho cxamlnado germinando, lid semprr(Mservauj, que do bolbo radical, ou extrcmkliuhi inferior, do cauliculo procedem 5 radicuias,i lateruea cncrusadus, e uma media, bem symetricamcnlc dispostas.
(- ) I arccciA, ,i piimeira \ isla, que chcgue.i aqui «1 uma conclusiio, que niio sc contain toda naspremissas, pois que appl'co & uma planta ja foimada o qne nao dei por observado se nao noembryao; c tambem que generaltso factos particulares. Aitcnda-sc porCm, quo nao podendo eupor ora dar torio o desenvolvimenlo dcsejavel a csta materia , fui obrigado a calar multas obscr-'aedcs. So enlanto mais adiante se vrra, quando expuzor o quo observe! no canle da oboborelia,que. a minha condus'io c legitima .

i
>

i

4

TRABALIIOS DA SOC1EDADE VELLOSIANA. 103
questao, em cada morithallo ( I ) dous systemas do vasos, bem distinclos, o trcckcal ,
ou folial , o o reUculado, ou radical, formados um antes do outro, c dcscnvolvondo-se
em sentido controrio. Nas folbas por£m audios entram subido; c nas raizes dcscein,
ou so os \ asos rcliculados, ou juntos com tracbcas, quando ellas existem nestes
organs, como aconlece em alguns monocotyledoneos (2).

Discorrnmos agora sobre csles fundamentos, c vejamos como por ellcs se explica ,
nao digo toda a sorle de phcnomcnos da complicadissima evolugao dos caulcs, mas
sim o modo de suas formates vasculares, que 6 um dos ponto*, mais controvcr-sos dcsta questao.

E para poder dar uma idea clara , e concisa desle objecto , como cu o conccbo,
rccorrerci a uma supposinao.

Demos que uma planta dicotyledonca sc desenvolva somente com os seus orgaos
primitives, ou embryonarios, a saber o cauliculo, e as cotyledones (ficando a gcin-
mula estacionaria ) accresccndo o systema radical, quo k cwn iafmptue adventicio.
Imagine-se o cauliculo do lamanbo, que se quizer , e as cotyledones, cradieulas de-
scnvolvidas proporcialmenlc; c no fim de certo praso estude-sc, c > cja-~e o quo se
tem passalo durante o ovolufao dosta planta , considcrando unicamento o seu ap *

parelho vascular. Evidenlementc os tubos tracheacs, atigmentados de outros novos,
inlerpastos aos primeiros, tcrao por suas fibres descondentes formado um cylindro,
ou cstojo medullar, e pelas quo subirem engrossado, c multiplicado as nervuras das
cotyledones; quanto aos tubos rcliculados por scu lado ascendente devem ter pro-
dusido cm torno do cstojo mcdtdlar um cyliudro lenhoso. e por oulrj lado engros-
sedo, e multiplicado os ramos radicacs.

Conccbida desta maueira a organisagao vascular d'um mcrithallo, com pequeno
csforQvD de iinaginacao se comprchendera o como os phenornonos sc devem passar
na pro luc^ao de novos c mcrithallos continuos , e ascendontcs, assitn como no
crescimcnlo inverse das raizes.

Releva por6;n ter prcsenl-is na id6a as dilTereneas, que devo haver entro os dous
systemas dc vasos. Temos visto que para cada fasciculo, tanto de tracbcas, como
de outros v.isos ba como um ponto inici.il , quo chamarei centro vital donde sc pro-
pngain cm dou * sentidos oppostos, ou para baixo, c para cima. Ora esse entro vit tl
para os >asos rcliculados, ou lenbosos c pormanento, c sempro o rncsrno na parte

(1) Um mevithallo genuiuo nlosiMU, no moo calender, scn.io onde ha folbas qppostas, ou
verticilladas. Km folbas allcrnas o mcrithallo Jevc scr ropresentado por uma bamta espiral ,
qnc comprelicnda um cyclo sodo. So cntanlo sc no lugar dc cadi Colha solitaria to las as fibra? .
do caute sc cntrclaijam, e formam um nodus, como no Iticinus, na Cccropia, nas Gramineas etc
ha uma limltaq'io natural, (e tulo sc lltc) p »̂de rccusar o noma de merithallo, ou melhor d* iu-
iertuvilio. E' que ho sompre cm tudo isto a'guma cousa dc arbitrario.

( 2) Duvidei por multo tempo da evistcncla de verdadeiras tradicas nas raizes, nao h*udo
antes achado ncllos senllo vasos rajados, c cscaiariformcs: mas o csludo de uma Orcliidea lici -
bacca de gcncro ilabcnaria me mostrou de a niio delxar dnvidn alguma em todas as ra ;zcs
rachcas de varios calibres, perfeilamcntc dcscnrolavete, c inteiramente fw'mclliaiites as do ca de
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inferior do caule: (1) e pclo contrario para o systema tracheal 6 movel , e sempre
transportado para as ultimas fonnagoes foliaccas.

Esta e a primeira dilTerer.ga; ascgunda e quo as libras lenhosas, vao scndo sempre
mais longas cm cada crcagao subsequent, c acompanham o allegumcnto do caule,
quor para o ar, quer para a terra , quando as libras trachcacs das diversas lorma-
goes sao ontro si do mesmo compritnenlo; porquanto em sua parte ascendcnlo o
comprimcnto e sempre determinado polo tamanho das folhas, o no sentido contrario,
por um ccrto numoro do mcrithallos, alAm dos quaes nao desccrn, e que deve ser
o mesmo para todas.

Agora vejamos cm que csta theoria poJe discrcpar das duas mais notaveis, quo
buje sc debalem.

Na theoria dos embrydes fixos de l)u Petit Tbouars desenvolvida , modificada o
sustenlada acluulmente com grande talento pelo Snr. Gaudicbaud, todas os libras
lenhosas do caule preceded! das folhas, e d’ahi deseem aid as exlremidades radicacs.

Os factos por&m que venbo de expAr do modo alguin so prestain a sustenlar csta
doulrina; ao menos quanto ao clemento vascular da tnadeira , \ isto quo o clemento
propriamente libroso c de formagao posterior ao vascular, c que sobre elle, e sua
cvolugao nem um cstudo tenho ainda feito.

Ein sustentagao de minhos ideas \ em a seguinte obsorvagao que ainda me nao
falhou , o A quo nas exlremidades dos ramos das arvores, o examo mieroscopico me
tern sempre moslrado nas folliinhas e interfolios ullimos, c ainda herbaceos, unica-
mente tracheas; as vezes 6 necessario dcsccr um grande nuinero de merilhallos, dos
ja bem manifestos, para cnconlrar os vasos reticulados, que vao subiudo. Eu digo
subiudo porque csla ja e a minba convicgao; no entanto do quo acabo de referir se
nao deduz que os YUSOS reticulados nao proccdcm das folhas, pois quo podiam nascer
das fulhas inferiorcs, c mais anligas; porem um facto vou apresentar que nao deixa
lugar a objeegao. No caule da ahobnreira ordinaria (cucurbila pepo) os vasos reticu-lados, ou [ion ( undos sao enormes, dies sohem pelo caule antes de ter penetrado em
olgumas folhas, que Ibo (icam cm caminho. 0 rcsultado dc miuhas ohservagdes foi
o seguinte. Contando de primoiro interfolio aprociavcl do grAlo, chega-so nt6 o 9.®

ou 10' ahaixo, achando-se unicamente tracheas tanto no caule, como nas folhas; des-cendo d ahi ate o 14' on Id * acliam-so denials, e luuciuucnte no caule, vasos pou-laados hem desenvohidos, e tanto mais, quanto o interfolio e mais baixo: c d ahi pordiante ja as folhas aprcscnlam tambem este novo clemento, e tanto mais abundantc,quanto sao mais anligas.
E.ste facto me paiece dccisivo; e de Id sorlc que pensando na simplicidadc dcslaobsorvagao, maravilhando-rne do que della nao fugam incngao os que eombatem adouti iua dos merilhallos do Snr. Gaudichond , e mesmo de que tenba escupado upcrspicacia deste naluralista, eu duvidava do que meos ollios viam, repetia a obser-vagao e sempre o rcsultado era o mesmo.
( 1 ) !•: possivcl quo nao seja assim; e que cm cada produegao dc ramos radicacs sejam osintros vitaes das f.bras ievados para ahi, dando-sc assim grande analogia cutre as fonnacocsvasos superior** e as dos inferiorcs. Mas ainda quando isto sc venha a verificar em nadaindue sobre o essential da iheoria, que apresento.
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Quanto a theoria do cambio, mais reservada, mcnos audaz, sustenlada c desen-voUida por Mirbel, c sua cscola, csla me parccc incomplcta: considera todos os

tecidos formados simullnneaniente, e cm sens lugarcs, por organisagao do camhio ;
mas ncm se quer incepta a queslao da ddcursao das fibras.

No entanto Mirbel, empenhado cm combatcr a doulrina do Snr. Gaudichand, fez
testes ullimos tempos importanlissimas investigagoes analomicas sohro a organi-
sagao, e evolugao do cslipc da tamarcira. Infelizmente desses trahalhos nao conhego
senao o resume do que elle lAo na scssao do 12 de Junho dc 1813 da Academia das
Sciencias do Paris. 0 autor chegou a csla conclusao, quo os lilelcs no eslipe mar-chani de baixo para cima, tendo origetn na peripheria interna do mesmo cstipc, su-bindo por entre filctes mais anligos ate chcgar ao plnjllophoro, ondc entram nas
folhas, que ahi so cstao formando. Assim, na ullima opiniao doste anlor, as libras
partem do caule e vao as folhas; o que d inleiramcnte opposto as ideas do Snr.
Gaudicbaud.

Mirbel fullando unienmente cm filctes, nao distingue as tracheas dos oulros va-sos; da-lhes portanto o mesma origem, c movimenlo. Ao mcnos assim o ontendi.
Tamhcm o Snr. Gaudichand nas suas fibras dcsccndcntes comprchcndc todos os

clemcnlos, vasculares o fihrosos.
Assim pois a vista do que deixo exposto as ideas, quo nppresentoso conformam,*

cm primeiro lugar , com a iheoria geral do camhio, cmquanto sc considernin os
orgaos clcmcnlarcs formados em scus lugares, c em camas proprias, scndo a pro-gressiio das fibras cm ([ualqucr sentido, devida a formngdes successions; confor-ma-so con) a theoria do Snr. Gaudichand quanto a propagagao de alto a baixo, sbmcnlo
para os tracheas ; c com as obscrvagucs ultimas de Mirbel quanto a propagagao do
baixo para cima, mas unicamente para os vasos pontuados o lenhosos; c emfim
diftcrc de todas quanto a cvolugao dc cada Qbra cm sentidos oppostos para cima
c para baixo.

Todas cslas qucslocs careccm, seguramento, dc muito maior descnvolvimcnlo :
ncm loco cm outras, quo cm nada sao sumcnas a cssas, por cxemplo: a evolugao dia-
mcntral, oil centrifuga dos raios mcdullarcs; a origem c descnvolvimcnlo das libras
lenhosas; o cncrusamcnlo c anastomoses das fibras vasculares nas articulagoes, e ra -mificagOcs; &c, &c. Para tudo isto me fallcccm ainda muitos dados positives.

Como porAm me animei a elevar-mo as ultimas consideragbcs ihcoricas, convcm
previnir ja uma d’enlre outras ohjeegoes, que sc possam offercccr.

llm facto, cuja cxplicagao 6 como a pedra do toque dc todas as ihcorias, 6 a
formagao de um tumor circular , que apparece nos troncos dicolylcdoneos , pcla
parte de cima de uma ligadura, ou dc uma decorticagao annular. Este tumor e sem
duvida alguma devido a accumulagac da sei \ a dcsccndcntc, e das fibras lenhosos,
no ponlo cm quo sc acham embarogo para seu movimenlo. Como c cnlao quo as fi-bras subiudo do cdlo radical , o fonnam cm cima, c nao emhaixo do embarago?

A theoria dcstc phenomcno sc deduz do principi », quo tenho por cstabclecido.
isto 6 que na cvolugao das fibras vasculares do caule ha sempre um ccnlro vital
dondc cllas se propagam em dous scnliilos oppostos. Ora esse ccnlro vital ou ponto
iniciol da formagao das fibras podc scr fixo, movcl, e accidental; fixo como sup-U
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ponho scr o dns fibras lcnhosas; moiel como o dos li ccbacs; o accidental o do lodas
as formagoes ndvenlicias.

Com cffoilo loinc-se urn trogo dc golho, on tanchao, onde so nao veja gommo
filgum natural , c mctta-so inelade dcllc na terra como na plnntagao por cstaca; bem
depressa apparecerao pontos vilaes, cliamadosadvcnlicios, os quaes na parte suterrada
daruo raizes, c na do fora gommos foliaccos . Nao c obvio que no zona vital do lan-
ebao apparcceram pontos ou centres vitoes, quo alii nao exisliriarn se o ramo sc de-
senvolvcsse no scu eslado natural? Sem duvida alguma. Passa-sc aqui o que quer
que seja dc providencial , com que a nalurcza quiz ainda assegdrnr a cxistcncia dos
seres. E' um phenomeno que tem sua analogia com o quo se observe na liarra ma-
gnetics, que sendo partidn pcla linba mediana , ou neulra, cm cada pedago sc cslabe-
leccm novos polos, o nova linha media. |

'

Yainos pois a cxplicaguo do facto. 0 cambio, ou seiva elahorada , ou o quo quer
quo seja que vcm formal* a coina para novas formagoes cnlrc a cascn c o lenho, o
que seguramente vcm das folbas para as raizes, acha o caminbo corlado, para , c oc-
cumula-sc abi *, mas sua lendencia a organisar-sc nao foi dislribuido; c para logo sc
estabclocc nessc lugar uma zona do ccnlros vitaes advenlieios, ou melbor occasio-
naes ; as duas forgas se manifestam, as libras ascendonlcs marcham desempedida-
mcnlc ; mas as que devein desccr, nao podendo veneer o obdaculo, c conlinuando
todavia a allongar-sc, vao-se entortardo c cnrodilliando, dando assim lugar d fur-
magiio do tumor. Sem duyida que aqui discorro por deduegao; mas a objeeguo
nao assenta cm principios mais solidos.

Nenhum trabalbo lenbo ainda feito, sobre planlas monocolylcdonoas, conccrncnlc
ao assumpto dosta memoria; fa-lo-bci qnando mo fdr posshcl , c espero quo scu
resultado viru cm conlirmagiio das iddas que acabo de cmillir .

Rio de Janeiro 11 dc Muio de 18O2.— Francisco Freive Allenuto.
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VABIEBABES,

Oucstfio do iievociro. on cnfwnin?ndo «1» ntinosphci'ado ISio dc Janeiro. (8tci»lica).

Qunnclo propuz aqueslao sobre onevociro, oil fumnrn, que condensa, c enturvaaMmosphera do Rio dc Janeiro nos mezesde agosto e de selembro, a llz logo acomna-nhadado algumas rellexucs, eseriplas a pressa e mol connexas, 111ns suflicienlcs para

Ml

*

i
i i

>

TRABAUIOS DA SOCIEDADE VELLOSIANA. 107
proyocar a discussao. Ahi me raostrei propenso a considerar esse phenomeno, romodevidod aegao das queiinodas deserraacima, couservando todavia ccrta perplexidadecm altenrao a opinioes, e a factos, quo de alguma sorte abalavam a minha erelira .O Snr. Dr. Burlamaque a tomou, e sobre ella dissertou com o sen reconhecido la -lento. Dei toda a possivel altenrao a leitura do scu trabalbo, e vi que discorria sem-pro no presupposto de ser nevoa secca, e nao fumnga o quo obscurecea nossa atmos-phere nesses Inezes; insistindo mais parliculamientc ern argumentos de negaeao, otide exclusaO da prosenra de fumes.

Reconliero que a queslao 6 ate cerlo ponto cnibaraccsa , nao so para nos mas paratodo o mumlo. Seria neccssario antes que tudo $abor-se cm que a nevoa secca se dis-tingue essencialmenle dos fumos; e 6 islo ainda um problemn, que em quanto nao fordesolvido, fard os discussocs inlcrminaveis, mesrno entre as cabcgns mais eminentesdo mundo seientifico. Mas 6 ciaro que isso so p6de ter lugar quondo a causa do | he-nomeoo nao for manifesto; porque enlao a discussao sobre a nalurcza dos vapores serapelo monos supcrllua. Ora que os cnusadorcs dcsse eslado da nossa almospbera saoos incendios das mains, e hojc o que cu mais firmemenlo neredito. I’ecopoisvenia paraimpugnaros argumentos em quo se iunda o Snr. Dr. Burlamaque sustenlando o cc n-Irario.
Nao coneebo, diz elle, como ccm mil fogueiras mesmo sejam capazcs dc j roduzirfu no eui tal quantidadoquo possa escurecer o or por lao grande espago, c portantotempo. VJ porque o nosso illustre consocio ainda nao assislioas nossasqueiraadas: naosao 100,MOO fogueiras, sao legoas dc superlioie cuLerlas de destroys das florest^sprimilives, que so entregam ao Togo em lao vasta extensao de terreno, e por mais do00 dins: e se o phenomeno nao 6 ainda mais inedonho, e isso devido a que nesses 1?

Inezes vcm sempre alguma cliuva, ou ventos do mar, que nos alliviom desssa rnassaenorme de funio.
Vein aqui opportune uma cilaijiio de Bcoquore). « Para sc fazer uma idea , diz ello« (IJIem. dc I iiys. Terr. pag. 611) da immensidado da nuvem de fumo, < pie se levaii-« ta no ar pelo eIloilo desta combustao (volcanica) citaromos uma erupefio no Irlandiy ,« cuja lava destruio ll villas, equeimou todos os vegelaes, que cobriani um porcco« nssas exl< ‘iisa do solo, e cuja fumara , carregado pelos ventos do norte, se espalhou

« [*or uma grande parte da Furopa.
Mas pergunla o Snr. Dr. Burlamaque, como que tontas cidndes manufoctureirasda Inglaterra , e scus numcrosos vapores consumindo diariamenle lao grande porcaode carvao de pedra, nao envolvem todo aquelle paiz em unnlcnso e perpetuo nevee:-ro ? A isto creio poder responder, que nao basta a produccao de grande quantidadode fumos, sao nccessarias cerlas condiVdes atmospbericas, que o Snr. Dr. Uuilomrupicconheco IT elhor do queen , toes como a auscncia do i huvas, e de vci los, para que ellesse condenseni , e se aba lam as regiocs inferiores do ar. E 6 de presuu ir que isso sodar«i algurnos vezesna Gran-Bietanho.
Com os fumos, diz o Snr. Burlamaque, devem subir dasqueim.idas cinzas, quelevadas pelos ventos, irao eabirmais, ou monos distinte, forinando como diuvas decinzos : ahm deque os fumos tem um cheiro caracleristico ; c aquineni se viemcinzas, nem se sente esse chciro. Tudo islo 6 verdade; mas se se quizer allender a dis-tancia emque seacham da cidadcos lugares onde sc fazeinas queiniadas, serdobviaa razao porque assim nfioaconteco. As cinzas suspensas nao podem ser levadas muitono longc , senao por ventos impetuosos , e continues : ora 6 isso o quefalta . b' vtcr-dado' quo por esse tempo roinam principalmenle ventos do terra, deoeste a nordesis,e saosein duvida elles, que nos trozem os fumos, mas nao tern a for;a nem a persu-tencia necessarias para Iransporlarem as cinzas ate beira-mnr. 15’ urn phenomeno quesedd nmitas vezes durante crupcoes volcanxas *, mas abi ns cinzas sao do nature/ 1diverse da que provdm da combustao vegetal : e pude bem ser que sejam mais sptasa serein leva»las pelos ventos.
Quanto ao chciro pyrolenboso , meparece tamlera quo ellc nao pdde ser facilmcn-
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to seulido, sonao quando os fumos estivercin nssas condensados, o que so nao da do
ordinario a too grande distanciadofoco. Nao obstante uma vezcu o pude sentir aqui
rnesmo; issofoi oanno passado, foradncidade, ede noite;edesse faOto tomci nola como
so ver/i adiante. Emfiiu este anno live occasiao do observer algumas queimadas : o
rm muitas orcasides me vi rodeado de fumos, e nao muilo longe dos fogos donde dies
provinhotn ; ns vezes nem era meia legoa, e alii nao ssnlia cbeiro algum, e nem percc-
liia coliir cinzo.

Os venlos e ehuvas nao dissipam totalmcnto os nossos nevoeiros, c sd Iho dao
cerla mobilidade, e ainda nssercao do Snr. Dr. Burlamaque. Sem duvida. que ven-
tos, c ehuvas brandos, inconstnnles, parciaes, on que nao cheguein aos lugares ondem
ardem as males derrubadas, pouca ocoao podem ler sobro os vaporesatmosphericos , e
Hie darao sdinenle ossa mobilidade nolada polo Snr. Dr . Burlamaque. Porem quando
as ehuvas sao gernes, e occupam loda a oxlensao da serra ; quando os venlos do mar
nppareecm coni curia forca, e permanencia, lorna-se necessarianicnle a nossa atmos-
phera clara e pura. Nem (i preciso rnesmo quo isso seja lao geral , e duradouro, como
aqui afiguro ; as vezes com pequenas chtivas o ar se purified .

E1 negocio, para mim ao monos, ja fora de duvida * pois 6 o que sc deduzdas obser-
vacoos diarms, que costurno fazer sobre o cstado do tempo : e dellas extrahirci a
passagem seguinle:« Depois das iillimas ehuvas, que forum nos dias 1 2 dcste mez (se-teinbro de 1851 ) fez aqui o mais hello tempo , e assas fresco *, o quo duroua16 o dia 7 :
ontao entron o ar a enrregar-se de fumaca , o c6o a lurvar-se com algumas nuvens, e otempo a nquocer. 0 calor, a fumaca (quo era tnnla que se sentin pelo cheiro) c o pi tor-nnrnm essesdias insuporlavois; reinava quasi sempre venlo denorte, a norde&te, apenasdas h .'is 5 boras, se fazia sentir ligeira viracao. Estceslado foi sempre a mais ale o dia10. Na madrugada do dia 11 deo urn forte vento desuduesto: ao arnanhecer jd nao
\ enlava ,o nr estava carregndo, ecaliiram alganscbuviscos nn cidadepola nianhda: nes-se inesrno dia pordm coine<;ou a apparecer a viracao, e no dia 13 o tempo eslava hello,o nr quasi sem fumaca , e comparativomentefresco\ viracao dc larde. »

E>las sao os principacs razoes, sonao me engano com quo o Snr. Dr. Burlamnquesustenta nao ser fumaca o quo sobrccarrega, c obscurece a nossa atmesnhera, incli-imndo-se portanto a crer antes na exislencia da nevoa sceca dos meteorologistas. Torminlia parte ppr6in coino vejo uma causa para esse phonomeno, e como me paroce terrespondidon orgumentacao cm contrario , estoucomoja disse, mais capacilado agora
<le que 6 fumaca , e nao outra eousn.

Foi este anno que me pude bom convencer dislo, (estandona freguezia do CampoT, ramie nos mazes do Janeiro c de fcverciro) por occasiao de varias queimadas quopor esse tempo se fizerara ali ; enlao a almosphcra tomava durante os incemlios, omesmo aspecto, que clla manifesto , nos mezes de ogosto e seternbro, aqui na cidadc.Era a mesmissiina cousa que euja linha presenciado em 18iG na Paraliyba .Em Minas acontece phenomeno semelhanle, durante os vnslos incendios dos Cam-pos , que ali se lozem todos osnunos. Alum do quedi/.oSnr. Hilaire em suas vingens, onosso consocio o Snr. Dr. Vieira de Mottos, ainda ha pouco, aqui nol-o asseverou ;accroseentando, que os rnineiros descondo a serra , nn occasiao em que rcina caesteestado atmospherico, exclamam: temosaquio ardasminas;
Agora direi. senhores , que cslando, como estou imbuido nas id6as, quencabodemniiiieslar, todnvia nao sustenlo que a nevoa secca , seclla 6 um vcrdadciro metcoro ,l?‘m '‘Dpuror’a no Bio de Janeiroalgutna vez ou separadainenle, ou de mistura com osfumo^ : e 6 rnesmo essa possibilidade que da algum valor a esta nossa queslao. Haportanto necessidade dese cliamar a atten^ao para este assumpto.
Bio de Janeiro, 1.® d0 outubro de 1852.

Francisco Frcirc Allcmio.
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Dnas novas cspccics dc lieljiwflore*, dcscriptas pcla
l»rimeira vex pclo Dr. Emilio Joaquin, da SilvaUfaia.
Traliallio lido na ftocictlaric Vclosiaua na sessao dcG
de Juulio de 1951.

TrorlilluM Vnndelii Xoltl*.
Detariplio.— Corpus subrobuslum, supra viridi-relucens, sublus flave-cens viridi-maculutum: remiges fuscco, long®, falci formis: cauda recta,

tequalis alas non exsuperans, S rodricibus flaveccnlibus, quaruin lerliapars infrarirescens— wruleatus , 2 inlermediis virescenlibus: rostrum ni-
grum, capile duplo longius, cupvalum . Longiludo corporis 3 p. el 91. ,
roslri 12 li . , caudce 1 p. el 2 1. Habitat in silvis Cuntagalli ( Rio de
Janeiro. )

Com a breve descripciio em latim que acabamos de tracar para melhor
scr enlendido dos homens da sciencia , este beija- fldr fica perfetlamcnte
caracterisado, c com nenhum oulro pdde ser confundi Jo; todavia para
dar a este respeito lodus os esclarccimenlos pnssiveis, vou cxpdr em
porluguez alem dos seus caracleres o mais quo sei.

i'urnm.— Corpo de graudeza mediana, e um pouco grosso. Hico visi-velmente curvo, anguloso, uchalado na base de cima para baixo, c do
meio para a ponla dos lados, com o rnesmo diaraetro em todo o seu
comprimcnto, terminando todavia cm ponta aguda. Cauda curia, recta,
ccom 10 pennas que lerminam cada uina em ponla aguda. Azas, clie-
gundo ale o firn da cauda, tern quasi a configuragao de uma foicc de
cortar capim.

Dimensocs.— Comprimenlo total da ponta do bico ale a ponla da cauda
3 pollegadas e 9 linlias, sd o bico tern no enlretanto 1 pollegada; o
inlervallo quevae de uma ponla de aza a exlremidade opposla da ontra ,
quando estas eslao aberlas, 6 de 5 pollegadas, tendo cada uma das azas
2 pollegadas e 2 linlias; a cauda tern 1 pollegada e 2 linhas.

( 'ores.— Toda a parte superior da cabe^ae corpo, as pennas cscapula-res, as coberluras das azas, e as superiores da cauda sao de um verde
brilliaulc. As partes inferiores, a saber, a garganla, o thorax e todo o ab-
domem du edr utnarella-suja com ligeiros reflexes verdes; esta edr ama-rclla proveiu do que lodas as pennas tleslas regidcs sendo de edr azul

(

QpCARD

1 J

*



r i

\

f

j10 GUANABARA.
ferretc lerminara no cnlrelanto em amarello: as coberluras inferiores da

cauda dc cor arnarella clnra. Azas cAr roxa dcsmaiada. A cauda opre-
scnta ires cAres distinclas, as daas pcnnas cenlraes era arabas as faces

vcrdes, eas 8 oulras lateraes tern os dous tercos superiores amarellos-sujos,

e olerco inferior na face deciraa esverdinhado, e na debaixo do cArroxa

dcsmaiada, identica a das azas. U bico 6 proto cm arabas as mandibulas.

Tarsos araarellados e fracamenle ernplumados. PAs vermelbos c unluis

prolas.
Bascado nos caraeleres referidos e no rainucioso esludo que lemos

feitosobre afamiliadebeija-flAres, julgamosesla especic nova , collocando-o
nabella collecao do Museu National na segundo divisao do genero Trachilns,

por ter bico curvo e cauda direila. Enlrc a imraeussa quanlidade de beija-

flAres noraeados polos diversos authores, a nossa especie sA tora ligeiras sc-
melhancascom individuos novos oil femcas da especie Trocbilus viridis do

Yieillot, No cnlrelanto destingue-se aindadesles por terem as pennas da cauda

todas iguaese com as cAres como por nos foi dito, quando tpdos os individuos

que lemos visloda especie viridis, ecm grande nuracro por ser'ella vulgar

no Brasil, possuem a cauda cuneada, isto A suas pennas lateraes vao dimi-
nuindo pouco.a pouco, c estas sao verdes terrainadas era ponta branca ; o

bico da viridis A tambeni urn pouco inenor com a mandibula inferior

esbranquigada. Nao podeudo do raanoira alguraa uraa especie confundir-

se com a outra.
Encoutrauios cste beija-flor no meio de uma grande poroao de passaros

comprados era 1844 uo Snr. Resell para o Xiuseu National; c como lodo o

muudo sabe, que esle colono suisso, occupando-sc por muilos annos e

loda a sua familia era mandar pelles dc passaros para os raercados da

Europe, exclusivamenle os cacava na comarca de Canlagallo a'onde ha-
bilavo; por isso achamo-nos aulorisados a aflirmur, que a especie erapre-
gada como typo na nossa descripeao perlence liquclla localidade. AlA lioje
nao lemos podido vcr seuao dous individuos destes, urn acha-se nas

pratelleiras do Museu, o outro reraelleraos para o jardim das planlasera
Paris.

0 naturalista froncez Descourtils, cslabelecido enlre nbs, c que como
viajanle zoologo tem percorrido boa jiarle do Brasil e a quem consulta-
nts sobrc a novidade desla especie, dcpois de a ver e cxaminar por al- .
gum tempo, disse-nos que se recordava ja ter cacado este beija-tlAr, e

< jue o suppunha realmenle novo. Opiniao para nAs de baslanle pezo,

visto os importnnles trabalhos quo sobrc os nossos passaros tem empro-
hendido esle corajoso investigador das cousas brasilciras.

Rcconhecidu csla especie como ainda nao descripta polos authores,

_
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necessidade livemos de llie dar um nome. Logo no comedo a denomina-
mos incognita em quanto consullavattios obras especiaos sobre a ma-
teria , c ouviamos a opiniao dc quern eslivcsse habilitado para sobre isto
fallar; passados annos-, nada enconlrando nos muilos aulhorcs por nAs
examinados, e sendo favoravel a opiniao das pcssoas consulladas, cum -
pria-nos dar nome mars significative. Iteprovando a scicncia in aclua-
lidade, que os nomes das especies sejam lirados das localidades, polos
grnndes enganos a que isto pAde darlugar, o nome cspccifico quo linha -
mos de prescrever nao podia sersenao 'ou um nome proprio, ou unique
exprimisse caracler salicnle. Sendo difiicullosa a escolha do caracter, e
alAm disto desejnndo perpclunr ainda no mundo scienlificoa Icmbranca
de um liomeni, que lao hem servio a sciencia appellidamos a nossa es-
pecie como fica dito Trocbilus Vandelii Nobis,

Quem esliver ao facto de que o Snr. Domingos Vandelii , crcador o
director do real Jurdira Bolanicq dc Lisboa, lento de bisloria natural
na universidade de Coimbra, c author de muilas obras cm porluguez
e cm latiin sobrc a zoologia e botanica, A vcrdadeiramenle o fundndor das
sciencias naturaos em Portugal nao |odcrA deixar de comnosco con-
cordnr. Este zeloso e aclivo naturalista, merece cerlamenle ver seu nome
com rccoubccimenlo lembrado no Brasil. Na Europa aondc residia , se
entregou a minuciosas pesquisas, c a grandes trabalhos para csludar e
fazer conliccidos muilos produclos da fortil terra de Cabral , foi elle quem
poderosamenle influio para que o governo porluguez no fun do seculo pns-
sado e comogo dcsle, qomeasse as commissoes scienlificas que vicram cx -
plorar c invesligar algumas provincias brasileiras. Se Domingos Vamlell
nao nasceo no Brasil , nem a cllu veio, servio no. enlretanto com grande
zelo a naouoa que todos pertenciamos, efoi o meslrc cm sciencias naluraes
de muilos brasileiros, que a scicncia conla no numero dc sous bons fillies,
e o Brasil enlrc os sous principaes ornamenlos. Taessaoo immortal JosA
Bonifacio deAnJrade c Silva, o insiruido senador Ferreira da Camara, o
illuslrc naturalista Rodrigues Ferreira , o infaligivel escriplor vis-
conde deCayru , o incansavel e crudito Yeloso de quem a nossa sociedu-
de lomou o nome, o mineralogist I Coulo, o bolunieo Arruda, o cbimico
Amorim Castro, o inui respeilavel lenle da Academia Militar o Coroncl
EeijA, ja tambem falescido ha muilos annos. '

Assim esle naturalista, nao*sA indireclamcnte muilos services nos fez
occupando-sc de produclos nnssns, mas lambcm veio a nos ser de grande
ulilidade pelo trabalho que leve na educacao scienlifica de Brasileiros
eminenles. Tor isso quer como sabio quer pclas obrigaeoes que o Brasil
Ihe deve; mui dignoede nossa pequena lembranoa. Esc a botanica por
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mais de uma vezjA lem empregado sen ndme, de loda a juslira A que a
zoologia pela priineira vez, como penso, d'cllo faga uso.

A unica rcflexao jusla, que se pAdc fazer quantp no nome por nos cs-
colliido, consiste sAmenle em ser elleniui grande para objecto em si iasi-
gnilicanle. Mas islo A deffeilo nnsso: somos pai exlremosamenle nmante de

nossos filhos. D’ahi vcm quo as duas espccies p > r nos pela priineira vez

descriplus ju tivcram os mui respcitaveis nnmes de Thereza , cJanuaria, a

actual a baptisamos com ode Yaudelti, e a que^e segue de l.uiz.

»B!U!intA MiDOVicii. moms.
Ikscriplio.— Corpus subrobuslunr, siq.rn auri -viiidi nitons; subtus viridi

rclucens repercussionibus turn aureis, turn apod abdomem ignis; collum
sapbirinum; remiges fuse®, long®, falciformis;cauda coeruleata , forlicata,

alas non cxsupcrans, reclricibus rolundalis; rostrum nigrum, cupile lon-
gius, rectum; tarsi inferiori parte plumati , plumulis albis spisse cooperli ;

pedesque nigri. I.ongiludo corporis It pollices gt 8 lints, roslri 9 linae, caude ^1 pollex et 4 linn? - Habitat Colombia.
Tal 6 a descripgao emlatim, que julgamos poder^se fuzcr desla mui cu

rio>a especic de bcija - flAr: osscus cnraclcrcs mais imporlanles, aquellcs
que complclomente n separam de todas as nulras especies conbecidas ficam
com toda a claresa rell'eridos para quo os naturalises tenliam della noticia
exaln. Agora com mais descmburaco vamos cm porjuguez entrar mui dc-
talbadamenle cm sua historia.

Formas.— Corpo de grandeza ordinaria: bico hem dircilo em lodo o sou
• comprimenlo, ligeiramente comprimiJo dos lados, com o mosmo diame-

tro por todo idle, sAmcnto terminado cm ponla aguda: cauda curia, for-
ebuda ( sendo its pennas laloracs mais compridas qne as d»5 ineio ) c com
a ponta das pennas arredondadas: azas cbegando atAofim da cauda,
apresentam a configuragao bem visivel d 'umafoice. Km oulro individuo,
que o Museo pnssue e que julgamos moeo, as azas exccdom ulguinacousa
a cauda.

Dimemoes.— Comprimenlo total da ponla do bico atA a da cauda 3 pol-
legadas e 8 linhas; o bico que A tnaior do que a cabega tern 9 linbas: da
ponla deuina aza a extremidade opposla daoutia qu.tndo estas acham -se
estendidas .r» pollcgadas e 2 linhas: as azas tern 2 pollegadas e 3 linhas, e a
cauda uma pollcgada e 4 linbas. No exemplar que loinamos como animal
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morn , o comprimento total A dc 3 pollegadas e 4 linhas, c odi cauda do
1 pollcgada e 2 linha; no mais nan cnconlramos differenga.

Cores.— Toda a parte superior da cabcca e corpo, pennas escnpulares,
as coberluras das azas, e as superiores da cauda sao de um verde brilhante,
com nlgtins reflexos bem clnros de ouro: a garganta aprcsenla brilbantes
rcflexOs dc purn saphira; em um individuo, que para mim A o typo da es-
pecie, 6 uma verdadeira placa de boa saphira collocada nesta regiuo; as
outras partes inferiores como o thorax e o abdomem, sao lambem de verde
mui brilhanto.com profusao de reflexos de ouro, do reflexos cor de fngo
vivo sobre ludo para o meio do abdomem: a regiao anal verde esbranqui-
cada: coberluras inferiores da cauda ozuladas; cauda de cor azul bastanle
escura por loda a parte: azas de cor roxa denegrida , bico prelo cm ambas
ns racndibulas; pAs c linhas prclas. Mas ocaractcr mais saliente e impor-
tant desla especic, Ao possuir os larsos nimiamenle emplumados, sendo
as pequerjas pennas quo os forram em grande numero, sufficicnlemente
compriduse da cor branca a mais pura, 0 individuo mogo nao tem o me-
nor tracedc azul ou de saphira na garganta, sendo cm gcral todas as mais
cores lanto das partes superiores, como inferiores menos brilhanlcs.

Scgundo o quo flea refferido vA-so ser esta cspecie inleiramente nova.
0 meu iinportanle caracter dos larsos cheios de pennas brancas, a distin-. guc completamcntc de todas as especies publicodas ate Fcverciro dc 1846,
Apoea em quo dondo-lhe o nomo qne hoje publico, trncei pela priineira
vez os scus caracteres. Ouanlo ao individuo que lendo ainda os tarsos
emplumados como os oulros, e mais semelhaneas, separa-se no cnlretanto
por suas menores dimensoes, e pela falta da cAr de saphira na garganta,
nao vein a ser senao o mesmo passaro de menor blade. Quern A um pouco
ornithologist c eslA ao facto das mudancas porque algumas aves pnssam
cm suas cArcs e proporcoes scgundo as respeclivas idades partilharA ccrla-
menle a nossa opiniao. Basta a configuracao das azas, do bico, e da cau-
dn, a forma do corpo, e a dislribuicao das principaes cAres para ncre-
dilar-sc na identidade de cspecie de lodos estes individuos. De lodos os
beija-fldres de que fallam os autores ao nosso conhecimenlo sA a cspecie
Ornismyra Audeberlii de Lesson, pela cArsaphirica da garganta, tem ol-
gwna analogia com a nossa , mas logo A priineira vista vA-se qne sao beija-
llAres mui diversos, pelo bico, pela cauda, por todas outras cores, c
cmfitn polos larsos.

< » Museo Nncional posSue hoje 3 excmplares desla especic, mas quando
a classiticainos, e fomos obrigados a dar-lhe o nome que tem, tiiilia-
mos a vista 8 pelles, sendo duas semelhantes uo individuo mogo c as outras
C mais ou meuos idenlicas eutre si; a casa couservou as que prccisava,

(
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e as oulras as lem onviados cm trocasn muscus eslrangeiros. Fm todos os

8 individuos cram hem salientes os signaes caracleristicos proprios da

especie.
Ale hojc ainda nao podemos saber, sc csla cspecie le.m mcrecido a honra

da publicidade cm alguma parle do mundo scientifico (*) . Sdsci queoOrni-
tliolojgisla franeez Jules Boursicr publica agora em l’ariz uma grande mo-
nograpliia da»beijn-flores; ecomo este infaligavcl naturalisla lia 23 nnnns
sc occupa do sou esludo e lenha rcccbido de lodas ns paries da America ,

para melhor cxccucao do sua obra , grande quanlidade de passaros, 6
de suppore mesmo rnui natural; quejA tendo rccebido pelles semelhan-
tes A nossa, della fa lie neslc scu imporlanlissimo irabalho. A n6s mesmos
oscreveoelle cm fins de 1817, inslando muilo comnosco lanlo para llio
enviarmos exemplares das duas primeiras especies por nAs descriplas,

como para lbe mandar-mos dizer, se mais alguma cousa de novo entre
bcija-florAs linlia ebegado ao nosso conhecimenlo: como sc -vA ja podiamos
rommunicar-llie a nolicia desla cspecie, para nos inlercssanlissima; mas
lendo-a jA enviado para Napoles, coin o nome por nAs poslo, consideran-
do-a nova, e lencionando a cada instanle trazvl-a A publicidade, nada llio
respondomos a esla ultima parte de sua carla. Iloje reconhecemos o mal
quo n'islo fizemos, sobre tudo remellendo n6s mesmos exemplares desses
beija-flores para Napoles, Marseille, e Eslados-Unidos sem ter antes pu-
blicado a sua dcscripi^ao. Falla csla nocntrctanlo davida por nao cxislir
entre nAs naqucllc tempo iociedadealguma da natureza da Yelosiana , ncm
publicaQoes apropriadasa ondc podossemos levar nossas descripcoes.

Assira esperamos quo se Bjursicr fallar deste beija-flor, provavelmente
o cilarA com nome diverso do nosso, vislo que a elle nada mandamos
dizer. Mas neste caso rcclamando o que A de uso em iguaes circuinslancias
diremos, que sendo certo, como pensainos, que ale Fevcreiro de 1816, a
sciencia nada snbia a csle respeito, o nosso nome deve ser conservado,
vislo lermosnfavor a precedencia da noticia. Pelos accenlos do Museo
Nacional vA-sc, que a casa possue esla cspecie com o nome da nossa classifi-
cacao desde a data assim refferida , c por uma carta vinda de Napoles de
pcssoa mui illustre com a data de 20 do Abril de 1817, e que nesla occusiao
nppresento A sociodade, tambem consta , que a nossa cspeciojA 14 sc aebava
cm Novembro de 1846. 0 ex-director do Museo nacional oSnr. Fr. Cuslo-
dio Alves Serrao, eo Dr. Descourlils, que fezorotulo para os exemplares
monlodos que se ncham na collegao do museo, poderao tambem islo cerli-

(*) l»to diziamos cm 1851; mas desde o anno passado sabemos que Gould na sua importanie obra
sobre beija-flores publicada cm Lonires em 1852 oa 53, d ,i & nossa especie ontro nome o qual nlo
o transcrevemos aqui por nao lermos podldo ver esla importante pnblfca^o.
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Gear. Cumprc aqui de passagem declarar que estes dous Senhores, mui
entendidos em zoologia, sendo por nAs cousultados sobre a novidado es-
peciGca desses beija-flores furam de opiuiao favoravel.

• Os exemplares desla especie foram obtidos por compra ile um franegz,

preparador e negociaute de produclos de bisloria natural, chamado Izam-
berl, com loja aberta narua Direila; c foi muilo para sentir quo elle tivesse
passado alojaaoulra pessoa , pois scria uma prova de mais cm como
essas pelles vieram As nossasmaos no coraeco de 1816. Este homem, achan-
do-se por nAs encarregados de comprar, qualquer quo fosse o prcco, tudo
que fosse uovidude sobre esta futnilia, e polo que hia a bor lo de todosos
navios quevinham de porlos nmericanos, e aondc suspeitava haver ob-
jectos dehistoria natural, em um dos dias de Fevereiro do anno jA cilado
appresenlou-uos com oulras muitas pelles as 8 de quo fallamos: nesla occa-
siao tambem assegurou-nos tA-las comprado a bordo de um navio de guerra
lrancez, quo acabava de chegur das Anlilhus, e que o vendedor as trazia da
Colombia: tal foi o fundamento que livemos para dur a Colombia como
palria desses raros beija-flores.

Logo quo os recebemos, notando o mui curioso caracler dos larsos

emplumudos, novo iuleiramente para nAs duvida alguma puzemos na
quuntia exigida para aflectuar-se esta compra. Sendo esta uma das me-
lhores acquisigoesquc o niuseu enlao fez, submeltemol-a a minucioso exa-
me cujo resultado agora publicamos. Apontando todos os caraclercs qae
das pelles podiamos lirar, e comparando-os com os das especies ja cxis-
lentes na casa e com os das reileridas polos aulhorcs da bibliotheca do
museu , cm pouco tempo viemos na conviccao, qus todos estes exempla-
res perlcuciam a uma so especie, porAm ainda nao descripta pelos aulho-
rcs que conheciamos. Como homem da sciencia, e clussificador de um

estabelecimenlo publico de muila utilidade desde esle instanle necessidado
livemos de nominal-a.

Grato aos favores que o Museo Nacional acabava de receber do 8ur. D.
Luiz de Bourbon conde d'Aquila durante a sua residencia nesla cArle ,

\isilando-o por diversas vezes; e sendo tambem nAs mesmos nao so mi-
moseado por S. M. o rei de Napoles com uma preciosa dadiva, nalural-
menlc por iutermedio do mesmo principc, mas tambem honrado com car-
tas suas, aproveilamos o favoravel ensejo que livemos para commcmorar
como naturalisla alembranga de quern linhaso dignado lao bem tratara
nAs e ao estabelcciraento em que serviamos. Demos pois a csla especie o

nome de Ornismya Ludovicii seguindo desla maneira a opiniao dos'que
peusam, quo uaexlcnsa familiados beija-flores os nomes das especies po-
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dem mui bemser os noraes proprios das pcssoas, quc animama scienciu ,
ou prolegem a seus lilhos.

Logo que adoptamos semellnnle dcnominaipio, julgaraos convenicnlc
enriar dous cxemplares destcs com o novo nome a illustre personngom a
quern era dedicado, e dcsde muilo tempo sci quo elles se acham no gabi-
ncte de historia nnlurol de Napoles. Sobre os sous usos e costumes, parti,
cularidadcs do ninlio, e localidades de predib ccao a onde se acham nada
podemos dize’r, por nao podermos collier a csle respeilo informant) al-
guma.

Tal 6 a historia deste mui interessante beija-flor. Como indicam os ca -
racleres, 6 uma verdadeira ornismya da 2.* divisao enlre as (i exisleules
neste genero, que sao aqucllcs de cauda foreliuda, seccao chamada por
Vicillot Cynanlbus.

\
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Sxns.
a • » * •Mais um anno dc cxislcncia conta esta nascenle Associacao, decorrido

in-ostentosa, mas nao dc todo infrucluosamentc. Yae devagar, sem estre-
pilo, com passos inda mal seguros, vacillando ao sopro do menor contra-
tempo ; mas andando semprc, c nulrindo esperon^as dc um porvir mais
lisongeiro.

Cumprindo o dcver, que me 6 irnposto, venho apresentar-vos, em resu-
mido quadro, o que de mais importante sc passou no exercicio do anno
transaclo.

Foram dirigidos os nossos trnbalhos pela mesa formada do Exm. Snr.
Consclheiro e Senador do Impcrio, a Dr. Candido TSaptista de Oliveira,
como Presidenle, do Dr. Francisco Freire Allemao, como Secretario, cdo
Dr. Emilio Joaquim da Silva Maia, como Thcsoureiro-Archivista.

Em todo o tempo util do anno, as Sessoes, que puderam ter lugar, foram
somente seis ; c essas ncm semprc muilo concorridas.

Se attendermop poreni A que os nossos consocios, nlem de mui pouco
numerosos, sao todos homens occupados ; c A quc as distances no Uio dc
Janeiro sao lioje um grande impedimento As reuniocs ; accrcsccndo a issn
a dilTiculdade de acharmos um dia, e uma hAra convenicntcs para todos,
havemos dcreconheccrquc ainda assim houve diligencia em reunirmo-nos.
Foi considerando essas circumstancias, que so (omou a deliberacao de, por
em quanto, senaocumprir a risca o quc os Estalulos determinam quanto
ao prazo das sessoes, ficando a mesa na liberdade de as convocarno tempo,
que julgnssc mais opportuno, e quando houve&c maior affluencia de tra-
balhos.

10

S ' ,

QpCARD
M l 1 1 I I



118 BIBLIOTHECA GCANABARENSE.

Mais dous coliaboradores foram chamados para nosso gremio: um m

qualidade de Socio EtTeclivo, A oSnr. Dr. Joao Gomes da Silveiia Caldeira ;

ouiro ua de Socio Adjunlo Corrcspondentc, e.o Snr. Proiessor da Lingua

Indigena do Seminario do Para. Em desconto porAm fomos dolorosamente

feridos, com a parda do venerando Antonio Correia do Lacerda.
Nascido em Portugal, Bacharel cm Medicina e Cirurgio, vivcu Lacerda

muito tempo no Para, e ahi exerccu o lugar de Physico-MAr. Por occasiao
da deploravel rcvolla, acontecida ncssa Provincia em 183a, foi a sua casa

devastada, e elle, bem que homem pacifico, se viu ua nccessidadc de refu-
giar-se nos Estados-Uuidos, donde, passado um anno regressou ^ vindo enlao

residir no Maranhao, ate que falleceuem dias de Junbo de IS '-, contando
mais de setcnta annosdc idade. Apaixonado peloesludo da Nalureza, todo
o tempo que liulia descm|)cdido, o consumia Irabalhando na Flora doParA
c depois rta do Maranhao *, e grande parte da sua fortuna empregava 11a
cempra de livros cscolhidos, deixaudo assim quantidade de prcciosos ma-
nuscriptos, ricas collecgoes de productos naturacs e anna \ aliosa li \ raria.
Senliudo approximar-se seu tempo, fez teslameulcf c nao sc esqudceu que
era parte da Sociedade Vellosiana .

lacerda, com todo o dircito, foi, enlre os primeiros, lembrados para nosso
Socio Gorrespoudente : tambem foi eile dos que mais contente e agradecido
se moslrou por esle aclo; nao tardou em responder-nos; e a dar sinceros
emboras aos fundadores desta Instituigao; Mas foi no leilo e mdribundo, que
deu decisivas provas do quanto a apresava e da conGanoa que nella punlia ,

entregando-lhe os seus manuscriplos para os revAr c eoordenar, e deixan-
do-llie loJos os seus livros.

Sem contarmos o valioso legado, que venho de mencionar, por nao o
termos ainda recebido, fez esta Sociedade a aequisicao de alguns vo-
lumes impressos e manuscriplos, com que foi dando coracco a sua biblio-
theca.

0 uulographo de uma carta do Dr. Manocl Joaquim llcnriquc de Paiva,
escripta ao Professor Domingos Yandelli.

Ijm manuscripto seu, extraclo de uns autos, julgados em 1731, em que
A autor Manoel da Cruz Santiago, Brasilciro, quo foi A Lisboa apresentar A
FI-Bey amostras de uma nova mins de ouro, descoberla por elle no Rio das
Mortes.

Offertudos pelo nosso conso io o Snr. Commendador Alexandre Antonio
Yandelli , foram: qualro volumes impressos, tralando de materias vurias,

• • 1. * « • • i
mais ou menus importantes ; obras raras e antigas, principalmente uma que
A de 1387.
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Desse escriplo se deduz que Santiago cm 1709 jA seaehava em Portugal;
e que em 1731 era alii jA fallecido. Nunca mais yoltou ao Brasil , bem quo
mostrasse ser esse o sen inten'o ; pois que requereu c obteve d’El-Uey a
mercA de Intendcnle e Administrador Geral das minas de ouro de beta, que
dcscobriu no distrieto do Rio das Morlcs, por tempo dedezannos: ea de
Govemador c Capilao-Mor daquelle distrieto. Ambas aquollas mercAs foram
puras e absolutes pelo servigo jA feito daquelle descobrimenlo ; alcm do que
lhe fez ainda o dilo Senlior mereA de fAro de Fidalgo de sua Casa , e uma
commends de lolc de 200?c rs., com o habilo da Ordem do Christo. Mas
eslando presto a embarcar-se para o Brasil, e requerendo a El-Rey pennissao
para o fazer lhe foi insinuado, por parte do Mesmo Scnhor, que seria do
seu agrado que elle. descobrisse e abrisseas minas de Portugal. E, A repre-
sentagao sua, lhe foi concedido que vigorassem uaquelle Bcino as mesmas
mercAs, quo lhe haviam sido concedidas para o Brasil. Perlencendo-lhe
ainda a admrnistragao exclusive de lodas as minas, que descobrisse cm
Portugal e Algarves, por espaco dequarenta ajmos.

Os melaes, lintas e oulros productos descobertos por esle homem activoe
intelligente ein varies lugares daqueiies eslatios, foram: ouro, prata, cobre,
ferro, estaulio, chumbo, azougue, antiinonio, ocre, bolo armenio, rAxo
terra, gesso, talco, salitre, caparosa e earvao de pedra.

Pelo nosso consorio o Snr. Dr. Emilio Joaquim da Silva Main foram
oflerecidos dous volumes manuscriplos autOgrnphos. Um consla de apos-
tillas pelas quaes leccionava o Professor da antiga Academia Militar do Rio
de Janeiro Fr. JosA da Costa Azevedo. 0 ouiro encerra apontamenlos, ou
talvezesboco de um Tnttado de Materia Mcdica , e Chimica Pharmaceulica do
Dr. Manoel Joaquim Henrique de Paiva.

Senhores, nao concebo existent ia duradoura cm uma associacao scienti-
fiĉ da nalureza desta nossa, sem a publicacAo de seus trabalhos. 1C a divul-
gacao desles que a pAde lornar conhecitln, e fazel-a conceiluada na opiniao
do publico ; e que ao mesmo tempo serA para os membrosdella poderoso
estimulo. Infelizmente 6 esle objeclo um dos grandes embaragos que esta
Sociedade (em eneontrade em sua marcha. Tendcvse considerado impossivel
a manutengao de um periodico dedicado unicamentc ao cullo das Sciencias
Naturaes, ainda tao pouco apreciadas cm nossa terra , aceiiamos algumas
jwiginas, que nos foram generosa e exponlaneamento oflerecidas pelos redac-
fores do— Guanahara— , para a edigao de nossos trabalhos. Com effeilo
assim se vac pralicando, apezar de alguma outra dilUculdade, como a da
gravura das eslnmpas, de que pela maior parte devem ser acompanhadas.
Sendo estas gravuras feilas na oflicina lithographica da Esenia Militar por
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conccssao o grata do Govemo Imperial, nao se pode exigir d ali nePi a

promplidao, quo as vezes se requtr ; eairida menos lima cerla perfeioao nrv

lislica, eslando os mais habcis lithographos, cojno dovom eslar, ocnipados
cm servico nacional. No entanlo A do jusiigi agradecer aqui a boa vontade
com quo’oSur. I)r. Antonio JosA d'Araujo, fiscal daquella reparticao, se
nos tern preslado.

Fsto modo dc publicaeao nao doixa do ler inconvenientes, sendo um
defies, que appareceudo impressos os nossos Irabulhos omalgumas pagiuas
derradeiras de um folbeto quasi todo cousagrado A litleratura amono, podem
passar desapercebidos, e sem despertar a alteneao para a nossa propria
cxistencia . Alcm disso sendo obrigadas a rnandar tirar umas 100 ou 200
folhas cm separado, para as dislribuir pelos socios, carrcgamos com um
onus, dc que scriamos alliviados se livcssomos uma gazela propria, suslen*

tada por assienaluras, como a mim em particular me parece rauito
possivel.

Foram lidas ou communicadas cm as scssocs do anno passado, as me
morias e noliciasseguinlcg ;

Dissertacio zoologies sobre o lako destructor , ou Grande Harpia da
America, polo Snr. Dr. Burlamuque, 0 autor occupa-se primeiro com ude-
terminacao cspecifica do bello individuo, que se conserva vivo no MusA*

National , mandado do ParA polo entao seu Prosideute, o illuslrado Snr,

Conselheiro Jeronymo Francisco Coclhq, e discutindo os seus caracteres dA
como mais distinctivos — o colur do plumas, quo tejn cm rodu do pcscoc.o,
e a poupa ou crista occipital— : discorre. depois sobre a indole, e costumes
desla ave, com as nocoes’ colbidas cm Hernandos, Marcgrave, Azara e
outros ; mas principal meule com as da propria observuoau sobre o individuo,
que torn debaixo dc suas vistas,

Aqui tcrua -sc o Irabalho do Snr, Dr, Burlamaque curieso e cbeiode in-
erossc, tanto pelo que nolle ha dc noyidade, como pelo coloridodo estylo,
com que A onunciado,

Fsta memoria leru do sqr neprnpaobada do um desenho feito aovivo ;
e no qual se estu pondo to la a diligcncia para que represente o sou objecto
com a mais escrupulosa exaclidao,

0 Snr, Dr. Muia fez leitura do um esbu<;o historico da fundacao e pro-
gressos do Mus'u .Nacional. Nolle sc nolam algumas parlicularidades, que
nao cram gemlmenleconheoidus; e eonaervadas por trudieuo bem depressu
seriam perdidas, a nao scrern agora pe.rpeluadas pelo zelo perscrutador do
nosso consocio, 0 primeiro penaaraento da fundacao de um MusAo, bem
quo debaixo de oulra denominacao partiu de Vasconcellos, nome de cara

A *
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recordacao para os Fluminenses, sendo o tempo do seu governo a idade de
ouro desla cidade, om sua Apoca colonial .

Descnvolvendo a historia de.de estabelecimento, o autor vae caraeteri-
saudo as diversas siluaeoes e phases porque clle tem passado, memorando
ao mesmo tempo a origem c modo, dondc, e como tern havido os productos,
que hojo constiluom a sua riqueza. Nem se esqueceu de fazer a parte de
juslica merecida A cada uma das pessoas que successivamente o temadmi-
nislrado ; enlre as quaes, sem ofFensa das oulras, sobresahe a do Snr. Fr.
Cuslodio Alves Serrfto, nosso consocio ; liomern rico de conbecimenlos cde
expericncia, laborioso eamante desta casa , donde se relirou deixando posa-
rosos os seus amigos, que o silo igualmerite da sciencia, que elle com tanto
ardor cultivavu.

U onr. Dr. SLua ouereee cste Irabalho, como devendo servir de intro-
duces a uma resenha zoologica, que ellese propoe a fazer dos animaes,
que forinam a collcccao do MusAo, enlre os quaes se acham cousas novas
e ruras.

0 Dr. Francisco Freirc Allemuo lAu uma Memoria, que A a terceira ua
serie de seus exercicios botanicos, com o lilulo de — Origem edescuvolvi-mento dos vasos nos embryoes da Jutropha curvas e do Aleurites Molucana ,
durante a sua germinacao, — Esta Memoria havia sido apresenlada por
elle em 1851, aeompanhada de deseuhos, que dilficultavam a sua publi-cacao; o quo o decidiu a dar-lhe uma nova redaccao, com a qual, conser-
vando os factos em sua iuteireza, podesse prescindir do auxilio das eslam-
pas ; desejando quo fosse duda a luz corn mais promplidao, o que lodavia
uinda se nao p6do verificar.

0 prineipio fundamental , quo resulta das observacoes inicroscopias sobre
que assenla esto Irabalho, A que— Para cada novo merithnlo, de um vamo
an evolurao, as Iracheas se formain dccima para baixo ; c os vasos reticulation ,
ou Icnhoaos dc baixo para cima.

Apresentou mais uma pequena Memoria , ou estudo sobre as nossnsCe-rropias, pelo qual so conipletam os caracteres genericos que fa1lam na
Diaguosis do Gen. Cccropia em Endlioher: e do qual lambera resulta oco-nheciraenlo do facto mui curioso, que se passa nos estames destas plantas,
eA quo as anthems se despegam do apice dos filetes, fieando noenlanto
suspeusas |«jr suas duas traoheas, cujos fios se deseurolam sem se quebra*

rem ; o que aeonlece antes do emissao do pollen.
I.Au tambem uma noticia de varias plantas novas, que havia colhido em

uma viagem feita A S. Goncalo. Enlre ellasse distingue a nossa arvore de
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construcgao charoadanqui Oiti , e na comarca dos Ilheos, segundo Balthazar
da Silva Lisboa, Oilicica.E rc:onhecendo-a nao s6 como espccie nova, mas
atb como devendo formar o typo de um novo genero, o dcdicou a Gabriel
Soares, chamando-a — Soaresia Nilida.

0 Snr. Ignacio Josb Malta continuou a lbr-nos os sous trabalhos
sobro a interpretsQUO e reconstrucciio dos 'vocabulos da lingua indi-
gena. com quo sao conhecidas nossas plantas, animaes, etc. E uma empreza
longa,- indefinida e que requer loda a paciencia o zblo do nosso indefesso
consocio.

0 Snr. Dr. Burlamaque noticiou-nos ler recebido amostras de ferro mag-
netico, que Hie foram remettidas do lugar da fabriea da polvora, em Inbo-
merim. Foram apanhadas na vargem, mas suas formas arredoncladas indr
cam haverem sido (razidas pelas torrentes do alto das monlanhas visinhas.
Assim tambem amostras de pyrites, que so c.ncontra disseminada em granilo
nltrrado, c cm micaschisto, desde a planice ale oeume da terra da Estrella *

Outras amostras desso mosmo producto lhc foram mandadas da visinhanea
da Gavia , onde ha depositor descobei'lo.

Mostrou-nos mais alguzis tijolos de turba tirada entre Macahb c Campos,
onde existc pormuilas leguas de um e oulro lado do canal que eommunica
esles dous paizes.

E emfim, uma porcao de ebra vegetal vinda do Para, e dizondorse en-
lliida dos grblos da Embnnbeira . Tern esta ebra ditTerenca da das abelhas
por uma mrtior quantidndc de Olcina ; e sc assemelha muito com a que
produz o museadeiro seboso [ cirnla sebifera dc Aublct] : c por isso sdspeila
o Snr. Burlamaque, b antes producto deste, que daquelle vegetal.

0 Snr. Dr. M lia apresenlou e lbu uma Memoria escripla em francez, cn-
viada de Matto-Grosso polo Snr. Dr. Amadbe Moure, li um trabalho sobre
as nguas minero-lhcrtnaes, visinhas a fonle do frade em CuyabA, feito por
ordem do Presidente daquella Prbvincia, ea clle dedicado. Oautorda em
resumo os caracteres das aguas, e algumas ii’leas gcologicas sobrea natureza
e composicao dos terrenes domic aquellas brotam, estendendo-se mais a
respeito de suas applicagoes therapeulicas. Esla Memoria foi devolvida ao

. Snr. Dr. Burlamaque para sobre ella dar o seu parecer na parte que loca a
geologia.

0 Dr. Freire Allemuo leu alguns apontamenlos. que p6dem servir
para a biographia do Snr. Dr. Joaquim Velloso de Miranda , cjjo nome se
fern muitas vezes confundido com o da Fr. Jose Mariano da Conceicao
Velloso, autor da — Flora Fluminense.—

Velloso dc Miranda , natural de Minas Geraes, Dr. em Philosophia pela

-
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Universidade de Coimbra , viajou por commissao do Governo em Minas, sun
patria, fez grandes colleccoes cm todos os rainos das Sciencjas Naturaes, que
foram remetlidos para Lisboa ; correspondia-se com o Professor Domingos
Vandclli, seu racstre, o qual lhe dedicou o Jen. Yellosia. Deixou escriplos,
que ainda nao viram a luz, e morreu em 1815 com mais de 80 annos.

A questao das nevoeiras sbccas, segundo uns, ou do cnfumacamento,
segundo outros, da atmosphera do Rio'de Janeiro nos mezes sbecos de seu
inverno, ainda nos occupou alguin tempo. Sem grande alcance A primeirn
vista, b lodaviu um ponlo qucstionavel e dc difficil solueao. 0 Dr.
Freire Allemiio conlinuando na discussao por escriplo, reforcou sua pri-
meira argumenlaeao, mostrando-se agora mais decidido, contra a opiniuo,
aliAs bem suslenlada do Snr. Dr. Burlamaque, a adoptar o quevulgar-
mente se acredita, isto b, que esse phenomena b antes devidoao fumo das
queimadas, que ao meteoro ebamado tievoa sicca,sem negar, bem enlendido,
que esta possa ler lugar uqui como em outra qualquer parte.

Tenho conchiido, Snrs., e se nao live uma mais exlensa serie de bri-
lbantes trabalhos a enumerar-vos, fica-me ainda assim o consolo de haver
pateuteado que alguma cousa se fez que baste para mostrar ({ue nao esti*

vemos ociosos.
Rio de Janeiro, de Abril de 1853.— Francisco Freire A/lcmdo,

Secretario.
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JUNHO DE 1849.

DIA 2G.— Pclas duas boras da tarde do dia vinte c scis de juuho do anno
proximo passado leve lugar a sahida da Expedirao Colouisadora do Alto
Tocantins, conforme as determinacoes de V. Ex., com cxcepoao da can6a— Santa Thereza— do nieu transpose, e do Missionario Frei Mauoel Pro-
copio do Coracao de Maria, a qual, kilvez pela confusao, que se d;i ordina-
riamente cm taes occasides, nao eslava ate aquella bora provida dos rema-
dores, c por isso so deixou o porlo desta cidudc em o dia seguinle.

DIA 27.— .\'o dia vinte e sete A uma bora da madrugada partimosem
busca do comboy, nao obstante o tempo lormentoso que iazia, e o nao
encontraraos senao com dous remeiros ; porquo dous oulros que restavam,
estavam enlao ainda lao ebrios, que pareciam mortos. Ao amanhecer fal-
tou-nos a marc e descaucaiuos; ao meio dia ella nos foi favoravel, e apro-
veitamol-a ate us 4 horas da tarde, que, querendo nos saber da denial’s
coraitiva, desembarcamos na fazenda de nome .laguarv, onde nada nos
souberam dizer a respeito, o que nos obrigou a esperarinos neste porto na
supposicao de que o comboy se tivesse atrazado. A’s seis boras da mesma
tarde vimos approximar-se o comboy, que por esperar-nos se tinba demo-
rado na fazenda de nome Burajuba, por onde passamos sent o divisarmos
por causa da escuridao da noite.

DIA 28.— Chegando o comboy a Jaguary ja com a mare vasante, live-
mos de nos demorar aqui aid A uma bora da madrugada do dia seguinte,
que as aguas convidando-nos de novo vieram deixar-nos As sele boras da
raanha na fazenda de nome Juquiri, onde descaneamos. Pelas duas horas
da tarde conlinuamos na nossa derrola, e as sete horas da noite lizemos
parada cm lugar deshabilado.

DIA 29.— N’oulro dia pelas cinco boras da uianha deixamos este pouso,
e foinos fazer parada na bocca do canal de Igarape-inirim ; passamos este
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canal as oito boras, e com a vasanlc que cnconlramos, c quo nos era favo-
ravel, fdmos fundear As onze horas da mesma manlia no porlo da villa de

JgarapA-mirim. Pelas duas boras da larde proseanimos, e fdmos dormir

no porlo do proprielario Filippe Pereira de Mello, ondc uma mulher da

comitiva deu 4 luz uma mcnina ; entao achavam-se diante denos muitas

candas do comboy, e enlre eslas a do cbefe da cxpedicao.
DIA 30.— Na manlia seguinte pelas onze boras proseammos, e depois

de uma liora de viagem cbegamos ao furodo Calimbana , onde nos junla-
mos As oulras candas e esperamos mard. As cinco boras da larde favore-
ceu-nos a correnle, c nos Irouxe aid A bocca do rio Uanapii, onde fizemos

parada as duas boras da madrugada.

JULHO.

Du 1.— Pelas seis boras da manlia do primeiro dia do mez de julbo os.
nossos remosajudados da mard, c do venlo que enebia nossas vdlas, nos im-
pelliram a uma ilha do dislriclo de GimetA, onde paramos As duas boras da

larde. As seis boras da mesma larde, com lodas as felicidades, que nos
haviam aqui Irazido, deixamos esla ilha ; porem depois de duas boras de
viagem o receio de uma lempeslade fez-nos obrigar a ilba do MarapalA,

siluadaem ababia do mesmo nome, com excepgao do bote— Especulacao,—
que obrigado pelos mesmos venlos conlinuou na derrola por enlre as ilbas

adjacentes.
l)u 2.— As seis boras da manlia do oulro dia quando os reccios da

noile anlecedenle sc tinham inteiramenle dissipado, rcnasccu em nos o
desejo da viagem, e com as vAlas enlumecidas coraegamos a mover a cu-
riosidadc dos babilanles do lado oriental do Tocantins desde as alturas
daquella ilha atA a cidade de CametA, em cujo porlo damos fundo nessa
mesma manlia pelo meio dia. Duas boras niais larde se juntou a n6s o

bole— Especulacao— que havia sido levado pelos venlos na noile anlecc-
dcnle, e apenas fundeado naquelle porlo comecou a fazer agua ; acudiu-se-
lbe logo, e a sua carga nao ficou prejudicuda. De noile pelas dez horas

pouco mais ou menos, na dislancia de dez bracas do lugar daquelle acon-
loeiinenlo, correu o mesmo risco a canoa— Santa Tbereza— quo exposla do

um lado aos fortes agoules das aguas, lhe saltou fora a eslopa do lado acou-
lado, por onde comegou a receber agua ; ella foi logo descarregado, e a
sua carga nao soffreu damno consideravel.

DIA 3.— No dia seguinte se procedeu a uma vesloria no bote— Especu-
lacao— , A vista da qual se o substituiu pelas candas— Henriqueta e Cons*
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lancia — , compradas naquelle porlo. Circumstancias nao ignoradas nos
demoravam na cidade de CarnelA ale o dia vinte e nove do mesmo mez de

julbo.
DIA 29.— No dia vinte c nove de julbo pelas oito boras da manlia,

foi-nos dada a conlinuacao da nossa viagem, para a qual aproveilamos

ainda naquelle manlia a meia mard de enebente que nos restava . Ao meio
dia descancamos no porlo de umsitio chamado l’almina, deixando pouco
alraz de n6s a demais comitiva. As seis boras da larde tivemosde novo o
favor da mard, que desprezamos As dez boras da noile, quando fizemos

parada no porlo de uma capella conhecida debaixo do nome de— Capel-
linlia— , a qual A lioje uma paroebia da comarca de CametA; porque suppu-
nhamos o comboy muilo alraz de nos.

DIA 30.— No dia seguinte pelas sole boras da manlia approsimou-se de
n6s o comboy, o qual porAin logo se alrazou, e nos perdemos de vista;

por isso que fizemos parada as duas boras da larde no sitio de nome—
Boa-Vista— ; As sete boras da noile conlinuamos lodos juntos, e As onze
boras da mesma noite pernoilamos nas immediagdes da villa de Baiao.

DIA 31.— Pelas quatro boras da madrugada, do oulro dia, deixamos

este pouso, e depois do uma bora de viagem damos fundo no porto da villa
de Baiao, onde nos demoramos aid o dia seguinte para rccebermos o dcs-
tacamenlo para Assaculina, e os trabalbadores para o servico bragal da

cxpedicao.
AGOSTO.

DIA 1.— No primeiro dia do mez de agoslo pelas duas boras da larde,
depois de recebida a genie, por cuja causa nos hnviamos demorado, cheias

as nossas vellas, e com o auxilio dos remos conlinuamos na nossa derrota

atA As seis horas da larde que nos encoslamosa praia dos Anjos para des-
canearmos e esperarmos ao mesmo tempo uma canda da nossa comitiva,
que se tinha atruzado.

DIA 2.— Pelas duas boras da madrugada do oulro dia, quando se reuniu

a nos a canda, que esperavamos, deixamos esla praia, e viajamos aid As
nove boras da manlia, que paramos cm o porlo de um silio ebamado
Iluenara para esperarmos a demais comitiva que se tinha alrazado. As

tres boras da larde proseguimos com o comboy; pordm depois de algum
tempo passou nossa can6a dianlc de lodas as oulras, e n6s fdmos fazer

parada As nove boras da noile em uma praia perlo da praia do Machado,
ondc doriniu a demais comitiva.
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DIA 3.— N’oulro dia pelas duas lioras da madrugada proseguimos vendo

delraz de nos o comboy, que nos seguia , eas seis horasda manha fizemos

parada ua illia do Jutahy.
HiA A.— As oilo lioras e meia do dia seguinle partimos dcsla illia , e

Minos dcscancar pelas Ires horas da tarde na povoacao de nome Patos,
onde pcrnoitamos.

DIA 5.— Na manha seguinle pelas seis horas conlinuamos, deixando
atraz de nos algumas candas, e paramos as onze horas daquella mesma
manha em o lngar cliamado — Serra do TrucarA — , para esperarmos uma
canda,,que, se dizia, ficAra muito atraz.

Du G.— Neste porlo passamos todo este dia sem que se tivesse noticia
alguma daquella canda.

DIA 7.— Pelas quatro horas da tarde do oulro dia chegou a canda que
esperavamos, e nos proseguimos logo na nossa derroia, e fdmos descancar
ao anoitecer na praia denominada— Beirada do Apinage.

DIA 8.— Na manha do oulro dia pelas oilo horas deixamosesta praia,

e uavegamos todo este dia aid as cinco horas da tarde, que fizeraos pouso
em o lngar chamado Juquera-puA.

DIA 9.— No dia seguinle pelas nove horas da manha fizemos viagem
com expedicao da canda do chefe da expedicao que ficou ali em concerto,
e paramos As Ires lioras da tarde ahaixo das primeiras correntezas do Ta-
painna-cuava, conforme as ordens que tinhamos do chefe da expedicao;
uma hora mais tarde chegou o chefe, e mandou logo passar aquellas cor-
rentezas, o ipie as candas menores conscguiram com summa facilidade ;
as candas de maior porle porem encontrarao algumas difliculdades pela
inexpcriencia de suas IripulaQoes e por improprias desta navegacao. Dor-
miraos na bocca do igarape de nome Cairepd do lado oriental.

DIA 10.— No dia seguinle pelas sele horas da manha conlinuamos na
nossa navegacao por pequenas correntezas aid As onze horas da mesma
manha, que tivemos de passar a segunda pancada, e a mesma cachoeira
do Tapaiuna-cuara. As dilliculdades desta passagem foram semelhantcs A
aquella primeira, acresccndo ainda a quasi perda de um soldado por nao
saber nadar, e de um dos botes da expedicao, que lhe arrebenlou a copia
no meio da cachoeira.

DIA 11. — Pelas sele horas e meia da manha seguinle comccamos a
passar as ultimas correntezas de Tapaiuna-cuarA, o que se concluiu ao meio
dia ; conlinuamos logo na nossa derrota, echegamos ao barracao de Assa-
cutina, As Ires horas e meia da tarde. Ainda antes da noile achavam-se ji

r
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as familias e os objeclos da expedicao no referido barracao com exccpcuo
da polvora , que ficou armazenada em uma canda.

DIA 12 A 19.— Do dia doze ate o dia dozenove sc fizerain algumas accom-
raodaedes mais necessarias, e se aiigmenlou de algumas braras o barracao
por canda do destacamento que nao linlia quarlel ale cnliio.

DIA 20.— Pelas nove horas da manha do dia viule partimos em busca
do lugar para assento dacolonia , levando comnosco a genie do trabalho
bracal da expedicao, e algumas familias que nos quizeram acompanhar.
Ao meio dia chegamos ao porlo do pratico Amcrico Antonio Paes, que
conduzia o comboy, onde nos demoramos duas horas. A’s Ires horas da
hirde passamos pelo lugar do antigodestacamento de Arroios, e as seis horas
da mesma tarde fizemos pouso ahaixo da cachoeira da Guariba , e aqui per-
noi tamos.

DIA 21.— Ao amanhecer do oulro dia seguimos para o lugar dodescar-
regamenlo, donde a meia carga das candas maiores foi levada para o lugar
do embarque ; logo depois se passaram as cachoeiras, no quesenao encon-
trou maiores difliculdades; as duas horas da tarde entramos na carreira
comprida do Tucumanduba, as quaes naquella mesma tarde se acabou de
passar a canda do chefe da expedicao, pernoilando as denial's candas junto
das pedras das mesmas cachoeiras.

DIA 22.— As sele horas da manha do oulro dia veiu o pratico buscar-nos,
e conduzindo cada canoa por sua vez, acabamos de passar estas cachoeiras
pelas dez horas daquella manha, que chegamos a illia chamada— do Des-
carrego— onde linlia dormido o chefe da expedicao na noite antecedeute.

DIA 23.— No outro dia depois de feito o concerto de uma canoa, epas-
sados por terra os objeclos da expedicao para olugardocarregamenlo. se
comecou ao meio dia a passar as cachoeiras do Yerapepoaquima, no que
se gastou toda aquella tarde ; porem ficando ludo embarcado.

1)IA 21.— Pelas sele lioras e meia da manlui, que se seguiu, deixamos
esta illia , e navegando sempre por enlre pedras e fortes correntezas, ora
com o auxilio das varas, ora com o dos remos, e mais raras vezes com o
das espias, encoslamo nos As nove horas daquella manha a uma illia para
almocar-se, donde sahiinos ao meio dia , e fomos fazer parada As seis horas
da tarde em oulra illia. Aqui foi-nos preciso calafelar uma canda pequena,
o que se fez naquella mesma tarde.

DIA 25.— Sahimos desta illia pelas sele lioras da manha do outro dia,
e depois de (res horas de viagem abordamos a uma ilha, onde almocamos
e nos demoramos duas horas. Ao meio dia conlinuamos na nossa navega-
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130 BIBLIOTHECA GIANABARENSE.
cao, ora era rio morto e ora em correntc, e finalmente fizcmos pouso as seis
lioras da tarde em oulra ilha, onde dormimos.

l)u 2G.— Desle pouso nos retiramos is sole lioras e meia da manha que
se seguiu, e fdmos almogar a oulra ilha 3s dez lioras da mesma manha. Ao
meio dia proseguimos na nossa derrola, e 3s seis liorasda tarde descangamos
na praia do Remansao.

DIA 27.— Como, segundo as informacoes do pralico, era o lugardo Re-
mansao o que offerecia mais vanlagens para uina colonia, foi o seu terreno
logo no dia seguinle explorado, depois de cujo examc subiu a commissao a
explorer os demais lugares que restavam deixando naquella praia a demais
comitiva ; esla exploracao nao se concluiu por3m naquelle mesmo dia, por
quea commissaose viu obrigada a voltur do lugar denominado— do Fugido—pcla falla de vivercs.

DIA 28 E 29.— N’oulro dia pelas oito lioras da manha partiu a commis-
sao para concluir a referida exploracao, e chegou outra vez ao Remansuo
3s seis lioras da lardc do dia vinle e nove.

Du 30.— No dia seguinle fixou a commissao o lugar do Remansao para
assenlo da colonia por preencher mclhor osquesitos exigidos, esc deu logo
principio a preparacao do terreno.

SETEMBRO.
DIA 22.— No dia vinle e dous de selembro se deu principio a const ruegao

dos barracoes.
OUTUBRO.

DIA 15.— Ainda sem lodas as accommodates precisas nos barracoes
que se conslruiram, teve lugar a inauguracao da colonia no dia quinze de
oulubro, dia em que a Igreja festeja a Malriarcha Santa Thereza , debaixo
de cujo nome teve lugar a referida inauguracao.

NOVEMBRO.
DIA 30.— Do dia dezeseis de oulubro cm diante se continuou na prepa-

racao daquella accommodacao, cujos trabalhos se paravam inleiramente
nos lins do mez de novembro por causa da epidemia, que havia entao
proslrado a maior parte dos colonos e quasi todos os Irabalhadores.

TRABALHOS DA SOCIEDADE VELLOSIANA. 131

DEZEMBRO.

DIA 18.— No dia desoilo de dezembro foi dissolvida a commissao con-
forme as ordens de V. Ex.

Du 27.— Achando-se o chefe da expedicao, haviam muitas semanas,
gravemenle doente daquella epidemia, e tendo tornado a resolucao de sc
relirar , aproveilou o correio do dia vinle e sete de dezembro, e acompa-
nhando-o eu deixamos aquella colonia pelas nove boras da manha do
meucionado dia, e viemos fazer parada 3s Ires boras da larde em Arroios.
As seis horas c meia da mesma tarde conlinuamos nossa viagem, e viemos
pernoitar na praia chamada — do Dinheiro— pelas nove horas da noitc.

Du 28.— Deixamos cste pouso na manha seguinle pelas sele horas, e
viemos descancar 3s nove horas da noile nas immediacoes da praia dos
Anjos.

DIA 29.— A’s quatro horas da madrugada proseguimos na nossa der-
rota, e as seis horas da manha fizcmos parada no porlo da Yilia de Baiao,
onde nos demoramos Ires horas. A’s nove horas da mesma manha dei-
xamos esle porto, e as onze horas da noite descancamos abaixo da ilha do
Muiraba, perlencente ao dislricto de Camel3.

DIA 30.— Neste lugar tivemos mat favoravel 3s tres horas da madru-
gada, que aproveilamos, e as seis horas da manha fundeamos no porlo da
cidade de Camcla, onde nos demoramos al3 o oulro dia.

DIA 31.— Na noile do dia trinta e um pelas sele horas aproveilamos o
resto da mat, e viemos pernoitar as onze horas daquella mesma noite
abaixo da pequena povoacao de nome— Cumela-tapera.

JANEIRO DE 1850.
DIA 1.— Na madrugada do outro dia pelas quatro horas conlinuamos,

e as onze horas da manha entramos com a enchenle pelo rio Uanapu ; com
a vasante comegamos 3s seis horas da larde a passar o furo do Catimbana,
e 3s oilo horas da noile pernoitamos na bocca do mesmo furo desle lado.

DIA 2.— Era uma hora da madrugada do oulro dia, quando tivemos
mare, que aproveitamos ; 3s quatro horas da mesma madrugada passamos
o canal de Igarape-miri , e 3s onze horas e meia da manha esperamos mat
pouco abaixo da fazenda do proprietario Joao Antonio I.uiz Coelho; pro-
seguimos 3s cinco horas, e paramos na bocca do rio Moju 3s nove horas da
noite.
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132 BIBLIOTHECA GUANABAREXSE.
DIA 3.— iV’oulro dia as qualro boras da raadrugada deixamos o no

Moji'i , eutramos polo rio Acard, e chegamos ao porto dcsta capital as dez

boras da manba.
I>cscrIi»r «io gcolo^tca (lo Tocantins^ aspcclo c dls|»o-

slyfto pedregosa c fluvial dc suas cachoeiras.

Nao d de cerlo possivel dar aqui circumstanciadamcnte a descripcao
geologica desla parte do Tocantins, por onde transilei, restando-me quasi
nenbum tempo para as observacocs precisas, como se vd facilmentc do ite-
nerario, que apresenlo; lodavia eu procurarei dar cm poucas palavras, c
como me fdr possivel, uma levc idea destes lerrenos, a causa de suas
alleracoes, e finalmcnle os pbeuomenos produzidos por aquelles mesmos
agentes.

Da natureza das roebas, que caracterisam esles terrenos, se conclue, que
toda a desigualdade do leito dcste rio provdm das grandes revolucoes, que
aqui tiveram lugar em tempo remolos, c que esla mesma desigualdade foi
tanlo maior quanto" mais moderna foi a catastrophe que a produziu ; pois
que vdmos todos os dias qual e a inllucncia da almosphera e a das aguas a
respeilo dos objectos, que nos ccrcam, a qual sem duvida devemos altribuir
o mclhoramcnlo das difiiculdades que apresenla o rio Tocantins.

As suas numerosas cachoeiras deram causa forcas plutonicas, que aqui
induiram naquelles tempos, ora levantando em parte estes terrenos, e ora
abrindo-lhes fendas, e expellindo do seio da terra enormes massas, que se
vieram consolidar sobre aquelles primeiros terrenos.

CACIIOEIRA DO TAPAIUNA-CDAIIA. As argilas scbislosas, islo e, aquellas
terras que se compoem de oxido de ferro, de areia, e principalmentc da alu-
mina, as quaes por meio de uma pressao, e pela accao c&lorica obtiveram
um eslado de solidez, sao as que caracterisam os terrenos da cachoeira de
Tapaiuna-cuara e seus travessoes. Estas rochas que nos mallos da margem
do rio sc enconlram na allura de algumas bracas, se prolongam por quasi
todo o leito do rio, formando pequenas elevacoes, cujas partes superiores
acabam ordiuariamente em forma de fun’ll , e por enlre as quaes correm
differcnles canaes, que servem a navegacao com dependencia do nivel das
aguas e do tamanbo das embarcacdes. Estas pequenas elevacoes compara-
das com a allura, cm que se aeham nos mattos da margem do rio as roebas
que as compoem, bem denotam qual lem siJo a influencia daatmosphera e
das aguas, que decompondo estas roebas pouco a pouco, tem por eutre ellas
cavado difTerentes canaes, e formado do meionorio um outro canal que 6
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assds largo e profundo, do qual se servem os navegantes no tempo de
grande sdcca.

CACHOEIRA DA GUARIRA.— Os terrenos da caciioeiradenominada— da Gua-
riba— cujo earacler e disposicao pedregosa eitoda differente daquella pri-
nieira, sao de natureza bem diversa, e devidos nao a um levanlamento como
aquelles preccdenles; mas situ u expulsao de dillerentcs rochas basallicas,
que expcllidas por formas plutonicas, abriram passagem por enlre os terre-
nes, que Dies eram superiores, sobre os quaes se vieram consolidar formando
em toda a exleusao do rio monliculos, enlre os quaes sc aebam Iagos mais
ou mcnos grandes quo pareco baverem side as crateras, por onde csla
massa sahiu a luz do dia. A disposicao pedregosa e aqui de maneira quo no
tempo da sdcca se enconlra apenas urn eslreilo caual com duas entradas, o
qual nao permilte us vezes passagem algurna ; por isso que us canons sao
entuo obrigadas a passar pelo caual grande, eutre aquelle e o ebamado da— Vita aeterua,— o que e muito trabalb^sp e perigoso. Apezar da solidez
desta roeba, ella se enconlra ali bem allcradu, c em monliculos de pcducos
desaggregados, que se apoiarn uns sobre os oulros, c oulras chcia de fendas
em todas as direcQOes.

CACHOEIRA DO TLCUMAXDUCA E UERAPICPOAQUIMA . — A mesma causa do le-
vautamenlo da cachoeira do Tapaiuna-cuara se deve tambem a existcuciu
dus cachoeiras da carrcira comprida do Tucuraanduba e Uerapepoaquima
que saoum ajuutamento de monliculos ferrnados pelas argilas scbislosas,
que jazem por toda a exlensao do rio de uma a outra margem , deixando
por enlre si canaes difTerentes, que servem couforme as aguas ao IrajedO
das canoas. Alem destes inulliplicadoscanaes, permilte a distribuigao Justus
rochas um outro canal assas largo c profundo, quo se aeba quasi no mcio
do rio ; porein que a forte correute das aguas lorna dilRcultoso desubir o
perigoso de descer por causa das pedras que nolle se adiam aqui e ali. 0
estado de decomposigao destas roebas esla baslante avaneado, o que muito
Jacilitara o melboramento deste canal para o fuluro.

AlStn* destas cachoeiras existent tambem as denominadas do Arupary, Ca-
nana, Hacanary, Chiqueiro, das quaes apenas posso dizer que as passamos
sem difiiculdade alguma ; por isso que nao nos demoramos ua sua passagem
tempo algurn, como se collige do meu itenerario.

CACUDEIRA DO INI ERNO. Assun so denomma a primeira cachoeira que
se enconlra da coloniu de Santa Tbereza para cima, cujn existcncia e devida
d erupeao das massas graniticas, que compoem estes terrenos; csta e a maior
cachoeira do rio Tocantins; pordm, como se ollerece o canal das Ilabocas,
ella nao serve dc embaraco algum a navegacao.
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CACHOEIRA nos ARREOENDIUOS.— Da mesma natureza da cachoeira prece-
denle 6 a cachoeira denominada— dos Arrependidos— , a qual consta de
tres pancadas, que sao outras tanlas cachociras Lein distiuctas, as ( juaes

porem permiltem um canal.assas largo e profundo para a passagem das
can6as; aqui se nao vC tambem aquellcs monticulosdo accumulados pc-
dacos de rochas que no tempo da secca tanto prejudicam a navegacao.

CACHOEIRA no TORTINIIO. — Dc igual natureza, porem ditTcrenle na sua
disposioiio pedregosa d a cachoeira chamada— do Tortiniio,— a qua! tain-
hem, consta como a preeedentc, de tres pancadas hem distinctas, que sao
outras tanlas cadioeiras pouco dislanles uma da outra. Na primeira destas
pancadas uma ilhota dc desaggregados pcdaeos de granilo mais ou menos
redondos, como subrepostos uns aos outros, e em equilibrio pouco estavel,
forma dous canaes muilo estreitos, dos quaes um (o do lado esquerdo)
serve de passagem as canoas, e o oulro (o do lado direitoj fica no tempo
da sdcca inteiramcnle scm aguo/, aquelle trajectose faz com summa dilli-
culdade por causa da pouca largurff e muita iriclinacao (A? Icito.deste canal.
Na segupda e terccira pancada desla cachoeira £ o canal tambem bastnnto
eslrei.bj, porAm de nenhuma extensao, e se nao encontra aqui aquella dis-
Pbsicao pedregosa fazendo uma ilha , como na primeira pancada, e sim
como servindo de muralha As margens do rio, onde outras vezes o luesmo

granilo apresenta em lodas as dircocoes fendas que lhe duo a forma de
uma conglomera^ao da parallepepidos irregulares, cujo eslado is devido A
influcncia da atmosphera, que separando assim pouco a pouco aquella
rocha, a lem deduzido a aquella forma.

CACHOEIRA DE JOSE CORREA.— Depois da cachoeira do Tortiniio segue-se
a denominado— Jose Corri'a— , cujos lerrenos sao os mesmos que mencionei
precedentemente da cachoeira do Inferno a esta parte. Aqui formam as
cachoeiras duas pancadas, onde no tempo da sAcca a descida das aguas se
faz por uma cascuta de pequeno salto, que prohibe toda a navegacao, e
obriga os naveganles a passarem suas canoas por cima de eslivas de ma-
deira collocadas nas margens do rio. 0 terreno da margem occidental se
elcva a uma altura consideravel, e offerece em grande escala todos aquelles
phcnomenos, dos quaes ja fiz rnencao. 0 Basalto compaclo, o Dolerito, o
Diorilo, o Granulito, e outras nrnitas variedades do Granilo, que caracteri-
sam os lerrenos oulr'ora conhecidos debaixo do nome de terrenos primiti-
ves, sao encontrados nas immediacoes destas cachoeiras.

CACIDI IRA DASITABOCAS.— A cachoeira das Ilabocas.cujo caracler pedregoso
e devido a erupcao das raassas, que acabo de noraear, e porlanlo tambem
perlcncentes A aquelles mesmos terrenos, offerece a navegacao nao raenos

dilliculdados que todas as outras cachoeiras da mesma natureza. A dispo-
sicao destas rochas comeca aqui Ires canaes, que sao: o Furo das Itabocus,
que fica do lado esquerdo ou oriental e nao d;i passagem alguma no tempo
da sttcca; o Salto da Cruz, que 6 canal em qualquer quadra, e faz com o pre-
cedentc uma pequena ilha no tempo das aguas: a cachoeira Grande, que
fica do lado oriental, e despeja suas aguas no canal do Salto da Cruz. A
passagem por esle ultimo canal e sempre muilo didicultosa, por causa da
sua tortuosidade, e tambem por causa de uma grande pedra alia, que se
estende al6 o meio do mesmo canal, e junto da qual se acha outra pedra
submergida, onde halendo as aguas mudani a direceao da corrente para
contra as paredes da margem direila, onde ella se deve euconlrar no tempo
da eheia com as aguas que se despejam |>eli> canal da cachoeira grande,
o que torna nesta quadra ainda mais perigosa a subida e descida das canoas
j>or ambos estes canaes. 0 l u r o das Itabocns 6 o canal mais direito, e o
unico que serve, quaudo as aguas permiltem passagem por elle; elle 6
tambem o que com mais facilidade se pdde melhorar por ser quasi suffi-
cienlemenle profundo c largo, e unicamente impedido por uma parede do
granilo, que fica na sua enlrada superior, a qual lhe veda a descida das
aguas de certa parte do anno era diante.

IModo de melhorar ou tie tornar mais acccssivcis cstr
cachoeiras.

Deyendo cu a crescentar aqui a minim opiniao sobre o modo de melhor
tornar mais accessiveis estas cachoeiras, lendo a dizer, que o meio
mais facil e economico, e alias o mais engenhoso ate agora conhecido, 6 o
que foi einpregado, aqui na America para profundar os canaes de nave-
gacao em lugares, onde o lei to de certos rios se achavam empeeados pelas
rochas, como o Tocantins. Para effecluar o melhoramenlo destes canaes se
eslabelcceu denlro dc uma barca uma arvore horisontal , cujas extremi-
dades sahiam para fdra das bordas da barca, e linham uma roda com remos
mergulhada na corrente ; na parte comprehcnJida cnlre as bordas estava
a arvore guarnceida de nrailas ordens de dentes A maneira da machina
que serve para quebrar raincraes; na proa da barca perpendicularmente
ao eixo eslavarn disposlos piloes verticaos de madeira, cujas bases estavam
cahjadas de aco, c serviam para quebrar os rochedos; estes piloes erain le-
vantados nlternalivamenle polos dentes collocados sobre a arvore das rodas
por alavancus situadas em uma linha pararclla a arvore das rodas, entre
os piloes e a mesma arvore.
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Quando se queria deslruir os roclicdos que cnlulliavam o leilo dorio,

amarrava-sc a barca por meio de cordas a ponfos fixes situados na margem
do rio, de mancira quo ns piloes correspondessem no ponto mais baixo da
corrente, coin o quo ficava a barca (oda debaixo d’agua. A iinpulsiio da
corrente imprimia entao urn movimenlo de rolanio A arvorc (]ue linlia ns
rodas e os denies, e o cheque dos piloes quehrava os roebedos, cujos pe-
daces cram levados pcla corrente do rio. A ' modidn quo desappareciam
estes obstaculos se fazia subir a barca por meio das cordas para onde se
queria; cllrt lambem se collocava cm senlido transversal para ala near o canal,
e urn ou dous marinheiros bastavam para cuidar da operaruo, e manobr&r
a barca , quando ella tinba dc nmdar delugar.

Esta barca pdde lambem servirpara reboenr as cancans, quetem de subir
o Tocantins, desembaraeando-a de sua baleria de piloes e subsliluindo a
sua guarnicao de denies por um lambor, ne cpinl se enrolu urn cabo, que 6
arnarrado por eima das extremidades a um ponto fixo siluadona margem
do rio. Este lambor pdde, segundose quer, prender-sea arvoreou fazer-sc
della indepemlenle. de maneira que a arvore se possa vollar noseu interior.

Querendo-se fazer subir um comboy, amarranvse a barca as canftas, e a
impulsao da corrente sobre as rodas faz enrolar no lambor aquellecabo,
e subir a barca com o comboy ; c finalmente, quando so quer fazer descer
a barca depois de haver o comboy transpiosto a corrente, A bnslantc desen-
rolar o cabo do lambor para que a barca desea. Esta maebinn se aeba des-
cripta com lodos os seusdclalhes em Babbage, Ecconomy of Manufactories,
3.° edicao, pag. 43.

Tao grandcs como sao as vanlagens que offerece esta maebina, nuopo-
dcra ella com ludo servir no tempo da sAccn nos canaes das cachoeiras da
Ilaboca e Tortinho, onde naquella quadra nao ha agua suflicienle para
nad ir a barca ; nestes lugares parcce enlao convenienle profundar e alargar
o canal por meio do emprego da polvora, como se tern praticadona aber-
lura de poops, galerias e oulras excavacoes de pequenas dimensoes. Este
Irabalho consisto em fazer na rocha por meio de um furador de ferro um
buraco cylindrico, no fundo do qual se inlroduz uma quantidade de pol-
vora de minas, a qual 6 variavel segundo a posicao, profundidade do bu-
raco, e posigao da rocha que se quer fazer sallar.

Como este Irabalho tem de ser oxeculado no leilo de um rio, cujas rochas
devern eslar serapre mais ou menos humidas, e muilas vezes o buraco cheio
d’agua; sera este methodo mais certo e proveiloso e mesmo mais econo-
mico, supprindo-se a ngulhela que faz o rastilho ou canal para lcvar o logo
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A polvora pelos estopins de Bichfort ebamados safetyfusces, que tom a
propriedade de abrigar a polvora da humidade por meio do seu envollorio
exterior, e a16m de serem um perfeito preservative contra uma explosiio
prematura , offercccm a grande vanlagem de com uma s6 vez levar-se fogo
a um qualquer numero de buraces, em quanlo que com aquelle rastilho
se nao pdde levar o fogo a maisde dousou Ires huracos simultaneamente
sem cxpdr os obreiros a um perigo nmito grave.

I)e nao menos inieressc para estes trabalbos sao lambem os estopins do
mesmo Bichfort ebamados sump-fusees, os quaes' lem servido para levar
fogo a polvora vinte e oito pes debaixo d’agua.

Us i-ioM «( iic ncsta|i»r(e ciigrossam ns ngiias do
I'ocautius, sao:

NA MARGEM D1UE1TA: NA MARGEM ESQUERM:

ITACU.— Riacho que flea na bocca CRUMVO .— Igarape liabitado.
da ilha de nome Tancre. TAPAN-ACU .— Igarape habifado.

I.mvo. Riacho pouco liabitado. TABATINGA. — Igarape, cujo nome
MATACCRA . Riacho quo esta de- j]ic V)im (j0 parro qUe cne enccrra.

fronte da ilha do Eapirilo Sanlo. I>roARA'._ j,, M swra do
CACIIOEIBIMIA. '!51 lca mesmo nome, ehabilodo no veruo.defronte da cackoeirmha de Mala- _ ,
^ % ILHA nos SANTOS.— Riacho sem im-

PATOS.— Igarape nas terras da po- P°r|,UU:'a'
voagao deste mesmo nome. MUCCBOCA. Riacho que fica logo

ARAPERA.— Riacho nao liabitado. depois da Ilha dos Santos.
Mirntj’.— Igarape despovoado. ARARA-MIRI. Riacho.
TAUA .— Riacho de nenhuma im- ARARA-GRNDK.— Riacho sem im-

portancia. portancia.
t.ACANXA. Igarape despovoado. ARAPART. Igarape fronleiro ;i ca-
IPITKNOA.- Igarape defronle (IBL ^do mcs|u0 nomc.

cachoeiras do mesmo nome. ^ . . ,

CUNAUA'. Riacho delta.U> dasc- ,
P"f •*?

ehociras do mesmo nome. ce,ra llal"la uma lrll,Ujf
MKICAIIAIIV.' RIACHO dctronlc dasN"quesesoppScperlenceratr.bu

cachoeiras do mesmo nome. ,on ^ ' s'

JACUNDA . Igarape liabitado da REMANSINHO. Riacho que lem a
tribu selvagem do mesmo nome; diz- Uua cnbcceira nas terras da coloma
s« nasccr nas terras do rio Mojii. [ Santa fhereza.
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Proilucfao vesetal cspontniicat sua apiilicarilo ao
coiaiimo c a imliistria. etc.

A posicao desla parle do Tocaulins nao pode deixnr dc promovor a ve-
gelagao, A qual muilo ajuda aquelle solo quc, como vimos, 6 baslantc ar-
giloso, c devido a formaeao do Granilo, e das argilas schislosas, quc sao
mui frucluosas A vegeta§ao ; por isso sao aqui os inatlos muilo vislosos e
agradaveis . As arvores mais interessanles aqui cnconlradas foram as se-
guinlcs:

ACAPD .— Arvore de quarenta a eincoenla p6s de allura. Ires palmos de
grossura ; folhas de duas pollegadas de comprimenlo e uma de largura ;
Ildr pequena de cdr r6xa; frucfa uma forma de urn ovo, e com uma semenle
roxa ; madeira da cAr de urn rAxo pardo, e excellent para construccao.

ANGEUM. Arvore sem espinhos, com folhas ovacs e arredondadas; casca
parda ; fibres chcirosas, de c6r de purpura e azues; fruclas do tamanhode
um ovo de gallialia coni um caroco muilo duro, e massa venenosa ; a sua
madeira 6 optima para construccao.

ACARICUA RA .— Arvore de quarenta a eincoenla pes de allura , e Ires p6s
de grossura ; fldres semelhante as da arvore Acapd, com a qual 6 ella muilo
parecida ; madeira parda e muito resistenle, e que nao dd laboasporser
muilo nodosa.

ASSACU .— Arvore de sessenta pes de allura, Ires pcs dc grossura , eheia
de espinhos grosses e venenosos, e de muitos bragos, que lhedao uitia copa
muilo bonila. Da um leile muito venenoso, que serve aos Pescadores na
falta do limbo, e hoje se emprega em cerlas experiences medicas.

ASSAHY. Palmeira , cujas folhas eslao disposlas em forma de penle, c
acabam a maneira de lanca ; tern eincoenla a sessenta p6s de allura , elres
pollegadas de grossura ; as fruclas sao redondas e prelas em um cacho pa-
recido com uma vassoura, e duo o vinbo do nome da mesma palmeira , o
qual 6 aqui muito estimado e procurado ; das folhas faz-se pequenospa-
neiros para a conducedo das fruclas da mesma anore, e para oulras muitas
servenlias ; a mesma arvore serve na conslruecao de casas em vez de ripas.

BACVIU.— Palmeira com folhas espargidas, e compridas como asdoPa-
tauu ; tem eincoenla pes de allura, oilo pollegadas de grossura ; a fl6r 6 de
edr rdxa amarellada e misturuda de azul ; da fructas do lamanhoe forma
de um ovo de cameleao, e com a casca prela exteriormcnle ; da massa
branca que adhere esta casca se faz o vinbo de bacaba , que e baslanle esli-
mado; desla lrucla lambem se fabrica um optimo azeile.
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BACCURI. Arvore alta, de qualro p6s de grossura com uma copa fron-
dosa ; fruclas amarellas e muiores do que uina laranja, com casca muilo
grossa , denlro da qual se aclia uma massa agridoce, de edr branca e gos-
tosa, que cobre de dous a qualro carocos oleosos, da casca amarella desla
frucla sc faz doces, que sao muilo eslimados ; do linho se serve a cons-
truccao uautica com cerlas vanlagens.

BACCURI -PARI.— Arvore semelbanle fi precedenle ; por6m nein tao grossa
ncm lao alia ; fruclas do taraanho e maiores do que um limao, e com a
configuracao das do Baccury, com casca amarella, que cobre uma massa
branca, agridoce e saborosa, debaixo da qual se acham qualro pequenos
carocos oleosos.

BAUNILHA. Plauta que sdbe nas arvores mais alias ; da fldres grandes
em caclios e fructas de tres a quatro pollegadas de comprimenlo, e em fdrma
de bainha de espada ; estas fruclas seccam-se ao sol, e dao um aroma muito

. agradavel ; ellas tem diflerenles empregos, edgenero de exporlacao nesta
provincia.

CASTANHKIRA. Arvore muilo alia e frondosa com folhas do feitiode um
coraefto ; casca da arvore parda e fendida ; fruclas redondas, dependuradas
e maiores do que um baccury, com uina casca lenhosa e amarellada ; eadu
uma frucla contdm vinle a Irinla semenles coberlas de uma casca com edr de
couro, deutro da qual se acha uma massa branca, que 6 a caslanha propria-
mente dita, a qual 6 bastante saborosa assada ou feita de qualqucr sorte.Ha
no Tocaulins grande abundancia destas arvores, cujas fruclas fazem parte do
commercio de exporlacao desta provincia; a madeira da mesma arvore serve
na construccao nautica ; das fruclas lambem se faz azeile.

COPAIBA.— Arvore de eincoenla a sessenta pds de allura, tres a quatro
p6s de grossura, com casca alvacenta, e folhas arredondadas; esta arvore
da um oleo, ao qual dao o nome da mesma arvore, e 6 muilo empregado
na medicina ; a madeira 6 vermelha , e da bom taboado. Nao se enconlra
esta arvore em abundancia como a castanlieira; mas sim uma aqui e oulra
acola.

CUPUASSU . Arvore de trinta pes de allura, dous pes de grossura , com
uma cdpa frondosa ; as fructas sao pardas, e em forma de ellipse. ; a casca
destas fruclas nao sao muilo grosses, porem sao duras e ao mesmo tempo
muito frangiveis; denlro desla casca se aclia uma massa amarella agridoce,
que cobre certos carocos, da qual se faz o vinbo de cupuassu, que dizem
ser muito fresco, pordm lambem bastante indigeslo.

JLTAUY. Arvore baslanle alta e grossa, de cuja enlrecasca s^extrahe
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uma resina parecida com a gomma copal , c cujas fruclas sao nesta pro-
vincia conhccidas debaixo do nome da mesma arvorc ; estas fructas sao
corniveis, porem baslanle indigeslas. A madeiru 6 muilo/orte, c procurada
com prefetencia para a construccao do embarcacdes.•JITATY.— Palmeira com folhas Bbrosas c dclgadas, que acabam cm forma
de lanca, e eslao cheias do espinhos ; as fruclas sao do tamanho do umovo
de galliuha com uma massa amarella e amargosa, debaixo da qual soacha
uni caroco pardo, as folhas da arvorc servem para cobrir casas, eos braces,
aos quaos adhirem as mesmas folhas servem para archotes dos Pescadores.

ITAU BA.— Arvorc do quarenla a sessenta pcs do allura, dous a Ires pes
de grossura, e ordinariamente muilo direita ; lenho muito resislente, e era.
quaulo novo do edr branca, quo so lorna depois do algura tempo vermelha.
I)a excellcnte madeira do construccao.

IXAJA .— Palmeira de quinze a virile pes de allura, dous pes do grossura,
com folhas ein forma de pente, c ncabando a maneira de lanca, como a
folha do Assuhy, di fruclas em cachos grandes; oslas fruclas sao coberlas
por uma casca lina do um pardo amarellado, debaixo da qual ha uma massa
amarella, que e comivel. Esla massa amarella envolve um caroco muilo
duro, em cujo interior se acha oulra massa , que e branca , e serve em vez
da eastanha ; as folhas servem para cobrir casas, as talas a que adherem
eslas folhas servem para archotes. 0 caroco servo aos fabricanles da gomma
elaslica na lalta do Urueury para dar consistencia a mesma gomma
elaslica.

JACITA'IIA.— Palmeira loda espinhosa, do allura de dez a doze pes, com
uma ate Ires pollegadas do grossura ; d muito llexivel, e por isso serve para
tecidos de assenlos de cadeiras, e para oulras obras.

LACRE.— Arvorc pcquena quo produz uma gomma encaruada empregada
na medicina como drastico; 6 uma gomma resina , porque sc dissolve n'agua
e arde no fogo.

MIRUTI.— Palmeira alia , direita e vislosa, com folhas fibrosas, e pelo
feilio de um loque; fruclas grandes c redondas, cuja casca encaruada o for-
mada por escamas rhomboidaes, debaixo das quaes se acha uma massa
amarella, que se come, o que cobre um grande caroco duro. As folhas da
arvore servem para cobrir casas, os bracos do cujas cxlremidades pendem
estas folhas servem para paneiros e outros objeclos, e o Ironco da mesma
arvore tem lambem ditferenles usos.I

Muituxi.— Arvore direita sent espinhos, com quarenla p&s de allura,
dous e meio pes do grossura, o viute a trinta folhas disposlas a maneira deI
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um leque; fruclas redondas, prelas e doces das quaes se faz vinho. A
madeira d molle e rarus vezes se faz emprego della ; da casca da arvore sc
faz uma tinla de edr roxa, com a qual os indios tingem a sua roupa de
trabalho, suas redes, e as vellas de suas candas para se corner varem inais
tempo.

I D
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PIQUA . Arvore alia c direita com quarenla pds de allura, dous e meio
pds de grossura, e uma grande cdpa ; da fruclas amarellas e com casca
molle, as quaes duo o nome da mesma arvore ; denlro dcsla casca amarella
se acha uma massa lambem amarella c oleosa, que envolve qualro cardcos
disposlos como os gomos de uina laranja: esla massa come-sc, e por isso
d muito eslimada ; a madeira d muito empregada na construccao naulica.

PAXIII BA.— Palmeira com sclenla a oitenla pds de allura, igualracnle
grossa e com raizes que sahem para fora da terra. A cdpa sc compde de
dez aid vinte folhas ; as fruclas tem a forma do uma elipse, c sao consu-
midas pelos passaros ; o lenho da arvore d duroe negro, serve para tahoas
e para oulras obras.

SERINGEIBA.— Arvorc com eincoenla a sessenla pes de allura, dous aid
Ires pds de grossura, e casca parda ; ramos largos com lldrcs pequenas e
amarellas ; fruclas de edr verde e compridas contendo Ires easlanhas elas-
licas. 0 leile da arvore da a hem conhecida seringa ou gomma elaslica,
que d dos mclhores generos de cxportacao para csta provincia.

UUBAU BA.— Arvore alia, vislosa , direita e loda 6ca ; folhas em circulo
no cumft da arvorc, e com a forma de uma maoaberta, e emcabosde
pouco comprimenlo, como as do mamociro; estas folhas sao verdcs por
cinw e brancas ou vermelhas por baixo ; as fruclas silo pardas c em cachos,
a raiz desla arvore, quando sdcca , da fogo, l'azcndo-se-lhc um pequeno
buraco, no qual se inlroduz um peda^o de madeira dura, quese faz andar
de roda ; esta friccao d baslanle para inflararaar o lenho daquella raiz, e
oblor-se o fogo. Tambcm sc diz que o leile das fructas, caagua do denlro
do deo da arvore se applica com muito Lons successes a certas enfor-
midadcs.

UMIRY.— Arvore de sessenla pes de allura, dous pes de grossura; casca
rdxa e fendida, (lores muilo pequenas e brancas; da enlrecasoa da arvorc
se exlrahe uma cspccie de breu, que serve para archotes ; deslebreu eda
casca desla arvore fazem os medicos applica(;ao ds moleslias pulmonnres;
a madeira l̂a arvore c rdxa, dura e boa de construccao.

UMARY. Arvorc alia e espinhosa com folhas de uma pollegada decom-
primento sobre um braco pouco longo; lldrcs de edr amarella negra, c de



BIBLIOTHECA GLANABABLN.Si;.1U

pessimo cheiro ; fruclas de forma e laraanho dc um ovo de pata, coberlas
de uma casquinha eucarnada c muilofina, cuja massa amarclla, quo lhe
adhere, (5 comivel, e envolve um caroro, denlro do qual se acha uma massa
hranca de gosto accrbo ; o lculio desla arvorc 6 de conslruceao.

Auiutacs e axes syhcstresspcixc do rio, sun qualidadc
c almmlaucSn.

Das ricas e magcstosas mallas do Tocantins nao se pode esperar senao
grande abundaneia tanlo de animaes como de arcs sylveslres ; e hem asstm

e o mesmo rio Tocantins baslante ricode peixcs. Alem de outros animaes
e peixes qucaqui se dovem enconlrar, eu farei mencuo daquelles que appa-
receram durante a minha cslada nestcs lugares.

ANIMAES SYLVESTRES.
A.vrv .— Animal grande de cor parda, com pelle grossa , e cm quanto

pequcno malhado de branco; tern sele denies quadrangulares, seis denies
incisorios e dentes maiores caninos, e uma tromba larga c muilo movel ;
tem pernas curias com quulro unhas nas patas de dianle, e nas de detraz
falta-lhe a unha exterior : esle d o maior animal quadrupede que se en-
contra nos mattos dcsta provincia ; domeslica-se cm quanto pequeno a ponlo
de se deixar acariciar; a sua carne come-sc.

CAPIU AKA.— Animal perlencente u familia dos roedorcs : d'cnlre os quaes
d elle o maior que se enconlra uesles mattos : tern o focinhogrosso e asse-
dado o pello : e sem vabo, e traz nas patas uma especie de nadadoras com
que nada ligeiramente; faz de noite uma terrivel vozeria: susleula-sc de
bervas, vac em bandos as rocas, oude faz grande eslrago. A carne come-se.

CUTIA.— Animal quadrupede, pouco mais ou menos do tamanho de uma
lebre, com cabellos amarellos, assedados, compridos e deitados de dianle
para traz: corre com summa ligeireza, a sua carne ebrauca e come-se: do
couro se faz opliino caleado.

Ctciuu’.— Macaco de c6r preta : cabellos compridos e deitados: cauda
muilo longa e cabelluda , o que llie da a serveutia de espanador : domesli-
ca-se 1'ucilmente : a carne come-se.

GI AKIBA. Espccie de macaco grande de pello comprido, preto, deitado
e luzente: maose melade do rabo pardos; (s animal inordaz ; traz os lillios
nas costas; corre com dies sem dilliculdadc alguma polos rarffos das ar-
vores. Ajimlam-sc do dia e I'uzem uma terrivel vozeria que so ouvea uma
grande distancia. A sua carne come se.
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LONTRA. Amphibio do Ires pds de compriinenlo, e um p6 de altnra,

baslante delgado e de focinho mi; pello de cur negra avclludado, eo mais

prccioso ; orelhas curias c cauda larga . Encnntra-sc em bandos pelo rio;
sustenla-se do peixe, e em quanto pequeno domeslica-se.

MKCLBA. Quadrupede maior do quo um galo, e parccido com um rato ;

a cauda d quasi do compriinenlo do mesmo corpo, cuja ebr e do um pardo
sujo. Nao despreza comida alguma ; entrafurlivamcnle nascasasdecampo
para apanhar ovos c gallinhas. No inverno toma-se, segundo se diz, toda
branca e muilo gorda, e culuo d a sua carne mais estimada.

OXCA.— Quadrupede grande e quasi do tamanho de um ligre; 6 a maior
e mais perigosa fora dcsta provincia ; assemelha-se emlodasassuasparies
a um galo. 0 seu atrevimenlo, a sua fcrocidade, grandeza e bclleza me-
rcccm attencao; faz grande eslrago no gado, matando c conduzindo^o para

perto do seu covil , ondc o consome; esta fera mal alirada avanca-se ainda
mais feroz para o cacador, quedmuilas vezes victima do seu erro. Escon-
de-so astutamenle detraz dos Ironcos das arvores, c oppbem-se obslinamenlc
a qualquer acommetlimento ; nada excellcntemenle ; pesca na margern do
rio, onde faz pcscas incrivcis. 0 seu couro 6 muilo estimado e sene

para differentes obras. Baras pessoas comem a sua carne.

PORCO no MATTO. Quadrupede do tamanho do porco domeslico, ao qual
elle muilo se assemelha; 6 dc ebr parda com a queixada inferior branca;

tem dous grandes dentes incisorios, e orelhas em pd com Ires pollogadas
dc eomprimento. Anda cm bandos, e 6 o porco quo se enconlra com mais

frequencia ; defendem-se muluamenle rodeando os cacadores e os dies, c

mordendo-os : tem o rabo enrto c de duas pollegadas de eomprimento ;a

sua carne d muilo boa comida.
FACA. Animal de dous pds ilc eomprimento, com pello curio, pardo e

malhado de branco nos lados. Vive nos buracos que faz dcbaixo da terra

para sua liabitacao, onde 6 procurad*; ordinariamentc d apanhado no

rio, para onde foge lanto que sente os cacadores; domestica-sc, pordmnunca

sc esquece do matto.

TAITITH . Espccie de porco com sedas brancas e prelas com pontas

amarellas, c uma colleira branca no pescoco ; d quasi do tamanho do porco

do matto, e tambem de cauda curia como aquelle; domestica-se a ponlo de

acompanhar a genie como um oao; a carne d muilo boa.

TATI;'.— Mammifero da familia dos dcsdenlados; tem a cabeea seme-

lhantc a do porco com orelhas grandes; 6 couracado por (odo o corpo;

le:n a cauda pouco mais curia do que o corpo e com nove anneis ; o escudo
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do corpo 6 decor pardae branca nos lados; a pelle dabarriga tern poucoscabellos, c 6 branca ; a carne 6 nniito gostosa e eslimada. llabila nos bu-racos em que faz para sua morada .
VEADO VERMEUIO.— Quadrupede parecido com uma cabra ; 6 cabclludo

c de cOr vermelha ; a cauda 6 aimla mais cabelluda do que o corpo ; a
sna carne d muilo boa, e por isso faz esle animal objcclo da caca ; do couro
se faz calcado : 6 o veado que se encontra com mais frequencia ncstes
maltos.

VEADO BRANCO.— Animal da figura do preccdcntc : porem de cor branca;o da mesma ulilidade que o veado vermelho.

A \ ES SYLVESTRLS.

ABARA.— Especio de papagaio grande com urn rabo inuito comprido ;
domestica-se facilmcnlc, pordm nfio aprende a fallar ; anda em casaes eraras vezcs mais de seis a oito ; nao desce aochao por ser muilo pcsada,e approxima-se unicamenle das arvores e das palmeiras : a sua carneeome-se.

CUJXJBT. Ave do tamanho de uma gallinha pouco mais ou menos, decor parda com listas brancas e pretas no pescogo, e na cabega : bico curioe pernas conqiridas ; 6 de boa carne.
Q u i n n — Ave do lamanho de um Urubu , de c6r branca , muilo dcs-conliada ; vive em casaes e puc dous ovos brancos malhados de verme-llio : vda conslanlemenle com summa facilidade junto d’agua para descobrira presa, c gnsla desta maneira todo o dia, suslenta-se do peixe, e nao pcr-segue as oulras aves.
GAIVOTA. Ave do lamanho de uma pomba ; v6a com grande facilidade :sustenlu -se do peh^poe ovos pintados de brauco e preto, do tamanhodo ovo de uma-goffinha.
.IACAMIN. Ave de um p6 de altura ; cabega e pescogopreto avelludados,ilorso com pennas de um verde -ncgro, peito com pennas pretas e luzenles;domestica-se e comc-se a carne.
JACI . Passaro de cor parda com pennas brancas no jtcilo, crislabranca com riscas pretas ao comprido do corpo, pescogo avermelbado; 6quasi do tamanho de uma gallinha ; faz ninho.nas arvores, e poe Iresovos brancos, sustenta-se de inuilas fructas ; domestica-se facilmente e a suacarne d gostosa .
MUTUM. Ave quasi do tamanho de um peril, bico cncarnado, peunaspretas, crisla com duus pollegadus de comprimcnto, preta , crespa , e muito
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luzenle. Domeslica-se facilmenle, c d muilo estimado por causa da sua
bellezn ; a sua carne d boa. Tambera se encontra nesles maltos o Mulum-
pinima, que d todo pintado c ainda mais bonito do que aquelle.

TUCANO.— Ave do bico muito comprido, arqueado e pintado, azas e pds
curtos, rabo inflexivel e carlo, pennas pretas da cor de carvao, domesti-
ca-se e sustcnla-se de fructas; a carue come-se.

PEIXES DO RIO.

ARAU NA .— Peixe escamoso e comprido, carne branca, cheia de espinhos
e gostosa ; nao ha aqui em abundancia , porem sempre d encontrado mais
ou menos.

BARRADO.— Peixe de pelle, de dous pcs dc comprimonlo, esemelhanlo
a piramulaba ; a carne e branca e boa comida ; tambem se encontra esle
peixe com abundancia.

CURIMATA .— Peixe de dous pes de comprimonlo, com escamas eseme-
lliante a uma lainlia; a sua carne 6 de edr rdxa e cheia de muitas espinhas,
c boa de comer ; lia grande abundancia deste peixe e d encontrado em
qualqucr cslacuo do anno.

DOURADA.— Peixe de pelle com nadadorcs espinhosos, cor como quo
dourada, donde llic vcm o nome: a sua carne d branca, muito boa parase
comer.

MARAPA .— Peixe de pelle lisa com o comprimcnto de um pd. e quasi
sem espinhas, carne branca c gostosa : abunda em umaccrla parte do anno,
as vezes o anno inleiro, e as vezes desapparece de um a dous annos; ven-
dc-se salgado e sdeco no mercado.

PACO*.— Peixe pequeno, escamoso c com muitas espinhas compridas ;
carne branca que da um miio chciro depois de cosida : por isso mo
serve senao na folia de outros alimeutos.

PiRAiu'ci;.— Peixe gigautesco de Ires a cinco pcs de comprimcnto, eal -
gumas vezes do peso de alguns quiutaes, com grandes escamas e uma cabeca
ospera : a largura tern o comprimenlo de sele pollegadas, e por isso serve
em vcz dc relador da subslancia Guarami e de oulras. l)iz-se que lia
abundancia deste peixe no Tocantins, porem nos so o vimos uma vez.

PURAQUE.— Peixe com o feitio de uma cobra, sem escamas, nem nada-
dores : cabega lisa , a sua propriedade mais notavel a de ser electrico, c o
seu choque tao forte que tern privado dos sentidosas pessoas desprevenidas
( pie lhc tern tocado. Diz-se que esta sua propriedade tem servido para curar
paralysia . Muita genic gosta da carne de peixe.
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PIRAIBA. Pcixc de pdle, grande, c de peso de algumas arrobas; carne
branca e boa.

TircuMAitK.— Peixe pequeno, escamoso, e do latnanho de uma lainba ,

com poucas espinhas, carne branca e rnuito gostosa. Abunda quasi lodo
o anno.

TAJXHA. Peixe de dezeseis pollegadasdc comprimenlo, escamoso, came
branca c muilo boa. 11a grande abundancia durante uma ccrta parte do
anno ; vcndc-sc salgado no mcrcado.

TAMHIIU. Peixe escamoso do tamanho de uma tainha, carne branca
e muilo boa: porem muilo clicia de espinhas. Apparece sempre, porem
nurica em abundancia.

IMA Rl.SPOSTA.

111ms. Snrs.— Scndo quasi nenhumas as investigates por mim feilas
nesta provincia , so mui mal poderei salisfazer aos desejos de VV. SS. a
respeito da sua mineracao: lodavia para preencher urn dever levarei ao
conhecimenlo de VV. SS., conformc me fdr possivel , os rcsullndos daquellas
mesmas indaga^dcs, c bem assim ludo o mais que se faz myslor.—

Dcpois de grandissimas difllcukladcs conscgui do govcmodesla provincia
alguns meios para durante Ires mezes me occupar com a investigate
mineralogica ( N . B. oulro termo que nao seja mineralogico ou mineral aqui
ninguem enlende) dos suburbios das villas denominadas — A igia e \ ilia
Nova d’El-Rey,— d'onde me haviam sido enviados mineraes de cobre c
ouro, cujas existences, quanto a mim , mereciam exames. As investigates
nos arrabaldes da villa da Vigia foram mal succedidas, por me fugir o
indio que tinha feilo o achado daquelle mineral de cobre, o que lemendo
scr assassinado pelos moradores daquelle districlo, quando me moslrasse
o lugar que buscavamos, se evadio depois de nos haver feito dormir no
mallo muitas noiles. As investigates dos dislriclos da Freguezia Nova
d’El-Rey livcram porem melhor successo, pois que cllas me conduziram
aos lerrenos auriferos adjaccnles ao Igarape de nomc Para-mahu, que e
um bra(jo do rio Mara-pinima, cuja lavra promelle grandes vanlagens,

como parlicipei ao governo desta provincia em Dezcmbro de 1817, quando
me recolbi dcstas investigates.— Estas sao lodas as investigates, nas
quaes lenho sido empregado, por sc me nao haver mais prcslado meio
algum ; comludo, cstou bem convencido de que se encontrara mais ri -
quezas mineraes nesta provincia: sendo-ine pordm os serloes della in-
tciramenle desconhecidos, me d impossivcl marcor aqui lugaros mais van-
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lajosos que o jd mencionado. Todos os dias ouvimos dizer que este e
aquelle lugar conldm ouro, e nao podemos duvidal-o, apparecendo este
mineral unicamenle em estado nalivo ou mctalico, no ( jual 6 conhecido
de todos, e priucipalineute tcudo cllc sido sempre encontrado nas demais
provincias deslc imperio. Mesmo o Exm. Snr. Consclheiro Presidente
desta Provincia , Jerovmo Francisco Coelho, em seu discurso ultimo a
Asseuiblda Legislaliva Provincial fez mencao de algumas nolicias que em
tempos remolos se deram a este respeito ao governo de eulao, o qual nao
mandava lavrar as nossas minas com medo dos estrangeiros, o que era
lraqueza acrvsolada ; pois d inquestionavel , que cada povo tern direilods
riquezas do seu paiz, e se a ambicao de outro o fdrea , de certo tern elle
dircito a uma resistcncia em ludo conforme com o direito das gentes (Para
o bom cnlentedor poucas palavras baslam). Na verdade ignoreva aquelle
governo quo sdmenle por causa de mclaes preciosos seria mais vanlajoso
ao estrangeiro apossar-so da mina do Polosi, a mais rica das cordilheiras
peruvianas, descobertas em 15A5, da qual em bem pouco tempo se extrabiu
tantos metaes preciosos, quanto a Europa nao possuia antes da descoberta
da America ou das de Bolanos, Balopilas, Gromberile, Hosario, Pachura,
Moran, Zellepu, Cbihuana e oulras do Mexico, que gozavam sempre de
uma antiga ejusta celebridade e quo segundo Mr. de Humboldt inuuda-
riain a Europa de metaes preciosos, se as lavrassem competenlemente.
Todos os dias vdmos llnalmente os nossos iudios vender ouro em pd. o
que tudo leva a erdr que a mineracao d nesta provincia exlraordinaria-
niente grande.— Quanto As vanlagens que ofiercceria a nossa mineracao,
poderiam ser muitas, como por exemplo, ser a sua produccao) uma ri-
queza para a provincia, como d para muitos paizes da Europa a produccao
de suas minas a sua maior riqueza) ; um e mais generos deexportacao para
o nosso commercio, conforme ganhassemos um ou mais productos );
occupacao para muita gentc, como aconlece em quasi loda a parte da
Europa , onde as minas occuparn milbarcs de pessoas que de outra sorte
nao podcrium ali gauliar suas vidas e de suas familias. Cerlamenle, que
se as minas fossem de nenhuma utilidade uem ellas se conservariam desde
o duodecimo seculo aid hoje no Reiuo da Saxonia, que lhcs dove tanla
celebridade, nem lambem comprariam os Inglezes as minas de Gongo-
Sdco por 837(10 libras slerlinas, adianlando mais 2183 libras para desta
quanlia se tirar os quinlos, que impoe a lei. S6 a sua reconhecida uli-
lidadc faria conservar, ha oiteuta e qualro anuos, a Academia de Freiberg,
c criar tambem cm Paris, St. Petrcsburgo, Madrid, Claustlial, Berlin,
Chemmilz novas Academias destas scicncias com o que se nao gasla pe-
quenas somrnas. Fiualmente, para ellas mcrcccrem a nossa mais seria
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atlencao, basla conhecer qual a sua influcncia na nossa, quaes os scr-
vi$os por ellas prestados d humanidade; pois quc so cllas poderiam for-
necer ao homem os seus mais necessarios ulencilios, a agricullura os seus
instruments, d industria lodes os seus engenhos, as longas viagens no
mar ou no conlinente loda a sua posslbilidade ; as sciencias de obser-
vagao os instrumenlos de precisao necessarios aos sabios, aos prazeres
inlellecluacs, a imprensa loda a sua cxislencia, elc.— Passando d maneira
de as conseguir , direi que seria preciso fazer invesligar mineralogicamente
esla provincia por homens professionaes, como, porassim ser necessario,
so pratica cm lodas as mais nacoes, e se faz liojc nos Estados-Unidos da
America, onde se tern feito ullimamenle imporlanles descobertas ; pois
que seria muito exlenso dar aqui o melhodo para eslas investigates:
comludo, como cm qualquer livro das Lavras de Minas sc acham as
explicacoes necessarias, me referirei a este respeito ao cap. 2.° do lomo l.°
dos Tralados das Lavras de Minas por Mr. Ch. Combes.— Salisfazendo
assim, como me d possivel os desejos de VV. SS., palcnlcs cm seu bonroso
ofiicio de 19 do correntc, dcerca das vanlagens da minerac/io dcsla pro-
Tincia, e da maneira do as conseguir, offereco o meu pcqueno preslimo
para quanto for a benelicio deste paiz.

Dcos Guarde a VV. SS. Par;i, 28 de Janeiro de 1819.— Him. Snr. Pre-
sidentc e Metnbros da Commissao encarregada d'e apresenlar ao Governo
Provincial uma Memoria sobre o estado do Commercio e Agricullura da
Provincia.— Manoel de Sousa.
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SECCAO DE MIXERALOGIA E GEOLOGIA*

XOTICIAS. 111XERALOG1A.

Tendo recebido e examinado algumas subslancias mincraes de varias
localidades do Brasil, vou dar uma breve noticia dcerca destas subslancias,
insistindo parlicularmente sobre as mais imporlanles pelus seus usos in-
duslriaes.

PROVINCIA DO RIO GHANDK DO SIX. — Sulphureto de 1‘erro crystallisado da
cspecie Sperkim,'das camadas carboniferas do Serro do Roque.

FEBUO OUGISTO i.rruoiDK, em geodes de crystues lenliculares, e hydralos
de ferro: amoslrus liradas de utn deposito d’Arkosias quo fiea a lesle do
Serro do Itoque. Desta mesma localidade vieram amoslras de concreodes e
stalactictos ferruginosos, o que indica em geral a riqueza dojaziga

HYDROXIDOS DE FERRO. — Amoslras de mineraes de ferro em graos, do
Valle do Curral alto, e margens do Jacuhy. Eslas amoslras vieram acom-
panliadas com outras do gres muito ferruginosos, calcedonias e seixos
rulados de diversas espccies, que attestam a origem alluviana deslcs dc-
posilos.

LEGNITOS.— Das visinbancas do Serro do Roque. 0 collector deslas amos-
lras sendo bomein intelligent e conhecedor da materia, nao se conlentou
cm apanbar a esmo algumas amoslras; colheu oenvioucom asdesleiom-
buslivel fossil, lodas as amoslras de roebas e uiineraes que podiam dar idea
da idade do deposito, c mesmn de suas circuinstanciaes especiaes, forne-
cendo assim indicacoes pveciosas por meio das quaes o geologo pude com-
parar esles deposilos com os analogos ja estudados cm oulros paizes; for-
necendo assim alguns dados , de grande valor para o adiantumento da
sciencia. Da superficie e das partes profundas do deposilo, ate onde poude
levar os seus exames, das rochas visinbas, e das camadas que allernam
com o combuslivel, colbeu mais de 10 amoslras, das quaes niencionarei
sdmenle os gres, as argilus variegadas e carbonaceas, schistos beluminososj
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ampclito, calcedonias, etc., e finalmcnte alguns fragmenlos do madciras
fosseis que parecem pertencerd familia das coniferas (*).

LEGNITO.— Das faldas da Serra do Herval. Eslas amoslras tumbenr vicram
acompanhadas com oulras dos terrenos visinhos do deposilo Lenliitifero
desta localidade, e entreestus alguinas dc schislos beluminosos asphalticos
mui ricos em betumos.

LEGMTO.— Da fazenda das Pedemciras, portencenlo a Manoel Velloso
Rcbello, na bacia do Jacuity junto ao Rio Pardo.

CALCAREOS.— Muitas amoslras dccalcareos maisou menospuros, alguns

com sullicienle dureza para poderem servir para cantariasou marmores, a
leslc da easa do Curijal alio.

KAOLIN — Kesultado da decomposicuo dcarkosias mui feldipathicas, das
faldas do Scrro do Iloquc.

JASI K LISTADO. Dus depositos de calcareos, nas visinhancas da casa do
Curral alio.

PROVINCIA DE MINAS . Bellissimos crystaes de ferro oligisto, e amianto,

do Mono d’agua, nas visinhancas do arraial do mcsmo nomc em Calias-
alias.

PLAUHV.— Crystal de roclia, kaolin, calcareos e stealito. Eslas amoslras

nao trouxeram indicagao das localidadcs.
PROVINCIA DO PARA. FERRO SULPHURETADO, Pyrites da especieSperkises.

A pessoa que mandou a’ amoslra adirma que esla suhslancia exisle em
abundancia no lugar ondc foi cnconlrada. Na vcrdade esla subslancia
tern pouca importancia pelos sous usos, mas nao deixa de ler algum valor
como urn bom iudicio da exislencia dc oulros mineraes melalliferos mais
aproveilaveis nas arles. ou dc deposilos de combusliveis.

CARVAO np PEDRA. Das margens do rio Sacord perto do rio Trombclas,
a 8 leguas de distancia da villa de Obidos.

Examinando-sc a pequena porgao de amoslras que vicram desta loeali-
dade, conhece-sc pela textura e brillio diflcrenleque apresentain, que eslas

amoslras deviatn ter sido colhidas em terrenos, ou talvez em camadas difle-
renles. Em consequcncia desla indicacao, submelli cada amoslra scparada-
menle aos ensaios, e esles confirmaram a minha eonjectura.

Alguinas deslas amoslras loin pouco brillio, sujam os dedos c tern utn

cheiro senaelhanle ao carvao vegetal; as oulras sao mais brilhanles, mais
compactas, c friceionadas dao um cheiro de bitumes.

,
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(*) A pessoa a qucm me refiro «5 o Snr. F. A. de Vasconcdlos Cabral. Este Snr. prcsenleou

o Museu Nacioml com 1U amoslras de mineraes c roebos da provincia do Bio Grande do Sul

co.htdus c escolhkias por elle com o Mo e Intclligeacla dc um verdadciro geologo.
I
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TRABALllOS DA SOCIKDADE YEt.LOSlANA.
As da primeira especic ardem vagarosamcnlc ao ar livre, mas conservam

a brasa por algum tempo, sern l'umo nem cheiro beluminoso, cobrindo-se
de cinzas brancas, as quaes, depois tie frias, loinam uma cor avermelhada
devida a argilas, ou antes a gres argilo-ferruginusos misturados com o com-
bustivtd. Carbonisadas deram um coke sem alteracao de forma, e uma
perda insignifieante pela dislillacao das materias gazosas. A quantidade
de cinzas excedeu a 5 por cento.

As de segunda especie ardem vivamenle ao ar livre. com pouco fumo,
cheiro beluminoso, e quasi sem residuo de cinzas. Carbonisadas deram um
coke mal rcunido, pequena quantidade de betumos, dtsprendimenlo de
gaz bydrogeneo, etc. A dislillagao produziu uma perda.de 20 por cento.

Nem uma nem outra deslas especies inclia, sc aglutina pelaaccao do
calor, nem ajiresenla o mais love indiciode conter sulphurelos.

0 rcsultado destes ensaios parece autorisar a classificacao das amoslras
do combustivel mineral do Para eorno carvao dr pedrascrco, ecarvao de pc~

dra magro ; convindo esta ultima denominagao a segunda especie, e a outra
a primeira.

Ambas as especies pddem por lanloser applicadas com proveilo na maior
parte dos usos em quese emprega ocarvao de pedra carbonisado ou coke.

PnoviNCiA DA BAIIIV. CARVAO DE PEDRA, das visinhancas do Engenho
Clonia.

Foi examinada uma pequena amoslra de carvao de pedra desta locali-
dade, que veiu acompanbada por oulras niuilo mais xolumosas colhidas
nos lugares visinhos, taes como schislos argilo siliciosos, schislos belumi-
nosos, e calcareos beluminosos mui riedsem belumes.

A amoslra de carvao de pedra apresenla os seguintes caracleres pliysicOs:
slruclura lamellar; lamellus urn pouco curvas; fractura conchoide em um
sentido, e produzindo esquirolas irrcgulares em oulro; muito dura em
massa, portim os fragmenlos niiudos reduzem-se facilmente a um pdprelo
sem brilbo, entretanto que os fragmenlos grandes lem um brillio negro
notavel e levemente irisado; suja os dedos, mas nao manifesta neulium
cheiro pela friccao. Peso especifico 1 , 17.

Ardeu mui lenlamenle ao ar livre, sem chamma, e quasi sem fumo, sen-
lindose urn love cheiro de belumes; brasa pouco brillutute, passnndo a
vermelha obscura que so exlinguia em breve tempo.

Para avaliur-se a quantidade de cinzas foi poslo um pequeno fragmenlo
pesado em capsula cluita cm urn fnriio de veulo. No flm de G boras de
calor inlcnso, consumiu-se lenlamenle deixando em residuo Ires e meio
por cento de cinzas, composlas d'urgilas, oxidos de ferro e carbonalo de
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cal. Ncsta operacnn o fragmento ardeu noprinripio mui lentamcnte; depois.
animando-se por augmenlo da corrcnte d 'ar, comecou a arder inais viva-
mentc com chamma curtissima e pouco brilhanle, pouco fumo e cheiro
betuminoso. Erp ainbas as cxperiencias, quando a accao do calor se foi
tornando muito intcnsa, separam-se algumas esquirolas, porem sem sc
reduzirem a po; lambem nfio houvc fusao, uera agglulinacao.

Subinettondo-se a dislillayao mil outro fragmento da amostra de carvao,
resultou desla operacao, alem de agua, gazes e belumes, urn coke nao
agglutinado e conservando pouco rnais ou menosa forma que linbao frag-
mcnlo antes da distillacao, c unia perda de perlode 10 por cento cm pest).
Em ncnbuin dos ensaios se apresenlou o mais leve indicio da existencia
de sulphurelos de l'erro.

E‘ mui diilicil fuzer dislincooes perfeilas, e que satisfaram a lodos, enlre
o grande numero do especies e variedades dos combustiveis que se encon-
tram nos lerrenos do trunsiccao e socundario: qualiGcaria a amostra exa-
minada corno urn aulhracilo eommum, seguindo a classilicacao de Berliner,
se lodos os sens caracleres fossom identioos aos que indica esleautor; mas
oomo Mo nao acontece, denominal-o-bei carvao de pedra mugro,seguindo
a dassificacuo do Kursten, porquo csta denominacuo indica perfeilamente
os sous usos metallurgicos. Fiualmente, como quasi lodo o carvao de pedra
que se consomme no Brasil vem do lnglaterra, para quo se possa comparar
o da Bahia com alguma das especies eonhccidas nos nussos morcados, direi
que o desla pruvincia olforece grande analogia com o Splint-coal dos
Inglezes.

Se o carvao de pedra examinado tern o defeilo de arder com difTicuIdade,
em compcnsaoao tenia vantagem do nao cooler pyrites. E’ provavcl , como
acontece cm mui Las minus deste preeioso combustivel, que mais profunda-
menle elle se tome mais gordo, e por tanlo mais proprio para serempre-
gado em maior numero do usos; e possivel tambern quese encontre inis-
turado com pyrites em outras eamadas; mas, como ncm a amostra do
carvao de pedra do Engenho Clonia , nem as outras que se encontraram no
mesmo deposito, content o menor a tomo de sulphurelos de l'erro, pdde
considerar-se islo como um excellent indicio de que nao se eneontrani
®sta substaneia uociva, ao monos no deposito dondc foram exlrabidas eslus
amostras. •

Puovixm UF. S. PAULO. ANTIIUACITO F. SCIUSTOS BETUMIXOSOS dos terrenes
cOmprehendidos enlre os rios Capivary, Tiete, Pederneiras e da Onca, na
quarta comarca da provincia de S. Paulo.

Por ordem da presidencia desla provincia foi encarregado o Sur. Dr.
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Carlos Rath, naluralista Allemao, residenle na mesma provincia , defazer
exploracbos geologicos com o firm de examinar certos deposilos de combus-
liveis (pie sedizia existiremem alguns lugares da referida comarca.

0 mcncionado naturalista fez um exame lao minucioso quanto Ibe
permittiam os fracos meios de que podia dispflr, e dirigiu ao governo pro-
vincial uma exlensa inemoria com o litulo de— Formacao do carvao de
pedra na quarta comarca da provincia de S. Paulo, memoria que foiacom-
panhada de uma collecciioa mais coinplcta possivel das rochasque caracte-
risam os deposilos carboniferos ; pretendendo alem dislo haver descoberto
minas de ferro, cobre, mercurio, e tal gemma nos lugares mencionados na
sua memoria.

4

Deste grande numero de amostras, apenas vieram novo; destas, 6foram
colbidas [terto do rio Capivary, e 3 no Tiet6. As Ires desla ultima locali-
dade, e A da primeira, sao simplesmente schislos betuminosos, alguns con-
lendo fragmenlos de carvao vegetal, e em geral grande quunlidadc de sub
phurelos de ferro.

As duas restantes, colbidas nos lerrenos visinlios as mnrgens do rio
Capivary, podeni ser classificadas enlre as variedades d’anthracito analogas
ao Ko'ilcnblenda de Werner, porem muito impuras por conterem sulpbu-
relos e sulphatos de ferro, argilas, grapbilo, etc.

Esla classificariio foi feita em consequencia das indicates fornecidas
pelos caracleres physicos e chimicos das amostras, e san asseguinles:

Substancia de um negro brilhanle, si'cca ao laclo, facilmenle reduzivel
a um po lino e brilhanle com cheiro de carvao vegetal.

Ao arlivre ardecom extrema dilliculdade, braSa vermelha obscuraapagan-
do-se subilamente desde que cessava a acQao do calor ; estallando cm frag
mentos lenuissimos ; combusltio sem chamma nem lumo; cinzasem quan-
tidade insignilicanle o de cor avermelhada ; cheiro vehemeute de gaz acido
sulpburoso, apparecendo em alguns [tontos uma luz fugaz, resultado da
inflammact© do hydrogeneo.

Sulmettido a distillacao nao produziu belumes nem gazes, deixandoalgum
enxofre sublimado, e cm residuo um coke poroso, grapbilo, argila e oxidos
de ferro.

Oulros mineraes e roebas da provincia da Bahia.— Substanciasmincraes
colbidas na provincia da Bahia pelo Snr. capiUio do corpo d eugenbeiros
Marcolino Rodrigues da Costa.

Ferro bydroxidado, da estrada do rio das Contas aid* a lavra Diamantina.

I V
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Ferro oligislo lamellar, da serra da Gameleira, perlo do riodas Contas,
e do dislrieto da villa do mesmo nome.

Ferro micaceo, do Andrahy, dislrieto da villa do Santa Isabel do Para-
guossu.

Talschisto decomposlo com crystaes de sulphurelo de ferro, do rio das
Contas, perto da fazenda dos Caslros.

Scliisto argilo-silicioso, proprio para servir de pedra d'afliar, na fazenda
do Mucambo, dislrieto da villa de Sanla Isabel de Puraguassii.

Slealito, do rio das Contas.
Sulf )hato d’aluminia com sulphato de ferro', mislurado com argilaeareia,

do rio das Contas.
Kaolin puro, e kaolin impure, do mesmo rio.
Quartzos hyalinos de varias cores, de Santo Antonio da Cruz, nas morgens

do rio Pardo.•
Marmores branco sacharoide, cinzento, c<ar derosa, prelQ, jaspeado, etc.,

de varias localidudes do dislrieto de Santa Isabel do I’araguassu e rio
Pardo.

Ouro cm q iartzo, da Cbapada.
Areias diaiiiantinas, ferro oligisto, magnetico e tilanifero, com lurma-

linas, zirconeo, etc.; cascalbo da formacao diamantina da mesma Cbapada.
Areias saliferas, da freguezia doOlbo d 'Agua, do terreno com prebendido

enlre o rio das Contas e outros lugares, occupaudo uma superficie conbe-
cida de IPS leguasquadradas.

PUOVINCIA DA B.MUA. — A pequena quantidade de amostras que vieram
a primeira vez do deposito carbonifero encontrado nas visinliancas do
Engenho Clonia, e a respeilo das quaes dei uma succinla conta na pri-
meira parte destas— None!AS,— fez pedir uma maior quantidade, exigin-
do-se ao mesmo tempo lodas as informacoes quo fosse possivcl obter acerca
do jazigo carbonifero, das localidades, fmalmente de tudo quanto podesse
dar idda das circumstancias geognosticas do mesmo jazigo. Recebeu-seum
caixote conlendo um grande numero d’amoslras ; porom infelizmeute desta
vez limitavam-se a numerar os papeis onde viuham embrulhadas as amos-
tras, ficando assim em plena ignorancia a respeilo da loealidade, ese lodas
as amostras foram aeolliidas no mesmo ou em lugares differentes, se super-
ficial ou profundamenle! Lnlrelanto silo bem putentes as conveniencias
destas informacoes, sobretudo quanto sc trata de combusliveis fosseis que
sao hoje a alma da induslria e do commereio. Limilo-me portanto a dar
uma breve conta da nalureza mineralogica das amostras recebidas.1

I
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ROCIIAS E MINER ATS.
ido

N. 1.— Schislos beluminosos conlendo pequenos crystaes de pyrites.
N. 2.— Calcareos beluminosos conlendo fragments de ferro carbonatado

e peroxido de manganez.
N. 3.— Calcareo carbonifero schistoso.
N. 4.— Calcareo carbonifero conlendo finissimas camadas de carvao

fossil c graphito.
N. 5.— . Gribs carbonico de cimcnto calcareo coin mica prcla.
N. 6.— Nodulos de belumes analogos ao asphalto.
IV. 7.— Ferro oligisto lamellar.
N. 8.— Tres especies de combusliveis fosseis:
1.* ESPECIE. — Duas pequenas amostras idcnticas a quo vein da pri-

meira vez, e que foi classificada como carcao sdcco , analogo ao Splint-coal
dos Inglezes. Mao contain sulphuretos, e a sua possanca calotirica 6 um
pouco superior ao desta especie.

2.* ESPECIE.— Carvao schistoso.— A arnostra desta especie conti'm po-
queuas lamellas e cryslaes da pyrites c6r de ouro, denominada— mitr-
cassila;— arde facilmcnle com ebamma curia, pouco fumo, e lanca um
cheiro belumiuoso e sulpliuroso: possanca calorifica um pouco superior ao
de carvao de lenha com pacta. Dea um coke pouco poroso, com perda de
18 por cento das malarias destilladas, c 8 por cento de cinzas composlus
de cal e argila.

3.' ESPECIE.— Carvao compaclo.— Veiu um grande numero de amostras
desta especie de didicil classificaoao, por quanto clbis apresentam alguns
caracleres communs a diversos generos de combusliveis fosseis. Todas as
amostras desta especie se assemolham a fragmentos de cascas e de troncos
de madeiras fortemente carbonisadas; e a esle caractcr exterior, que as
approxima dos legnitos. se ajunta a circumstancia de continuarern a ardor
depois d'exlincta a chamma, como acoalcce a brasa das lenhas ; circums-
taneia que pareceria insignifieante para a determinagao das especies sc
nella nao fundasse Cordier um dos principaes raeios de distinccao entre
o verdadeiro carvao de pedra e certos legnitos de lextura compacta. Porom
os verdudeiros legnitos lancam um fumo negro de um cheiro cm exlremo
desagradavel, grande chamma que se manifesto desdc que o comhuslivel
se acha rubro, perde mais de melade do seu peso pela carbonisacao,
mesmo nas melhores especies, etc. Poder-se-ia tambem comprcbender
csta tcrceira especie na subdivisao dos anlhracilos (Glanzkolhe) que Werner
denominou carvao de madeira fossil ou mineralisada , sc se allendessea
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um pequeno nuraero de oaracleres ; porem o resullado do ensaio uau. a
coahecer que ella se nproxima mais do carvao gordo do que do anthracilo,
e mesmo do carvao magro (*).

ENSAIO.— 0 carvao fossil dcsla especie ardc leutamcnte no principio,

porem depois abra-se uniformcmente com cliamma longa alaranjada, le-
vemente azulada cm alguns ponlos; fumo negro, cheiro beluminoso vshe-
menle, scndo (ambcm scnsivel um love cheiro sulpliuroso dcvido a mislura
intiina de sulphuretos cm quaniidade muito insignilicante enao visiveis
j)cla simples inspecrao das amostras. Pcla carbonisacao a fogo vivo pro.
duziu perlo de 70 por cenlo de coke com augmento de volume, agua, gazes
e alcalrao ; queimado ao ar livre deu 5,5 por cento decinzas; possanca
calorilica um pouco inferior ao do carvao de lenlia conipacta.

PARAUVBA no NORTE.— h'cno oligisio granular.
0 Snr. Brunet, naluralisla Francez, encarregado de fazer exploracocs

por ordem do president da provincia da Parahyba do Norte, colhcu
muitas amostras de ferro na Sorra do Cachexa, districto do Brejo d’Arcia
na mesma provincia. 0 Snr. Brunei classilicou estas amostras como mi-
neraes de ferro meleorico e m’agnelico, superior ao ferro da Suecia.

Nao sei em que se fundou o Snr. Brunet para classificar a estes mineraes
de ferro como meteoricos; porem certamenle nao sao magneticos, porquc
o iman nao lem accao sobre dies. A lextuni, a cor do po, e finnlmenle o
resultado do ensaio me autorisa a classifical-o como ferro oligislo micacdo
ou granular. Esla especie de mineral de ferro quando puro, isto e, lotal-
menle separado da sua ganga, produz de 00 a 70 por cento de ferro ; c
porlanto o segundo em riqueza metallica depois do ferro magnelico, com o
qual se enconlra muitas vezes no mesmo jazigo. Da curia exposicao feita
pelo Snr. Brunet, no seu officio dirigido a presidencia, pude colligir que
o lerreno onde clle enconlrou estes mineraes pcrteuce a formacao Crdacea;
mas, como estes mineraes de ferro lem os scusjazigos era lerrenos mais
anligos, devem quanto a mini ser considerados como mineraes d'alluviao,
achaudo-se portaulo os seus verdadeiros depositos muito longe do lugar

k

(•) Muitos mezes depois dc haver sirlo escripto o que adma sc 16, forair.-me enviarias novas amos..
Iras coin dcsignacao expressa da localidadc onde foram cnconlrados os combustivcis dcsla ter-
ccira espede. llm Snr. Josd Francisco Thomas do Nascimento foi incumhido pelo delegndo snp-
plcnte da villa de Camamu, o Snr. Dionizio Ferreira da Silva, d’cxplorar de novo o mesmo jazigo,
e pelas infornucoes desles i5 que sei que o jazigo esU siluado no lugar denominado— CAIIUOA,
pouco dcima da mencionada villa, e 5 beira do rio. Nestas novas amostras, o combustivcl se acha
empastado ein pequenos fragmentos em um schisto micacCo arenoso : atom dcstas, veiu mats
mna amostra de calcarco schisioso. que o referido Nascimento diz ser muito abundante cm di-
versos lugares do munidpio de Camamd.
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omle foram onconlrados accidental men to dessiminados. As amostras quo
vieram accusuni fortes rocamentos, porque os seus angulos earestas estao
arredondados, e as faces lisas e como polidas. 0 mesmo Snr. Brunet diz ler
cncontrado estes fragmentos desde o tamanho de uma pitomba aid ao da
cabeca dc um mcnino, de mislura com seixos rolados, diversos selica-
los, etc., o que, me pareoe, confirma a minha conjectura.

Municipio neutro e provincia do Uio de Janeiro.
SL'LI III.'RETO DE CHUM BO (Galena). — ARSEMOXIDO (Acido arsenioso).—

FERRO HVDROXIDADO, E FERRO MAGNETICO.
Urn individuo desconhecido levou a um pharmaceutico desta cidade

duas amostras mineraes, que disse haver apanhado em fendas de uma
das monlanhas que circundam a Iorgda de Rodrigo de Freitas ou Copa-
cabana. Uma dellas 6 galena argentifera, e a oulra uma bclla massa de
acido arsenioso. Estas amostras me vieram parar as maos por favor do
Snr. Peixolo, lenle de desenho da escola militar. Acho singular que ate
hoje senao tenliam cncontrado amostras scmelhantcs em lugares lao po-
voados e cultivaios, sobretudo a galena que, pelo seu aspeclo e brillio,
deveria fazer impressao nas pessoasque frequentam* aquelles lugares.

0 Snr. G. II. Weinscheck enviou grande numero de amostras de ferro
hydroxidado colbidas por elle na conlluencia do rio Prelocom o Piabanba
nas visinhancas da Engcnhoca da Saudade, municipio de Cantagallo.

0 Snr. major Manocl de Frias Vasconcellos, actual inspector geral das
obras publicas do municipio da ebrte, me rcmetleu varias amostras dc
quartzo crystallisado e de ferro magnetico, colbidas em uma monlanha
situada na freguezia de Ilaipu, lermo do municipio dcNictheroy. Segundo
informa o mesmo Snr. inspector, ha no lugar uma outra monlanha so-
branceira a aquella, dondc, na occasiao das grandes chuvas, deseem tor-
rentes que cavam o lerreno mais baixo, e nelle depositam seixos de di-
versas especies, crystaes de quartzo e fragmentos mais ou menos volumosos
de ferro magnetico.

0 Snr. Frias Vasconcellos faz mencao da seguinle c rnui curiosa Ira-
diccao que corre entre os habiladores dos lugares visinhos. Elies aflirmam
ter visto uma ou oulra vez e cm diversas epocas partira noule um facho
de luz, como um foguele que se eleva ate uma eerta altura no sentido
vertical , e desapparecc depois produzindo um vivo clarao. Idle observa
finalmenle, que esses lugares sao coinpletainenle errrios, c raras vezes
frequenlados pelo pavor que inspi ram aos habitants da planicie.

PROVINCIA DO AMAZONAS. 0 Snr. major Florestan Rozwadowski, na
primeira viagem do vapor Marujd da capital da nova provincia a Nauta,
no Peru, colhcu varias amostras de combusliveis. Estas amostras foram
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exlrahidas de umas das margens do Amasonas, na parle desse immense

rio oonhecida com o nomc de Solimoet : algumas em S. Francisco Xavier
A? Tabalinga, 80 bracas acima do lugar onde exisle o forle desle nome ;

oulras cm Peruale e Pcbas, povoacoes situadas na mesma margem dos
Solimoes e pertencentes a republica do Peru. Eslas amostras sao idenlieas,
salvo pequeuas dill’ercncas; e cm consequencia do resultado dos ensaios,
1‘oram classificados como legnilos picifonuis terrosos. Esles legnitos sao

muito impuros jwr conterem pyrites e argilas em grande quantidade,
porem lao inlimamenle misturadas como a parte carbonosa que nao < •

possivel distinguil-as a simples vista. Produzir.un pela dislillacuo um coke
pulverulenlo com uma perda de 30 per cento ; e 25 por cento de cinzas
i omposlas de argilas ferruginosas e calcareas.

PROVIXCIA no Rio GRANDE DO SLL. Carvao magro do Herval, exlrahido
pelo minciro Jolmson.

Esle carvao tern o defeilo de center uma grande quantidade de cinzas
(mais de 18 por cento cm peso), que o torna poucoproprio para o usodas
ealdoiras de evaporacao. No principio arde bem corachamma curia ; pu-
rdm a medida que vae perdendo as materias betuininosas, as cinzas co-
inecam a oppdr-se ao conlaclo do ar com a parte fixa de maneira que, se
esle nao lor renovado por meios arlificiaes, uu o combustivel muito revol-
vido, a combustao cessa no fim dealgum tempo. Pela deslillacao obtevese
alcatrao, oleos empyreumaticos, agua e gazes; nenhunv vesligio d'amm
niaco, nem de acido sulphydrico. A nao manifestacao desle acido indica
que o carvao do Herval nao contain sulplmretos; todavia emduasou Ires

amostras encontrou-se algumas pallietas de Marcassita.
0 coke oblido pela deslillacao 6 de um negro brilhante em quasi toda

a massa, cinzento argentine e levemente empolado em ulguns pontos da
superficie, entretanto que os fragmenlos se apresentam emgeral fendados
e como que relrahidos, _pouco durus ou antes l'riaveis.

Em consequencia da grande quantidade de cinzas que conlem o carvao
do Herval, esle somente podera servir com alguma vanlagem nos appare-
lbos de corrente natural de ar sendo misturado com oulros combtistiveis
mais inflammaveis, e com mistura ou sem ella nosde corrente forcada.

E’ proyavel que aprofundando-se o jazigo donde foram exlrahidas eslas
amostras se enconlre carvao mais gordo, ou quecontenha menoscinzas. Pa-
rece que csta hypothese ja se verificou, [ior quanto osjornaes noticiaramque
o referido minciro Johnson encontrara novas eamadas de carvao, de quali-
dade tal que se presla pcrfeilamente aos usos da navegacuo a vapor (*).

(*) A oxploraclo da nova mina do Hcnal ja tinha diegado no mozdeagostoa uma profun-
didade de mais do 43 palmos por meio tie um poco nbeito for entre as eamadas do combusthel

(
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PROVIXCIA DA BAIIIA. — Gres e calcareos betumiuosos. — Peroxide de
Manganez.

Por ordem do presidentc dessa provincia foi encarregndo o Snr. Josi-
de BitUmcourt e Camara de pesquizar alguns lugares da comarca dcs
llhdos onde suppunbu existirem depositos de carvao de pedra.

0 Snr. Bittancourt e Camara deuconta do resultado dasua comrnissdn
ao juiz de direito da mesma comarca, e Ihe enviou um grande numero de
amostras que elle extrahiu dos depositos siluados nas visinhaucas do ri-
beirao do Cururupe e do Marau. Eslas amostras siio de duas especies:
1 /, granites de grao lino e muito micaceos, cobertos com pelliculas de
biliimes; 2.*, areias cimentadas pelos mesmos bitumes, conslituindo um
gres betuminoso. Anteriormente o Snr. Consellieiro Goncalves Martins me
liavia enviado uma porcao tie amostras de calcareos betuminosos, porfm
sem designacao da localidade donde haviam sido exlrahidas.

Cs hetumes que cimentam as areias o os calcareos que vieram da pro-
vincia da Bahia pertencem a especie denominada Maltbo ou I’clroleo teuaz.
o que agglulina as areias e mais molle e mais aromatico do que aquelle
<|ue se acha misturado com os calcareos: nostes ullimos nao enconlreisul
phuretos ; os gres conlem uma pequena quantidade.

Sabe-se que os Gres, as argilas e os calcareos inipregnados de Petroleo
eobrem rarissimas vczes os depositos carboniferos dos terrenossecundarios;
no inaior numero de localidades conhecidas eslas materias tern sido en-

o das ruclias que allornam com o mesmo combustivel; bavendc-se nessa data exarainado, afom

de uma camada de terra vegetal, G eamadas de carvao de pedra cuja possanca varia entre

7 pollegadas e 4,5 palmos: as outras eamadas sao composias d’argllas^chistos argilosose be-
twminosos, podings, etc. As eamadas de combustivel, parallclas us eamadas altemantes, vao-se

elevando ale ao leito do arroio dos raios, c depois seguem o direceaodo mesmo arroio. A mina

lloa distantc do .lacuby G leguas, a contar da freguezia de S. Jeronyuio do Triumpho onde sc
acha o doposito.

O combustivel varia cm qualidade, tornando-se mais gordo e contendo monos cinzas a medida

que se vae aproftindando a mina, como tern acoutecido quasi gerahnente era toda a parte. Quanto

a riqueza do jazigo, o mineiro Jolmson aflirma que pode extraliir inais de cem mil tonelladas*

nma vez que se. llie prestem os meios de construir os trabalhos subterraneos na escala eonv-
nienf. A descobcrta do jazigo carbonifero do Herval cm uma das batias comprebendidas cntri*

o rio Jaculiy c o arroio dos raios, por analogia com oulros depositos conhecidos e expiorados

••rtectivamcnte em varlas partes do globo,faz cri>r que, nao somente toda essa bcciacontfm grnndr

numero de depositos de carvao fossil, como tambem lodos esses valics cncerrados entire os oulros

artoios, desde o do ribcirao an* a freguezia de 5. Jcronyiuo do Triumpho. fc provavet que «•
mesmo aconlcca nos valics ou bacias situadas na margem opposia do Jacuhy. Se a esles depo-
ts se rcunirera aqnclles que ja foram rcconliccidos no Scrro Partidb, Scrro do Roque, Sandy,

C.urral-uUo e oulros pontos, pdde-se aflirmar que as minas Jo Rio Grande do Sul, exploiad^ com

acthidadc, poderjo forncccr esle precloso combustivel em quantidade sufficient* p,afo satlsfazcr .1

icdas as nccessidadcs do mundo durante muitos seen!* is. /

»
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contradas cm ccrlas formncoes do terrono tcrciario e do Bazalto da mesma
bpoca ; porlanto o enconlro de taes materias nao indica necessariamente a
exislencia de formaooes carbonifcras.

Aindn que seja muito duvidoso enconlrar-se deposilos de carvao de pedra
nos ponlos examinados da comarea dos 11Inins, todavia a descoberln destes
deposilos de gres beluminosos nao tem por isso menos valor, altcndendo-se
aos importantes usos a que as arlcs vao applicando as materias beluminosas.
Das informa<;6es presladas pelo Snr. Diltancoort e Camara se pode concluir
a possibilidade de encontrar-se naquellas localidades fontes perennes de
Naphta abrindo-se pocos nos lugares mais convenienles, coino acontece
no ducado de Parma, no Modenez, na Sicilia , na Persia, etc. Adescobcrlu
teria ainda maior importancia se esle faclo se verificasse, pois que a ex-
traceao do Naphta constituiria para os habilanles daquelles lugares um
valioso ariigo de induslria c de commercio.

PKROXIOO DK MANGANEZ.— Odelegado supplente da cidadc de Nazareth,

o Snr. l)r. Americo Moniz Barreto da Silveira, remetlcu ao presidenle da
provincia da Bahia, amoslras tnui volumosas de um mineral que elle julgou
ser de ferro. Eslas amoslras foram apanhadas a fldr da terra na estrada
do morro do Cocao c rio da Dona, no muuicipio da mesma cidade. 0 mesmo
Snr. Dr. Americo informa que este mineral sc enconlra cm possanlcs ea-
inadas que occupam uina exteasiio exccdente a raeia legua, furmando uma
espccie de pequena serra ein cujo cimo se enconlram grandes massas dessi-
rainadas pela superlicie.

Esle mineral nao 6 de ferro, porem siin de Manganez. Tanlo pelos seus
eameteres physicos como pelas indicaeoes que resultaram do ensaio, idle
pode ser clussilicado como um Peroxido de Manganez da especie— Pt/ro-
lusito compacto, conlendo em mistura oxidos de ferro, c o oxido hydratado
denominado Psilomehno.

PROVINCIA no Rio DE JANEIRO.— Municipio de Campos.
0 Snr. bacharel Augusto Dias Carneiro colhou nesse municipio algumas

amoslras mineraes, das quaes as mais importantes suo as seguinles :
I.EH MTO scnisxouiR das margens do rio Murihae na fazenda do Jose tti-

beiro de Castro. 0 deposito parece ser muito abundanle.
ANTRUACITO em pequenos fragmentos de forma quasi regular, talvez da

variedade denominada Anlhracito polyedrico, eneonlrados entre os rios
Pomba c Parahyba, no lugar denominado— Freixciras.

KAOLIN do mesmo lugar, onde exisle em grande abundancia , assimeomo
no \allao das Antes.

'

i

' Julho ilo 1854. lh\ F . L. C. biirlamiKiue.

SECCAO DE GEOLOGIA.
PalDontologia. \oticia acerca dos animaes

de racas exlinctas descoberlos em varios
ponlos do Brasil.

A descoberta de restos fdsseis d animaes de racas extinctas, ou mesmo
da nossa (ipoca, poriiin que ja nao vivem no paiz unde se enconlram os seus
despojos, 6 sempre um facto de maior importancia para o Geologo, e que
excita no proprio vulgo a mais viva curiosidade. 0 Brasil temsidopouco
examinado por Geologos abalisados; e nao leiido ainda grandes trabalhos
subterruneos de mineracao, nem a sua mesquinha populacao lendo lido
necessidade de grandes reYolviinentos de terrene, pouco se tern colligido
a respeito dessa tiio curiosa, como antiga animalidade do globo. Todavia dc
varias localidades j;i se lem extraliido alguns restos de quadrupedes e de
peixes fos^eis, dos quaes o Museu posslie alguns exemplares ; em outras
exislem grandes ossadas de maramiferos, segundo consla dc docuinentos
que reputo dignos de toda a fe .

Os que se tern dado ao estudo da analomia comparada eonhecema difli-
culdade de rcconhecer as especies pela inspercao de algumas partes da
ossada dos animaes, mesmo os das racas vivas; esla ditficuldades6bo de
ponlo na classifica^ao das especies perdidas, uma vez que esles ossos nao
sejam perfeitamenle caracterislicos. Nao lendo podido entregar-me a um
assiduo estudo da analomia comparada, sera o qual nao 6 possivel bein
comprebender a obra classica do illustrc Cuvier ; nem finalmente lendo
objectos de comparacao para guiar-me, limito-me a dar uma breve nolicia
dos exemplares que o Museu possiie; e julgando a materia digna de inte-
resse, c que ella pode servir para guiar ulteriores indaga^oes, transcrcverei
todos os documenlos de que tenho uoticia.

L
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PEIXES FOSSEIS . — Quamlo cnlrei para o estabelecimento enconlrei alguns
exemplares d’lchtyolilos quc apenas constava terem vindo do serlao de
Pernambuco; depois recebi alguns oulros upanliados no serlao do Ceara.
Nenhumu on Ira informaeuo pude obler, aid que iocenlemeute soube que
se enconiram eslcs Ichlyolitos cm grande abundancia nas planicies que
circundani a serra d’Araripe, no municipio do Crato. Eslas informacoes
constam do seguinte exlraclo de urn oflicio do Snr. Hr. Marcos Antonio
de Macedo, juiz de direito da comarca do Crato, dirigido ao Presidenle da
Provincia do Ceara .

Depois de communicar ao mencionado Presidenle a descoberta de um
teposilo de combusliveis disposlo cm camadas e a dtseoberlo no arroio

denoniinado— Balaleira,— em varies pontos do termo dos Milagres, e nas
excavacoes feitas pelas torrentes que descem da serra d’Araripe, o Snr.
Dr. M. A. de Macedo accrescenla o seguinte: « Oul ro objecto nao menos
importanle exisle em roda desla mesma serra, principalmentc neste termo
(o do Jardim) c suas i mined iacoes: quero I’allar dos peixes fosseis antc-
diluvianos. Me parece que no Museu do Itio de Janeiro ainda nao exisle
colleccao alguma destas pi trificacoes, hojc raras; eou seja em remessas
parliculares para a America c Europa, ou seja pelos logos lancados ao
campo sem precaucao, e pela fabricacao da cal , jA nao e muilo facil achar-se
as bellas amoslras quo exisliam n'outro tempo ; mas, com algum Irabalho
nao sera difiicil conseguir-se uma importanle colleccao para o Musbo, prin'
cipalmenle se V. Ex. acliar proveitoso Iralar deste objecto durante a minha
eslada neste termo. (1) »

A maior parte dos exemplares d’lchtyolilos lem o aspecto de calhaos
calcareos rollados ; alguns partem-so facilmenle e deixam vir a structura
do peixe, ora inteiro, ora sdmenle contendo uma parte delle; n’outros, a
separacao 6 difiicil, e o calhao conserva exteriormenle a forma geral do
peixe, particularmentc da cabeca e cauda. Em um destes ultimos ( que me
parece ser um Megalurus ), observam-se dous orificios correspondenles aos
olhos; n’oulros, finalmente, 6 bem caracteristico o molde do peixe, como
se este livesse sidovasado pelo venire, e suh‘tiluid i n materia animal por
pe( juenas crystallisacoes calcareas. A denomiuayuo de calhdos rolados nao
[idde ser portanto applicadu a todos os exemplares ; porquanto, n'aquelles
eni que se conserva a forma exterior do peixe nao 6 possivel attribuir tal
forma aos rocamentos ou allrilos rnais ou menos continuados. Neste caso
parece-me que liouve uma verdadeira encruslacao, tal como aqucllas quc

i

( i ) Oflicio ii . 9, do 1.* deJuiho dc I85ii.

'
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produzem os calcarcos incrustantes em um objecto qualquer sobre o quul
se viio depositando camadas finas de carbonato de cal em dissolucao, ou
mesmo em suspensao nas aguas.

Os calcareos que involvem ou moldani os peixes se assemelham a alguns
do systema Jurassico pela c6r e texlura; e como me pareceo reconhecer
Ires generos ( Ptycholeptis, Megalurus c Microps ) que perleucem a este sys-
lema, julgo que a forma<jao na qua! se enconiram estes lihtyolitos per-
lence, s;dvo erro, as possantes camadas calcareas do terreno secundario
inferior. Todavia , como para o perfeito reconhecimcnto dc um terreno nao
basla o exame das amoslras das rochas quamlo estas forain apanhadas na
superficie, nem mesmo o dos foss'eis caracleristicos no eslado em que estes
se acham, porque podem achar-se accidentalmente alii e terem vindo de
mui longe acarrctados pelas aguas, e indispensavel um exame feito no pro-
prio terreno por pessoas habilitadas. A sciencia ganharia muilo nislo, e
ainda mais a parte do territorio da provincia do Ceara onde se lem encon-
trado estes Ichlyolitos. Esta provincia e sujeita a st'eas periodicas, e a
maior parte dos seus lermos, sobre ludo os do serlao, nao lendo rios nem
lagos permanentes, esta condemnada a aridez e d eslerilidade durante esses
periodos assoladorcs, quc acabarao por aniijuilal-a se nao liouvcr meio de
obter agua ao menos para os homens e os animaes. Ora , lendo os terrenes
calcarcos, principalmente os Oolithicos, os mais favoraveis para a aberlura
dos pocos furados ou artesianos, 6 manifesbi a conveniencia do reconlieci-
menlo dos terrenes daquella provincia, como o unico expediente para
altenuar os trisles elleitos das se'eas periodicas.

Qi’ADRUPEDES. — 0 encontro d’ossadas dos grandes quadrupedes fosseis
em varies lugares da America Meridional , identicos aos que sc tern cncon-
trado na outra parte do mesmo continenle, assim como em muilos pontos
dos oulros conlinente.s, prova que, nadpocaem que viveram esses grandes
mammiferos loda a terra eslava submettida iis inesmas condicoes climaleii-
cas; que esta dpoca lbi tranquilla e duradoura para deixar crear e desenvol-
ver lantas e tao monstruosas especics d’animaes lerrestres; finalmente que a
masrna causa aniquiladora destas especies foi universal e produzio os mes-
mos effeitos em toda a parte, deixando como vestigios esses reslos quasi
lodes dessiminados nos grandes valles quo sem duvida serviram de leilos a

vastissimos rios, ou nas margens dos rios caudolosos acluaes, os quaes re-
presentam era miniatura o calaclysmo diluviano.

principiarci pelo Megatherium , o mais singular de todos os animaes de

raca perdida. 0 Museu possue ha muilos annos alguns fragmentos da cou-I
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raca de um Megatherium, achadns nas margens do rio das Velhas, perlo da
conflueucia desle rio com o deS. Francisco.

0 Snr. Fernando Halfeld, engenheiro encarregado da exploracuo do rio
de S. Francisco, dirigio uoSnr. Francisco Gonsalves Marlins entao minislro
do imperio, o seguinlc ollicio datado do Penedo a 8 de Mar$o de 1853.

« Pouco abaixo da cachoeira de Paulo Aflbnso, na margem direila do
rio de S. Francisco, uma legua distanle do rio do Sal ou da Pedra do Navio,
em direccao a fazenda da Boa Vista de Felix dos Santos, exisle, eucostado a
eslradu, um curral e choupanade vaqueiro, e, proximo a esla, uma collina
de granilo durissimo, e sobre esta uma concavidade de 70 palmosdecom-
priraenlo, 10 de largo e 25 de fundura, que esta ainda em parte cheia
d'areia de granilo decomposlo e de terra vegetal , a qual cobre a ossada
collossal de um Megatherium. 0 acima dito fazendeiro unio-se, ha pouco
tempo passado; com os sous visinhos para limpar a referida concavidade,

. a fim de servir, depois de desenlulliada, de deposilo das aguas pluviaes e
de bebedor para as suas criacoes.

« Se V. Ex. julgar inleressante colligir-se o reslo da ossada que se acha
ainda coberla para o Museo desla cdrle, conviria nesse caso que V. Ex.
mandasse dirigir pela presidencia da provincia da Bahia as respeclivas
ordens ao juiz dedireitoda comarca de Santo Se, o Dr. Leovcgildo d’Amo-
rim Filgueiras, residente na villa do Joazeiro para esle providenciar sobre
a preservacao e remessa da dita ossada para a curie do Bio de Janeiro. »

A leilura desle ollicio me determinou a representar ao governo, ea fa-
zer-lbe sentir a convenience de obler-se essas ossadas; na mesma occasiao
dirigi-me ao mencionado juiz de direito de Sento S6, rognndo-lhe inslanle-
menle loda a diligencia na colbeila do maior numero possivel de ossos,
indicando-lhe em uma breve instruc$aoo que mais desejava oblerno inle-
resse da Paleontologia. Passado mais de um anno, ouvi dizer que os ossos
extrabidos da caverna tinham sido queimados por uma tribu do Indios;
e ja liavia perdido a esperanea de obler o quer que fosse dessc precioso
achado, quando recebi um cerlo numero de fraginenlos de um animal fossil
classificados pelo Snr. Halfeld como pertencenles a um Mas'adonte. Estes
ossos, que constam do vertebras incompletas, de alguns pedacos de cabecas
de tibias e de femurs, e de uma pequena phalange, vieram acompanhados
por um esbo^o da planla do lerrerio onde se acha a cavidade, c de uma-
amostra do granilo das paredes que a forma.

De neuhuma outra iuformagao veio acompanhada essa remessa ; e igno-
raria completaraente a causa da tatnsformacao do Megatherium em Masta

I
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donte, se por Ventura nao r-nconlrasse alguinas expli'»Q‘-'jw;nw rclatono» do
ministerio do iinperio, apresentado A-̂ issertibl^ g»*iial wcorrente moo,
assim como algumas oulras indicacoes Acerm dr Iĉ scis, '[ >*; !> isso a irans-
crever.

« Acaba o governo de remetter ao MusAo uim pcrijaio. que recebi, da
ossada fossil de um animal giganlcsco, que foi descGbefla >c!o engenheiro
Halfeld em uma cavidade proxiina A cachoeira de Paulo vflbnso, quando
percorria o rio S. Francisco em seus trabalhos de explore* ao. Esta ossada
que a principio presumio o mesmo engenheiro pertencer a um Megatherium,
pareceo-lhe depois ser os reslos fosseis de um Masladonte. »

« 1:; de sentir que, apezar das diligencias que seempregaram por ordem
do governo, apenas se podessc colher uma pequena porffio da ossada que
exislia . Infelizmente foi a oulra parte subtrahida e estragada por alguns
habilanles rusticos do lugar, os quaes, entendendo, A vista do interesse com
quo se procuravam esses ossos, que eram objecto d’allo prcco, sem todavia
comprehenderera em que este cousislia, apprdpriam-se dos que podernn
haver. »

i

« Noliciou tambem o engenheiro Halfeld a existcncia do ossadas seme-
lhanles nas visinhancas do Pao d'Assucar a margem esquertla do rio de
S. Francisco; na provincia das Alagdas, na paragem denominada— Caldei-
rocs,— proxiina a Jcremoabo, na da Bahia, e no lugar denominado— Ca-
bouclo — na comarca da Boa Vista , provincia de Pernambuco. »

« Deo o governo as providencias necessarias para serein descoberlas, e
o presidenle da Bahia acaba de coramunicar que o juiz de direito de Sento
Se lhe parlicipara ter descobcrto algumas pegas das referidas ossadas, as
quaes lbe tinha enviado. Constando ainda que em alguns lugares de Ouexe-
raniobim e da Imperatriz, na provincia do CearA, se encontravum grandes

ossadas, deo o governo ordeiu para serein procuradas. »

Do Balurite, comarca desta ultima provincia, me foram enviados, por

ordem do mesmo ministerio, Ires grandes frogmentos de ossos, a respeito
dos quaes nao tenlio duvida em allirmar haverem perlencido ao Masladonte

ou ao Elephante fossil . Ainda que muilo incompletos, reconhecesse que
sao um femur, um radis, e um pedaco de craneo onde se nola o orilicio

audilivo. Estes ossos se acham pclrificados em grande parte, e polidos em

todos os lugares onde nao liouve fractura. Em verdade dislingue-se hem em

a]g„ns lugares a textura propria dos ossos; porera a materia principal que

os constitue, convertida totalmente em carbonato de cal, acha-se intirna-
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raente misturada com argila ferrugiuosa, que substiluio pOr infillraeao a
materia animal enchendo as cellulas e canaes medullares; apresentam
demais uni consideravel peso e dureza, deixando ouvir am som metallico
quando sao feridos por um corpo duro.

A cabeca articular superior do femur da id6a da grandeza collossal do
animal fossil, comparando-a com a de um femur inteiro de um elephanle
indiano que, enlre outros ossos, o Museu possue A muilosannos. A cabeca
do femur fossil tem rnais do dobro em circumferencia da do elephante
asiatico; e como o femur inlciro desle lem quasi seis palmos, pode con-
jeclurar-se que o enorme quadrupede fossil deveria ter de 25 a 30 palmos
de allura.

No minislerio do fallecido Visconde de Macahd, o Snr. bacbarel Joao
Nepomuceno Machado trouxe da provincia de Sergipe Ires ossos fosseis, os
quaes foram remeltidos ao Museu. 0 seguinle extracto da carta dirigida
pelo Snr. bacbarel Machado ao fallecido Visconde dara a historia deste
achado.

« Achando-me no mez de Junho do anno passado (1837) na villa de
Propria, ii morgem direita ou do SuldoriodeS. Francisco, na provincia
de Sergipe, conversando com o commandante do deslacamenlo policial,
o alferes Jos6 Correia de Oliveira Castro, referio-me este que havia rece-
bido de um malulo ( nome quese da alii e em oulras partes centraes aos
lavradores rusticos) que aportara d aquella villa em uma canda conduzindo
denlro uma porcao de ossos que, pela magnitude de cada um, pareciam
ser de quadrupedes dcsconhecidos, e que o dito malulo cavando uma das
cabeceiras da lagoa dc um lugarejo denominado— Sitios-Novos,— lermoe
dislante da villa de Propria cinco leguas ao NO, achdra e l'Ora vender a um
estrangeiro na cidade do Penedo, lermo da provincia das Alag6as (d mar-
gem esquerda ou norle dorio de S. Francisco) donde regressdra , porque o
estrangeiro nao lhe quiz dar um preco que valesse a pena, e que tomando
a dila ossada a recolhera a casa da camara da dila villa . Querendo satis-
fazer a minlia curiosidade, dirigi-me com o dito alferes a casa da camara
e alii me apresenlou o mesmo alferes uma porcao de ossos em numero de
50, e entre estcs alguns quasi petrificados, e que por sua monstruosa gran-
desa e peso me levaram d admiracao 11 Dessa ossada apenas tirei tres dos
menores, que me pareceram de quadrupedes que nao podia m ter meuos
de 15 palmos de allura, e igualmenle me parecem dos que se chamam
femur, cavidade de femur e vertebra, que na opportunidade pude con-
duzir nas cargas de minha conduc§ao para a Bahia , para onde vim por

7
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terra daquella villa com o intuito de vir d c6rtc oflerecer ao governo de
S. M. I . , como de feilo oflereco, etc . »

Os tres ossos, oflerecidos pelo Snr. bacharel Machado, conslam de um
vertebra cervical, e de uma cabeca de tibia e outra de femur. 0 recebi-
mento desses ossos, e a leitura do officio dcima transcriplo me obrigou a
importunar ao dcima relerido ministro, solicitando a remessa de todos os
ossos deposilados na casa da camara da villa de Propria ; pedindo-lhe mais
que, a ser isso possivel, ordenasse a exploracno do silio donde haviam sido
extrahidos. No fun de alguns mezes, recebi uns 30 ossos, taes como cabers
de libias e de femus, vertebras, fragmenlos de humeros, de pelvis, etc .;
porem nenhuns perl’eitamente caracteristico, e pela maior parte muito
incomplctos, e que sem duvida pertencerum a diversos animaes. Constou-me
depois que a municipalidade, prccisando do armazem onde se achavam
deposilados esles ossos, os havia mandado lanear f6ra, perdendo-se iufeliz-
mente os maiores e lalvez os mais imporlantes. Parle destes ossos eslao
petrificados, parte conserva a lexlura ossea: a materia petrificanle 6 carbo-
nate de cal, ou o acido silicioso.

Eis tudo quanto tenho a dizer de mais positivo licerca de animaes fosseis ;
porc*m para lornar mais completa esta nolicia, apresentarei tudo quanto
me consta a lal respeito, quer por informacoes particulares, quer pelas no-
licias foruecidas pela imprensa.

Principiarei pela transcripcao de um officio, dirigido por Luiz da Cunha
Menezes a Martinho de Mello e Castro, datado de villa Rica a 20 de Agosto
de 1785. Devo advertir que nao fiz nenhuma alleractio na redaecao, nem
na orthographia deste documento.

« Correndo por loda esta capitania a noticia de ter apparecido em uma
lavra do padre Josd* Lopes ao p6 do arraial dos Prados, comarca do rio
das Mortes, no tempo em que sc andava desmontando a mesma lavra um

cscalcto de 50 palmos de comprimento e na allura de if, palmos, e nao me
parecendo despresavel uma semelhanle exlraordinaria nolicia, sempre maa-
dei indagar qual seria a sua origem, e lendo maior cerleza de ter sido

assim mandei logo o sargento-mdr Simao Pires Sardinha examiner o es-
tado do dito escalcto e sua qualidade, por ser um dos mais habeis natura-
lislas e mineralogicos, que presenteinentc ha nesta capitania. F.sle pelas

providcncias que para um semelhanle exame lhe mandei dar e de neccssi-
dade eram precisas, achou ainda os reslos residuos que tinham ficado da

grande desordem que houve quan.lo conheceram ser ossos de algum ani-
mal, depois de haver tres dias que os pretos da mesma lavra tinham an-
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dado quebrando os mesrnos ossos com lavadcas, cuidando que cram raizes

do pao. Os cxlraordinarios ossos que remelto em urn caixote poqueno com
sobrescriplo A V. Ex . , e a analyse ou relacao inclusa queelleme fez do

estado e das circumstances physicas, emqueachou os dilos ossos do dilo

escalelo, para o fim dn V. Ex. o fazer presente A Sua Mageslade, como uma

cousa exlraordinaria que me parece digria de lheser apresentuda, e igual-
mente que por eslc extraordinario aconleciinento, e saber cu terein appa-
rccido j;i naquella mesma comarca mais Ires escaletos, lambem de uma
exlraordinaria estntura , de que se nao fez caso algum, que ja inandei dar

as providencias necessaries para ser avisado logo que se encontrar mais

algum, ou outra qualquer cousa exlraordinaria com vestigios que indiquem

antiguidadc, por todos os grandes socavoes que conlinuadamcnle seandam
fazendo pelas lavras de loda esLi capitania. (1)

Um periodico do norte do imperio, em um arligo inlilulado— um fossil ,
da as seguintes inleressanles nolicias a respeito de ossadas fosseis encontra-
das em varies lugares da provincia do Ceara . (2)

« Nao 6 a primeira vez que se encontram em excavacoes profundas t*n

uossa provincia grandes fosseis de dimensoes gigantescas, que cerlaraente

nao perlenceram a nenhuma das racas existenles na America, e quied em
todo o rnundo. Infelizmente isso tern passado desapercebido, como uma
ossada enconlrada ha tempos em uma lagda de Qucxaramobim, por falta de
pcssous habililadas para examiner e classificar semelhantes fosseis, certa-
menle pertencentes a essas racas anti-diluvianas, ha muilo extinctas, que
o naluralislo tern chrismado os nomes de Mastadonle, .Megatherium, etc.
Como o governo imperial mandou examiner e transporlar para o Musi'o
nacional as ossadas encontradas esle anno a margem do rio S. Francisco,
pelo engenheiro cxplorador daquelle rio, talvez mande lambem examinar
o fossil , cuja noticia passamosa publicarlal, qual nosenviou o nosso dis-
tinclo amigo do Sobral . »

« No municipio dc Santa Cruz da comarca da Imperatriz, ha o lugar
chamadoa llipina, duas leguas ao poenle do riachodas Pedras, quecorre
do Sul ao Norte, e que so tern as suas enchurradas nas grandes chuvas,
aflluente do rio Curb, cuja corrente lambem s6 dura com a eslacao inver-
nosa. E' morador no dilo lugar Antonio da Silva, quecria algunsgados ; ao

(1) Rsic officio foi extrahido de um arligo do periodico inlilulado— Academia Mincira,—
que trazia por epigraphe :— os reslot de um Megatherium.

(2) I 0 Diario dc Vernambuco.

1'
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pe da sua babilacao ba uma pequena lag6a formada por dous morros oil

serroles, nssentada em certa elevacao, nao racebeado oulras agues senao
as que d’inverno descem das encostas dos morros, e nao tern para part*;
alguma despejo ou desaguadouro e A inacessivcl ao gado. I.ogo que as aguas
vao secando, o morador e outros vao fazeudo excavacoes para conseguir
agua potavcl, e assim enconlraram um fossil , esqueletn cnorme d'animal
de especie desconbecida . Muitas pecas dessas ossadas petrificadas jA tom
sido extraviadas; mas diz o morador que ainda ba muitas ede exlraordi-
narias dimensoes; moslrou a pessoas fidedignas, que por alii tem passado,
um osso bibila (canella ou corredor) (l) de cinco palmos e meiode compri-
menlo, e maisde dous palmos dc largura, sendo de forma imperfeltaraenle
redondo, ou achalado, Esse lugar e serlao legitimo, longe da costa para
mais de 25 leguas. » (2)

No gabinete d’anatomia comparada do Snr , Dr. Jonatbas Abbot, lenle
d'analomia descriptive da provincia da Bahia, se acha aclualmenle uma
tibia fossil pesando 2G libras e de exlraordinaria grandesa , achada por al-
guns trabalhadores que faziara uma excava<jao na fazenda dos Tres-lrmuos,

distante quatro leguas da villa de Monte-Alto na provincia da Bahia. Esla

noticia foi exlrahida de um jornal datjuollr. provincia.
Urn oulro periodico do norte da tambem noticia queo Snr. Dr. Brunei,

naluralista Francez encarregado de explorar scieulificaraente o interior da
provincia da Parahyba, se recolbera da sua excursao trazendo varios ossos
fosseis, os quaes, segundo a opiniao do niesmo naluralista, perlencern a

( 1) Scm duTida uma tibia .

(2) Esla descripcao me iraz a lembranca os fosseis collossaes qup eu vi quando apeuas lerin

pouco mais de 8 annos. Fiquci tao impressionado ao vir peia primeira vez os rcsios giganiesco

do mundo anligo, que conservo a mais viva lembranra do lugar e das ossadas fosseis dessiromada -*

pela sua supcrficie l Km viagem do Piauhy para a Bahia, depots dc termos atravessado o rio de

S. Francisco cr.lramos cm um vasto valle panlanoso formado por duas monianbas dc pouta ai -
lura, que acompanbavam quasi parallelamenlc a margem deste rio do lado da ultima provincia :

na subida da montanha da esquerda encontramos uma casa ruslica sobranccira ao vaiie , e dond^

se podia observar muito ao longe . Magnilico especlaculo ! Nodcclive da montanha, pelas bonias

do panlano, no proprio pantano entao quasi a sOcco, jaziam confusamcnte dcssiminados um aein

numero dc ossos dc gigantescas dimensoes l 0 que port*m catisava em todos a maior admiracao

era um craneo que sc aebava proximo a casa rustica. Este craneo, divldido em duas partes, **

inteiramente vasio no seu interior, representva bem uma grande cuba de mannore. Depois dc

uma caiorosa discussao cnlre os flajanles a respeito das dimensoes da cavidade cranica, meu pa >

me fez entrar nessa cavidade . Aos 8 annos de idade cu cstavacm verdadc pouco desenvoividu.
l>orem nao podcria ler menos dc U palmos dc altura; e, todavia eu pude deilar-me commoda-
wentc, quasi sen arnc-me, na vasta capacidade do craneo do cnorme fossil !
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Mastadonles. Como csles ossos tern de ser remetlidos ao Museu, era tempo
opportuno darei nolieias raais amplas.

Constava-me quo o fallecido Dr. Sellow e o Snr. Dr. Lund, haviam co-
Ihido na provincia de Minas e rcraetlido para a AUemanha e Dinamarca
uraude numero de ossos fosseis, dos quaes alguns pertenccntes a novas es-
pecies de animaes. ( I ) Ignoraria completamente as descobcrtas desles natu-
ralistas se por fortuna me nao livesse chegado as maos uraa meraoria pu -

blicada ua Belgica pelo Snr. Pedro Claussen, naluralisla Dinamarquez, que
viajou muilos annos no interior do Brasil , era companion dos mcncionados
Drs. Sellow e Lund. (2)

Para lerminar estas nolieias (1854) , transcreverei da meraoria Acima ei-
lada o paragrapho que tem por lilulo— Nota sobre as cavernas dc ossos.

« Encontra-se grande numero de cavernas nos calcareos de Iransigao da
provincia de Minas-Gcracs. (3) Quasi todas contra ossadas de urn grande
numero de animaes das especies actualniente vivas, ou das especics que ji\
nao existem. Os restos deslas ultimas se acham particularmente em uma
camada lodosa, alguraas vezes coberla com uma crusta d’Stalagmito. Ordi-
nariamenle nao se acha na mesma cavcrna mais de uma camada contendo
os ossos das especies perdidas ; enlrelanlo encontrei em algu mas cavernas
duas e em uma ate sele camadas separadas por crustas Stalagmilas. Algu.
mas vezes os deposilos lodosos con tem seixos rolados ; porem mais com-
mumenle se encontram fragmenlos angulosos da mesma roclia calcarea
onde a caverna foi cxcavada . Tambem algumas vezes encontram-se brechas
ealcareas que enchem as fendas e cavidades da rocha contendo ossos fosseis.
Os animaes que se encontram em algumas cavernas pareccm ter vivido
uellas; n'oulras deveriam ter side para alii arrastadas por animaes carni-
voros, ou ter perecido accidentalmonte por terem cahido no seu interior.
Os deposilos lodosos contain algumas vezes conchas terreslres e fluviaes,
que me parecom idenlicas com as que vivem actualmente. Encontrei uma
unica vcz alguns fragmenlos de louca cobertos com uma delgada camadaI

(1) Nao me consla se tenha feito neiihuma publicacao a respeito dos fosseis do Brasil colludes
pelo hr. Sellow. A respeito dos trabalhos do Snr. Hr. Lund, constn-me que se tem feito algumas
publicaroes ua Dinamarca, que estas ioram traduzidas em Allemao, e que cm Paris sc publica
actualinentc uma traduccao.

(2) &>la memoria tem por lilulo— Notas Geologicas sobre a provincia de Minas-Ccraes. Aca-
demia I\eal de Bruxellas ; extrahidodo toino 8.°, n. 5 dos bulletins.

(3) Esias cavernas se aebam quasi todas siluadas nos calcareos do Abacthe, que contOm pos-
asnies vcias dc quarizo com Galena.

(
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de Slalagmito entre os ossos de um animal de especie extincla [ Platyimjx
Cuvierii). 0 lerreno nao parecia ler sido revolvido. 0 animal se achava
tao bem conservado que mesmo asuuhas de um dospfedianteiros seacha-
vam ainda inteiras. Us fragmenlos de louca se achavam dcbaixo ou entre
os ossos. (1) Em uma rocha calcarea pcrlo da Lag6a Santa, encontrei em
uma feuda ossadas de uma grande especie do genero Megatherium. Este
animal parece nao ter tido nenhuma armadura ossea. Os fragmenlos de
uma semelhante armadura que se lhe altribue, pertencem a um animal
de outro genero, o Iloplophorus, do qual acli&mos tres especies.

A armadura de uma destas especies (Uolophorm Gtausenii), que exisle no
Musllo do Berlim (aebado pelo Snr. Sellow e por mim nas margens do Ara-
pex, perto do Uruguay na Cisplalina em 182(i) foi allribuida ao Megathe-
rium. Na caverna de Maquinez encontrei entre os restos d'antilopes os ossos
de um animal que muilo se approxima do Megalonyx (Megalonyx Maqui-
nensis) ; este animal parece ter tido concrccoes osseas na pclle, ligando desta
sorle os Pachydcrmala e os mamiferos de invollorio osseo. Os ossos d’an-
tilopes que encontrei na mesma caverna, parecem ler pertencido a uns
vintc individuos. Achei-os em pedacos dessimioados sem ordem ua parte
superior de um deposito lodoso. Como estes animaes viviam naluralmenle
i>m manadas, e tinham o mesmo costume que oscervos e outros ruminan-
tes de virem lamber a terra salitrosa quo se acha na entrada da caverna,

e provavel que, assaltados por uma inundacao, se refugiassem nella e alii
se afogassem, c que scus corpos, tluctuando alguns dias sobre as aguas,
nao se enterrassem senao depois que o lodo ja sc houvesse depositado.

Como muitas pessoas se acham embaracadas para explicar a causa da

grande quantidadc de ossos de roedores e outros pequenos animaes que
frequentemente se encontram nas cavernas e nas brechas, vou referir o
facto seguinte que talvez lance alguma luz sobre este objeclo.

Nos calcareos do lerreno Iraumaloso (2) encontram-se, perto da Cachoeira
do Campo, algumas cavernas que nao conte'm ossadas fosseis das especics
extinctas ; porem uma destas cavernas e notavel pda grande quantidadc
de ossos de animaes existentes que encerra . Os ossos quo pertencem espc-
cialmente it pequenos roedores, didelpliis e morcegos, cobrem lodo o chao e

( 1 ) Uma grande parte destc animal c alguns pcdar.os dc louca existent no MusCo dc Paris,
( Do aulor).

(2) Nome dado por d'Aubuisson des Voisins, aos terreiros de Orauwaks, Gres argiJos«*is ani-
caccos (Psamiios), c tires carbonlfero.
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formam aqui e acolii montoes que em alguns lugares tern mais de um fw;

de altura . Os mais antigos, que se acham na parte a mais funda da ca-
verna , estao em decomposieao e comecam a formar uma especiede humus
animal ; apanliando ao acaso um punhado deslas ossadas, contei mais d* >

700 mandibulas destcs pequenos animaes. P6de*se julgar do grande nu-
mero d’individuns accumulados no interior desta caverna, pois que os seus
rcstos formam um deposito de mais de 80 pcs cubieos. Todos esles animaes
foram mortos e conduzidos pelas corujas que exisleni e fazem seus ninhos
nesta caverna ; e todas as cabecas que se enoonlram tern um furo no craneo
por mcio do qual estas aves extrahem a massa cerebral ; depois ellasos
engolem inleiramente, e vomitam os ossos passado algum tempo. Matei
uma destas corujas ( Slrixperlala ) que, antes de morrcr, vomilou os ossos
de dous ratos. Penso que a opiniao attribuindo a semelhantes passaros os
montoes de ossos analogos a aquelles que se acham na caverna de Kirkdale
c em muitas oulras, c pelo menos tao verosimil como a do sabio Bukland
que suppoem que as Hyenas devoravam ratos, mas sem poder explicar
como estcs animaes, quo alias vivem de ossos, nao tinham podido digerir
os de animaes tao pequenos. A excellente obra deste sabio inlilulnda—
ItcKquim antidiluviana foi quern desperlou cm mim a primeira id6a de prn-
curar cssos fosseis nas cavernas do Brasil . Cdnformando-me com as ins-
truccoes de Bukland. tive a forluna de achar na primeira caverna do Ma-
( juinez, que visitei cm 1832, dous animaes de especies incognitas [ Antilope
e Meyalonur Maquinensis).Algum tempo depois, reunindo-me a men sabio
compatriota e amigo o Dr. l.und, visilamos um grande uumero de cavernas
e achamos 101 especies de mammiferos, 31 especies de passaros, replis,

serpentes, etc. A seguinte lisla comprehende todas aquellas que havemos
descoberlo ate ao raez de Janeiro de 18-10.

i

>

Megatherium.
Platyonix Cuvierii .— Owenii.— Brogniarlii.— Buklandii.— Blainvillii.— Minulus.
Megalonix maquinensis.— Kaupii.
Sphenodon.
Mastadonte Sp.

Dasypus a(T. octocincio.— punctatus.
Xenurus aff. nudicaudi.
Eryodon .
Heterodon.
C.hlamvdotherium Humboldlii .

— S'gas .
llolophorus euphractus.— selloy.— minor.

i

f
Pachiterium magnum.

f
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Tapirus aff. americanus.— Suinus.
Dycolvles Sp.
Equus neogeeus.
Cervus Sp.
Aucbenias Sp.
Antilope maquinensis.
I.eplotberium majus.— minus.
Felix prolopanther.

— alL onca .— a IT. concolori.— aff. macroura*.— — cxilis.
Cynailurus minutus.
Ilycenoi neogoja.
Mephitis Sp.
Gadictis.
Canis trogolodytes.— prolalopex.
Speolbas pacivorus.
Xasus Sp.
Didelphis aff. aurila?.— aff. albiventri.— aff. incarna-.— aff. eleganti.— aff. pusilla.— aff. mvosune.•
Mils aff. aqualico .
Mus aff. principali.

» mastacali.
r> laticipiti.
» vulpino.
» fossorio.
» lasiaro.

Mus aff. expulso.
» robust us .
» debilis .
» oricter.
» lalpinus.

Nolomys aff. nntricola?.
Anlacodus aff . Teminckii.
Loncheres aff. elesanli.

K 7

Lonchophorus f.issilis.
Phyllomys aff’. Brasiliensis.
Syncellieres magna.— dubia.
Lepus aff’. Brasiliensis.
Lagos tamus Brasiliensis.
Cuvia robusta.— gracilis.
Cerodon aff. saxilili .— bilobidens.
Hydrochoerus aff’. capibara*.

— — suleidens.
Dasvprocta aff. caudate.— eapreolus.
Goelogenys caliceps.— major.
Myopotamus antiquus.
Pbyllostoma Sp.
.Tacchus aff. penicillato.— grandis.
Cebus macrognalus.
Callithrix primeevus.
Prolopithecus Brasiliensis.
Pbyllostoma aff. Sp.
Dysopis Sp.
Vespertilio Sp.

»

*»
»

>
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Um grande numero d’especies de passaros, enlre as quaes duas especies
de abestrus, uma deltas muito maior do que a analogia viva ; algumas ser-
pentes; muitas especies de Saurianos, entre os quaes alguns monitor" , co-
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erodilos, um grande numero de batracianos ; muitas conchas terrestrese flu-
viaes; finalmenle, entre os animaes articulados, os generos Julus o Poly-
merus . ( I )ezcmbro de 1854).

:\a pnmeira parte deslas noticias transcrevi a’guns periodos do relutoriu
do minislerio do iniperio do anno proximo passado, no qual o Snr. mi -
nislro actual menciona alguns lugares onde conslava existirem ossadas
fosseis. Com o zi'lo proprio de uni liomem illuslrado e amigo das sciencias,
S. Ex. se dignou ordenar as providencias necessaries para se descobrirem
e enviarein-se ao Museu eslas ossadas. Estas ordens eomeeam u scr cum-
pridas, e 6 do esperar se faca a mais ampla colheila . A nolicia dada polo
Snr. Hulield da existenciu de ossadas fosseis nas visinlumcas do lugar
denorainado— Pao d'Assucar,— siluado na margem esquerdu do rio do S.
Francisco, provincia das Alagdas, vcrificou-se; e daquelle lugarmoforani
ouviados cinco ossos, dos quaes dous nao e possivel saber a quo animaes
pertenceram, podendo apenas reconhecer-se que laziam parte dos inem-
bros de mainiuiferos. Um desles tern grandes dimensoes, e esta apenas
parlido; o outro 6 pequeno c opresenla o uspecto de um oalliao rolado. Os
oulros Ires pertenceram a animaes da ordem dos Pachydermes. Um delies,
e um denle molar de um Pachyderme Proboscidiano, (pie pelosseus carac-
teres me purece perlencer a um JIasladonte de denieseslreilos [Masladanle
iinyuslidens) ; o scgundo me p irecc ser um incisivo interior de Hhinoceronle;
o terceiro pertence sem nenbumu duvida a um Pachyderme solipede: e um
pe dianteiro de cavallo, ou de outro individuo dogenero Equus, conlendo

«

aindu o casco quasi iuleiro. Os ossos fosseis do cavullo torn side ate agora
enconlrados nos lerrenos” ruuveis e de alluviao, ora sos, ora misturados'
com ossadas de Elephantes, Masladontes, Ubinoceroules, Hyenas, Tigrcs,
elc. Ocavallo fossil enconlrado nas camadas modernas, isto e, depois que
os conlinenles tomaram a sin forma actual, parece pouco importance ao
Geologo ; poriiin quando as ossadas desle animal, que vive actuulincnte ern
todos os climas, acompaubam os restos dos Elephantes, dos Masladontes,
dos Hliinoceronles, e de oulros animaes fosseis, perlencendo por tauto
a uma ordem de cousas anterior, tern surnnio inleresse, sobre tudo nos
paizes onde nao vivem Elephantes, Hliinoceronles, Tigres, Hyenas, Hippo*

m
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potamos, nem outros animaes que perlencem exclusivamente a Asia c
Africa .

' L , . I ( It rsm'cie liumuna, C quo loin CiattOOligem a irciivi uu>

I renJ^da.lSmats alia nUgoMade, e que modern.ui.cmc c Por varies veze.se torn queridn

iaz:r acrcdilar !

<

Os cavallos que forneceram esles ossos assemelhar-se-iam aos cavallos
de hoje? 0 illuslre Cuvier responde a esta questao confessando que a ana-
tomia comparada nao se acha ainda em eslado de a resolver.

Ha pouco disse que a pata de solipede enconlrado no Pao d'Assucar,
pertence a um cavallo, ou a qualquer outro individuo do genero Equus !
Para mostrar a dilliculdade que existo na classilicacao dasespecies, mesmo
no caso de examinar-se um osso lao caraclerislico do genero como esle,
citarei as palavras do proprio Cuvier. Tenho comparado, diz o illuslre na-
turalista, com o maior cuidado os esqueletos de muitas variedades de ca-
vallos, jumentos, machos, zebras, cuaggas, etc ., sem poder achar-lhes um
caracter assas fixo para aveuturar uma opiniao decisiva sobre nenhuma
dcstas especies, sdmenle pelo exame de um osso isolado: a propria esla-
tura nao fornece senao meios incompletos de dislinccao, porquanto os
cavallos e os jumentos variain muito a este respeito por causa do seu estado
de (lomeslicidade ; e ainda que nao lenha podido obler ate agora um es-
ijueleto de hemione, nao duvido que ello senao assemelhe tan to 6s oulras
especies, quanto eslas se assemeliium entre si. A mesma seinelhanca parece
ter lugar entre a especio fossil ea especie viva . Tenho escolhido ossos de ca-
vallo fossil bem inleiros, e que eu sabia com certeza lerem sido achados de
mislura com ossadas de Elephantes, do Uliinocerontes, ou de Hippopotamos,
e que portanlo deveriam ler pertencido a cavallos desse antigo mundo
e vivido com todos esses grandes Pachydermes; comparei-os cuidudosa-
mente com os meus esqueletos. Por exemplo um femur da caverna de

llrengcs, onde haviam ossos de Hliinoceronles, era perfeilamente seme-
1haute a um femur de cavallo de estalura media . Fiz iguaesobservagoes
sobre ires astragalus de cavallo achadas, uma em Amiens com ossos de Ele-
phunlo c de llliinoceronle ; oulra no canal del'Ourcq, tamhem com ossos

de Elephanle; a lerceira em Paris, encontrada a grande profundidade com

um canino dc Tigre ou de Lean. Fiz as mesmas observances com dous

calcaneum achados em circumstances semelhantes, nas visinlumcas de

Amiens. Um osso metatarsiano esqiierdo queseachava perlo de um dentc

de ti"re oHerecia a mesma semelhanca , assim como um melacarpiano di-
reilo,°achado em Eouvent, com ossos d’Hyena, de Elephanle e de Rhinoce-
runle I As partes bem conservadas dos fragmenlos upresentam entre si a
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mesraa semellianca quo os ossos inleiros ; mas, senipre me lem parecido
mui nolavel o (Ucto de que esses ossos fosseis de eavallo nao alcancem as
dimensoes dos grandes cavallos acluaes, (icando sempre na grandeza m6dia
proxima das Zebras, ou dos grandes Jumentos. Pdde-se porlanto assegurur
quo uma especie do genero eavallo servia de companheiro fiel aos Elephan-
tes e aos oulros auimaes da mesma Apoco, cujos restos enchem as grandes
camadas moveis; que csla especie nao e muito differente, quanto a esta-
tura, da dos nossos cavallos dDinesticos de mcdiana grandeza ; que os ossos
de seus membros nao offereciam differencas sensiveis; mas, deve-se notar
ao mesmo tempo, que eslas velagoes nao baslam para fazer affirmar que
a especie fossil fosse uma daquellas que vivem boje, ou uma especie dos
animaes cuja raca foi deslruida pelas revolucoes do globo. Julgo dever
dizer que, segundo o itluslre naturalisU\ citado, so tern continuado a acliar
ossadas de eavallo em immensa quantidade em lodos os deposilos de os-
sadas de Elephantes, de Mastadontes, Hbinoceronles, etc., na Allemanha,
na Italia, na Inglaterra, em Franca, nos Estados-Unidos, etc.
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SECCAO DE GEOLOGIA. ill
4Paleontologia. — Nolicia acerca dos animaes

de ra§as exlinctas descobertos em varios
pontos do Brasil .
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Continuado do numero nnteccdcnlc) .

Em virtude das ordens expndidns pelo ministerio do imperio, occupa-se

actualmenle o Sr. Dr. Josd Vieira Rodrigues de Carvalho, Juiz de Direito da

comarca do Penedo, na provincia das Alagdas, em-explorer varies silios
nas visinhancas do lugar denominado Tanquo d AldAa, ou Pogo Grande,

a Gm d'extrabir-se as ossadas fosseis quo alii so eneonlrarcm. Este senhor

tern empregado neslas pesquizas todo o zelo de que A capaz urn bomcm illus-
Irado e amigo das sciencias.

Paradara historia destas pesquizas e da colhrita jA feita, von apreson-
lar o extraclo do officio dirigido pelo mesmo Sur. ao actual Presidente

da provincia , o Sr. Dr. Antonio Coelho de Sa e Albuquerque, dalado da

cidade do Penedo em 2G de Oulubro de 1854. Este officio veio acompa-
nhado de uma eslampa, onde sc acham figurados os ossos que, at6 aquella
data se haviam extrabido das cxcavacocs feitas. As figuras eslao cm ver-
dadc mui soffriveis, mas nao me atrevo a dar opiniao sobre a natureza dos
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ossos qae ellas representam; algumas figuram ossos de uma lao singular
eslruclura que seria tenlado a acreditar que elles pertenceram a animaes

de generos al6 agora dcscouhecidos, se por venlura essas figuras sao copias
fieis desses ossos. Espero portanto a sua remessa para formar um juizo
mais seguro; cuniprindo-ine advertir de novo que o meu Dm foi fazer uma
breve resenha do fosseis do Brasil, sem enlrar em largas disserlagoes

porque a materia exige estudos accuradamenle feilos. E' possivel que mais
tarde eu tenha a honrn de apresentar & Sociedade Yellosiana algumas rae-
morias dccrca dos objeclos de que agora me limito a dar uma simples no-
ticia.

0 Sr. Dr. J. V. Rodrigues de Carvalho dando conla ao Sr. Presidenle da
Provincia das AlagAas do andamcnlo dos Irabalhos de pesquiza, de que fdra
encarregado, o faz scienlcda conclusao da excavagao do tanque da Ald£a ou
Pogo Grande, e da exlraccao de 15 ossos, dosquaes Ihe enviouosdesenhos;
communica-lhe que mandara fazer tenlativas em qualro differentes luga-
rcs, dos quaes nao obtendo resultados satisfaclorios ordenaraa urn inspector
que, seguindo as correntes da Serra e na liulia do lugar denominado Paco,
alii enconlrara 0 referido inspector umdeposilo, com apparencia de ser mui
consideravel, porquanto, em uma superficie de pouco mais de 50 palmos
quadrados, 0 lerreno parccia ladrilliado de ossos grandes e pequenos. Se-
gundo a opiniao do Sr. Dr. R. de Carvalho, o lugard uma cavidade choia
d’alluvioes antigas, lendo a fdrma triangular, com 90 passos 0 Oeste, 103
do lado do Orienle, e «50 ao Sul. 0 acli \ o explorodor fez logo descobrir
alguns ossos que eslavam a flor da terra , cum dos prirneiros queenconlrou
foi uma grande preza de Elefante, de 11 palmos de comprimeulo, pordm
cm tal estado de decomposigiio que, ao suspendel-a, de>fcz-sc em migalhas;
pouco abaixo enconlrou outra para euja extruegao teve 0 cuidado de a fazer
inolhar em torno, c cingil-a com varas e cordas, e assim poude conseguir
lcvanlal-a sem accidcnte. Esta preza ou incisivo de Elefante, c talvez de
Maslodonte, vem Dgurada na eslampa com novo palmos e meio de exlen-
sao, tomada em uma linhaque passa pela ponta e a extremidade opposta
do denle; quealiiis nao csla complelo, pois que nao apresenla nem um
signal do scu alveolo. Appareceram ainda mais tres prezas com as ponlas

viradas em diversas direccoes, e misturadas confusamenle com muilos
ossos mais ou menus destruidos, seixos e calhaos rolados, islo d, nesse de-
sarranjo coslumudo e que s6 pddeser devidoa aegao de violentas correntes,

talvez vindas de grandes alturas c de consideraveis dislancias. 0 intelligenta
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explorador observa que, onde 0 terreno 6 muilo humido os fosseis eslao
complelamente destruidos, ao conlrario nas rochas duras, estes se acham
em geral bem conservados; mas que nunca os enconlrara senaona direccao
das correntes actuaes.

0 Sr. Dr. It. de Carvalho avenlurou a sua opiniao dcerca dos ossos que
fez extrahir. Segundo 0 seu modo de ver, tres destes ossos pertencem a Ele-
fantes, dous a Mastodonles; os outros pareceram-lhe de Megatherium pelas
agulbas do espinhaco, osso da bacia, braco, etc., e ainda mais pelo pedago
de couraga ossea, semelhante ao casco de um Talu, tendo uma pollegada de
espe»sura

Pela simples inspeegao das figuras se reconhece facilmente a natureza de
alguns desses ossos, pordm nao a especie de animal & que pertenceram.
Ha um humerus com tres palmos e meio de altura, e palmo e meio de es-
pessura; um radius, com tres e meio sobre um e meio; um femur e tibia
unidos com mais de seis palmos e seis pollegadasd’altura, e um e meio de
espessura, algumas vertebras, partes da bacia e do craneo; e, finalmente,
metade de uma queixada inferior, com qualro palmos de comprimento, dos
quaes dous e meio occupados pelos dentes molares: esta pega parece-mo
pertencer a um Mastodonte angustidens.

Nas nolicias de 18o4, disse que um periodico noticidra que 0 Snr. Jac-
ques Brunet, encarregado d'explorarscientiflcamenteo interior da provincia
da Parahyba, bavia ncolhido varios fosseis. Acabo dereceber 23ossos, 3con-
chas, e 4 fragmenlos de peixes fosseis, assim como um grande numero de
mineraes colhidos por este Snr. em varios lugares daquella provincia.
Darei noticia destes mineraes em oulro arligo, bem como de outros recen-
temenle enviados de varias provinciaS. Quanto aos ossos fosseis, todos elles
sao de quadrupedes de racas extinclas, e pela sua grandeza devem ter per-
tencido a animaes gigantescos, taes como 0 elefante, 0 maslodonte, 0 an-
thracoterium, etc. Alguns destes ossos forara colbidos na provincia da
Parabyba; 0 reslo na provincia do Ceard, Cariri novo, perlo do Crato, etc.
Das tres conchas fosseis, uma foi opanhada no Oppodi, ltio Grande do Norte
e as oulras duas na Serra do Teixeira: sao eslas as unicas amostras de mol-

m *2



»

BIBLIOTHECA GUANABARENSE.20

luscos do Brasil, que possue o museo national; os fragments d’Ichlyolitos
gao idenlicos aos dc que ja Gz menrao, e foram apanhados nos mesmos lu-
gares do Ceara.

)

0 Sur. Dr. Marcos Anlonio de Macedo, Juiz de Direilo da Comarca do
Crato, na provincia do Ceara , acabu de cliegar a esta cdrlc.

Ja tin ha tido a lionra de corresponder-me com este senhor a respeilo da
pesquiza dos Icblyolitos do termo do Jardim, que pelo seu amor 6s scien-
cias naluraes ellc se havia ollerecido a emprehender, como fiz mencao na
primcira parte deste artigo, tralando dos peixes fosseis do CeanS. Logo que
ehegou a esta c6rle fez o favor de procurar-mc, e live o gosto de gozar da
sua inleressante conversacao, lamentando ao mesmo tempo o estado deplo-
ravel de sua saude, resultado dos graves incommodos que soffreu cm urn
serltio fallo de todos os recursos. A despeilo de todo o genero de privaooes.
de soes ardenles e de cbuvas copiosas, nunca affrouxando em seu zelo, ate
que uma congeslao de cerebro seguida de uma paralysia o prostou comple-
tamente, o Snr. Dr. M. A. de Macedo, proseguio as suas exploracoes e
colbeo ura grande numero de peixes e oulros restos de animaes fosseis,
rovbas e miucraes, que espero brevemeute receber, e de que darei conta
cm tempo opporluno.

P6de porianlo julgar-se prematura esta nolicia; mas tenho a observar
queo meu Gin <5 render homenajem ao zelo e 6 inlelligencia de urn magis-
trado, que nao obstante todos os obslaculos e trabalhos, taoalbeios 6 sua
profissao e estudos, se comportou como uin naturalista enthusiast. Julgo
que a sociedade Vellosiana Ihe deve Iouvores e agradecimentos; e terei a
honra de propor-lbe que ella o admilla no numero de seus socios corres-
pondents, assim como ao Snr. Dr. Jose Vieira Rodrigues de Carvalho, nao
menos diguo de elogio.

Alem dos seus trabalhos geognosticos, o Snr. Dr. Macedo levantou uma
carta topographica da comarca do Crato, indicando a possibilidade de um
canal tirado do rio de S. Francisco no lugar da Bou-Yisla para communicar
com o rio Jaguaribe, pelo riacho dos Porcos e o rio Salgado, e figurando
a planta de uma estrada para o Ic6, e a tapajem do Boqueirao no rio
Salgado.
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Lsta carla yeio acompanhada de uma inleressante memoria geognastica,

com o litulo dc— Descripeao dos terrenos carboniferas da comarca do Crato.
Submetto estas duas obras a consideracao da sociedade, c lhe requeiro a
sua insercao no pcriodico, que costuma transcrever os seus trabalhos.

A rcspeito do mappa , talvez clle pareca extranho aos fins da sociedade;
pord*m devo ponderar que este mappa d iudispensavel para a inlelligencia
da memoria do author, e que por muilos motives deve procurar dar-se a
maior publicidade possivel aos trabalhos desta natureza.

(Continua).
Rio 9 de Junho de 1855.— Dr. Frederico Uopoldo (’czar Burlamaque.

>

6

I

\
\

/

3 *

I

r
/.1I

%-5 #***

<*
<+




