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Si a vida da creatura é a imagem iiel do seu coração, na
phrase inspirada do maior orador da Grécia; si o mundo é
o vistoso palco onde só se falia a linguagem do cultivo incessante do pensamento humano; si a concurrencia de todos
os povos para um mesmo ponto do globo, exprime a grandeza de uma idéa que desceu â terra para germinar e
produzir ramos egrégios de uma coma diaphana de benefícios : justo é que consideremos a sciencia das plantas
como uma das imagens da opulência e fraqueza das nações;
do adiantamento e decadência dos povos, assim como da
educação do espirito em cada indivíduo, e do luminoso
horizonte para onde caminha a intelligencia do rei dos
seres creados sobre as pontes pyramidadas pelo ardente
amor da observação.
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Si a botânica mais não brilhasse, ou si ella desmerecesse um átomo sequer da salutar influencia que lhe
cabe exercer na historia do progresso de todas as regiões
do globo, iríamos luctar com as trevas precisamente nos
actuaes focos de luz nos quaes ganhamos á força, os fructos
e as riquezas de novas descobertas. Porque ella vive e
cresce no seio dos povos que não dormem, assim explica-se
o impulso que a sciencia, as artes c a industria delia recebem.
Decorrido apenas seis annos já o mundo espantava-se do
muito que se colheu das plantas no interesse da prosperidade das nações.
A Grécia fez reviver a illustro fama de sou glorioso passado na recenle lide pela instrucliva manifeslação das suas
plantas;
O Egyplo lançou na arena do trabalho o novo auxilio das
sementes do algodoeiro;
A Argélia abriu de par em par as suas vitrinas para propaganda da Queen-Ramia, rival poderoso do King-coton ;
Os Estados-Unidos atordoaram á Iodos sinão offuscaram
a vista pela alvura e belleza da estimada Rhéa;
A Columbia fez um resumido ensaio de exposição de
plantas, da qual ella auferiu alguns fructos e nós o conhecimento do que ella vale pela flora;
A Hespanha, o atribulado reino de Castella, deu de mão
à antiga magnificência dos botões dos opulentos senhores,
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e com placidez e modéstia descreveu os climas daquella
porção da península na distribuição geographica dos seus
vegetaes;
Portugal atirou a previsão política para os terrenos longínquos da Ásia e da África, mandando vir das suas colónias os testemunhos irrecusáveis da grandeza que lhe
resta ;
Quanta novidade nas ultimas experiências sobre as
plantas da Allemanha, e do Império da Áustria! Quanta
luz concentrada nos pavilhões construídos para o estudo e
historia florestal das províncias austríacas! Como coroa culminante de perfeição os phenomenos cheios de interesse
provenientes do contacto dos insectos com as plantas, phenomenos por sua natureza dignos da mais escrupulosa
indagação no P.razil e em quaesquer outros paizes, nos
quaes a riqueza publica augmenta ou decresce conforme
o estado alto ou baixo da agricultura c da industria
florestal.
Aproveitando-nos da extensa base que as actuaes circumslancias nos perrnittiram traçar sem desvantagem, contamos
transmittir ao grémio da pátria os seguintes resultados,
ou exemplos a seguir, pensamento substancial deste
relatório:
Kffeitos assombrosos daacclimação de plantas úteis;
Modos differentes ou systemas para estudar as arvores
silvestres;
.
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Incentivo para a propaganda da dendrologia no Brazil;
Incentivo para as futuras indagações dosentomologistas
e oronitologistas brazileiros.
E obedecendo ao preceito de que todas as vezes que se
queira escrever á respeito da botânica, scientifica ou applicada, preciso se faz dizer alguma cousa de novo, assim
procederemos esquecendo inteiramente o que deixámos
escripto em o trabalho de \ 807.

I

Grécia.
srjtfir.uuo.— Collccção do Orphaniffeà.—Climas.—Plantas exóticas,
— Plantas indígenas. — Cominercio. — Citrus. — Espécies novas.
— Ocncros typicos. — Tintes.— Goramas.

Na historia da lilleratura das nações cultas depara o
observador com um facto por sua natureza eloquente e no
qual espelha-se com toda a amplitude a egrégia sabedoria
da antiga Grécia.
Os poetas épicos, pastoris, ou lyricos, c até os andores
dos melhores poemas trágicos dos tempos mais próximos,
procuraram inspirar-se nas suas obras volvendo os olhos
para aquelle canto da Europa, ou tomando para modelos
das suas creações as paginas de ouro, cujo brilho não desmereceo sob a acção destruidora dos séculos.
São ellas ainda o espelho em que se miram os que almejam ser heróes nas bellas artes, naphilusopliia de ordem
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moral, na eloquência dos sonoros rivacs de Alhenas, como
«o estudo da natureza physica l Tanta força têm o bello e a
•verdade nas gerações que se, extinguiram, nas gerações que
caminham, como na vida, alegria e crença; amor, união e
'cultivo das gerações que hão de v i r . Amanhã, depois, mais
tarde, e sempre emquanlo oscillar o pêndulo regulador
das leis do universo !
Arisloteles c Thcophraslo, mestres por excellencia dos
grandes conhecimentos do mundo material, fizeram muito
para o tempo em que viveram ; deixaram, porém, vasto
campo de glorias futuras, cuja conquista poderia servir de
coroa de louros para a mais bella fronte do seio de Alhenas.
A sciencia natural como que sopilou-se alli depois da morte
destes grandes .vultos, e.sem que na historia suceessiva do
progresso seientiíicodaGreckise possa encontrar nenhuma
cabeça mais que porventura se alteasse, ao menos quanto
fosse preciso para merecer ovações dos naturalistas de
outras nacionalidades.
O século que corre, entretanto, veio despertar á todos
do longo esquecimento em que haviam adormecido; novo
Iheatro de não menos notáveis conquistas fez reviver um
passado que ninguém riscara da memória, mas que jazia
sem ligação com o espantoso desenvolvimento scientifico
dos.povos modernos.
Este elo que ora prende as cousas da homérica Grécia ao
progresso crescente da sociedade actual outro não é que o
marco do estudo das plantas, sabiamente iniciado pela resolução indómita de um filho de Athenas, e em cujas mãos
pairam os destinos da sua pátria quanto ao cabedal de
sciencia de que ella tanto carece para sua prosperidade no

porvir. Graças a elle, eisde novo a Grécia como brilhante
objectivo, como sempre o fora na poesia, mas desta vê/
como foco para onde convergem os espíritos sedentos de,
pesquisas botânicas: riquezas, instrueçfioe deleite, lenitivo,
flores e oceano para o espirito do homem no dilatar constante
dos conhecimentos sobre o immenso reino vegetal l Este elo
chama-se Theodoro Orphaiudes, que durante um quarto do
século vivou só para o fecunde estudo das plantas, o para
indicar pelos nomes da sciencia moderna as espécies que
só eram conhecidas pelos nomes vulgares dados por
Tlieophraslo !
Deproheriâe-se da sua exposição que ns terrenos da Grécia,
cobertos pelas florestas constituem t|maárea de81.794,280
acres francezcs.
As arvores que. caracterisam o clima deste paiz são:
1.
2.
0.
'i.
íi.
(j.
7.

Pinus halepensis
Domar
Abics apollinii
IV 3.300
O',ea europeu
... Do mar
Q/icrrus cocei fera
» »
Piatamts orienta/is.... » »
Pinus Inricio
Do 2.000
Pijiui amyydalifurinis Do uiai 1

.'1.000 metros U o a l t i t u d e .
7.000
«
»
»
2.»00
»
»
»
3.000
»
»
»
4.000
»
»
»
4.COO (nos valles)
3.000 metros de a l t i t u d e .

8. Qwrcttstnacrolfpls....

»

»

2.000

»

•

»

í). Qucriius ilex
10. Castanen rcsca

» «
»
De 2.000 »

3.000
4.QCO

»
u

»
»

.«
»

r..

»

ato
»
»
»
»
»
»

Na região baixa das encostas das montanhas vê-se o
arlutus uncdo e sua congénere andrachne, ora pistaceims,
tkerebintliusGlenllsfíus, de paz com o Ficus carica, Jnniperus rufcsccns e ./. Phoencia, sós ou acompanhadas por
algumas leguminosas frutescentes, taes como: espécies
deCíiVií.v, Sj'tirlinn ele., ele..
fe
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Posto quo ricas cm essências as florestas não se disligucm,
ao menos por agora, como notável fonte de rendimento.
A receita annual não excede de iãOrOOGOOOO (300.000
francos), era madeiras, cal e carvão.
Figuram, porém, alguns destes productos nos mercados
estrangeiros, revertendo para o Estado o total do imposto
ordinário. Dentro as essências estimadas na industria e
nas artes:
A Valonnea ou fructos para a Itália, Áustria e Inglaterra
de 1.200.000 á 1.500.000 quintacs por anno, tirados de
differentes espécies de carvalhos:
Quercns macrolepis.
»
artjilops.
>>

layyatea.

»
stenophylla.
»
Portogalussa,
as Ires ultimas descobertas por Orphanides nas suas difficeis
lierborizações;
O pdo fustet espécie tintorial conhecida sob o nome de
Ithus Cotinus;
Sementes do Levante, em fructos não maduros do Rhamnus oleosidescll. grecca ;
Q vermelhão produzido pelos gommos novos do Quercus
coccifera ; a noz do galles; as folhas moídas do Ilhus cariaria
para cortume; cascas preciosas, etc. ; pinheiros e carvalhos .
O estudo das espécies expostas na nave central da secção
grega foi a mais instructiva de quanto lemos visto neste
género de propaganda botânica. Junto a cada pedaço de
tronco um quadro com moldura e vidro, o dentro deste

folhas, flores scccas, nome vulgar "segundo Thcophraslo,
e nome botânico segundo os estudos de Orphanides, a procedência da planta, si acclimada ou indígena. Tal processo
repitido tantas vezes quantas foram as espécies (mais de 100)
exhibidas tornou ainda mais bella a collccção de plantas
a que nos referimos, além do esmero e symetria com que
haviam sido dispostas na grande nave central do palácio do
Prater. De um lado estudava o visitante as plantas exóticas,
cuja acclimação cm Athenas tem sido coroada dos melhores
resultados; do outro as espécies espontâneas de subido
mérito scienlifico ou industrial, e até a'gumas pelo valor
histórico que se lhes atlribuc.
Ouvimos do sábio botânico Orphanides que uma multidão
de arvores, arbustos e hervas exóticas foram encontrar no
brando clima da Grécia uma segunda pátria. Os arredores
de Alhcnas ostentam hoje um verdadeiro luxo do plantas
naturalizadas, muilas das quaes vivem e crescem além das
proporções regulares em que são vistas nos terrenos que
cxponlaneamento as produziram. Esta serie de plantas lenhosas se une ora com as 0/eospolo aspecto das larangeiras;
ou com a rosa canina pelo da rosa dumascena. O histórico
Broussonetia papyrifera ornamenta uma Loa parte do
jardim botânico da capital, com uma circunferência de
3 y, metros para 33 annos apenas de idade. O Ligustrum
Japonicum, ou seja no jardim real ou seja rio jardim
botânico, o seu crescimento torna-se considerável uma
vez que o terreno contenha humidade. São os indivíduos da
espécie em questão que se aproveitam para formar a porção
deusa dos bosques e as linhas principaos das alamedas
naquelles luçwves destinados ao recreio do publico. As

formosas hesperideas são vistas igualmente com inlcrcs?e
neste estudo geral de ardimação. As duas larangciras
Citrusaurantíum c C. bignradia eneoiilram-senos velhos
jardins com D-J ou GO centímetros ile d i a i n c l n » ; o aHinnousc-nosquo em Sparla e nos terrenos insulares colhem dos
numerosos indivíduos de 10.000 á 15.000 lYuc.los, ou quaes
são vendidos no commereio dopaiz e do exterior. Q ctirus
limonnm forma florestas inteiras cm to:!us as collinas de
Poxos, c seus adocicados limões entram na pau Ia animal
da exportação.
O citrus cadra não passa de um arhuslo cultivado cm
Naxin, c na maior parle, das ilhas, c cujas hesperideas são
enviadas para a America c a Inglaterra.
O illuslrc botânico levado sempre pelo fervor d'acclimação de plantas úteis conslruio no seu jardim privado
um viveiro magnifico de citrus, e já conseguiu reunir para
mais de 90 qualidades de hesperideas. Km todos os ccrtamens internacionaes de horticultura, e mui notavelmente
na ultima exposição de S. Petersburgo, colheu elle a palma
do triumpho nas medalhas de ouro que por vexes se
lhe tem concedido : altenlo o primor com que cultiva os
áureos tractos das aurantiacens, e cuidado c esmero
que elle observa rio transporte de Athcnas a outras cidades
da Europa. Em Yienna d' Áustria distribuíram-se laranjas
notáveis pelo sabor saccharino, que haviam sido por elle
colhidas já maduras de seu jardim particular, isto é com quarenta dias de conservarão incluindo o transporte
por mar e viagem em caminho de ferro.
Dentre as solanacias exóticas o solanum aunculatu-m
de Madagáscar, e acima de todas o Nicotiana glaunr,

arbusto do Brazil, com dimensões arbóreas em Choleis,"
aonde o tronco excede de O, m 30 de diâmetro, sendo a
altura proporcional. Naturalizaram-na no maior viveiro
de plantas importadas, e alli se expandira ora sobre os
muros, ora em terrenos de má qualidade, mas sempre'
com vigor. Posto que modesto quanto ao habito exterior sob a influencia do clima pátrio, nas regiões da Grécia
ostenta-se grande, forte, c com um poder gorminativo por
assim dizer assombroso. Haja vista o seguinte facto.
Uma semente do N. glauca cairá por acaso das mãos do
Professor Orphanides e enraisara-se passando através de
uma fenda de separação de duas pedras da escada principal
de sua casa; — decorrido algum tempo o processo da germinação manifestára-se com toda a força de uma vegetação tropical c uma das pedras elevara-se á um palmo
de altura como que obedecendo a uma força irresistível, e
sendo então difflcil despegar a raiz da nova planta da terra
que lhe havia dado incremento. O illuslre Professor
escreveu em seu livro de notas o facto especial á este lypo
da flora Brazileira e nol-o transmitlio verbalmente, c com a
circumstancia de que seria para desejar que fosse estudada
no interesse da phylologia e da ingenharia a força prodigiosa das raízes das plantas, na verdade para se ter em linha
de conla depois dos effeitos mechanicos da agua e da pólvora.—A propósito do que aqui se conta rememorou elle
as ruínas Cyclopecas (Pelasgicas) de Tyrintho onde observara
grandes penedos de pedra deslocados pelas raízes de uma
Figueira braba-. facto curioso para a historia das plantas.
O Ricinus cornmunis e a Euphorbia dendroides também
estavam representa Ias, esta como pequeno arbusto, a
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primeira como planta arbórea e do bua eslalura, sendo
certo que sob o clima da Grécia os ricinus tornam-se vivazes
e arborescentes. Até o Melia azcdamch que se conhecu
no Brazil e não longe do Rio de Janeiro alli foi introduzido
com vantagem, adquerindo ás vexes o tronco l 1/i melro
de circumfercncia, e sondo muito procurada para alamedas
e para aformosentar os jardins e passeios públicos de
Atliénas.
Portanlo, si varias espécies que supportam os climas do
Brazil se voem prosperar tão longe do lugar em que são
expontâneas, tão fora das condições climatéricas que sua
pátria lhes offercce e que pareceriam únicas e imprescendiveis para a vida delias, somos obrigados á admitlir diante
das exposições da Grécia, Argélia, Egypto c Japão, que as
úteis consequências da acclimação das plantas constituem
uma das faces mais inslructivas e brilhantes da presente
exposição botânica no Trater.
E no que diz respeito á primeira não param aqui os benefícios colhidos dos esforços de Theodoro Orphanides. Sabe-se boje que todas as myrtaceas c leguminosas da NovaHollanda vivem cm plena exposição ao ar em Athénas,
como outras quaesquer plantas porventura cultivadas nas
estufas temperadas e nos sumptuosos viveiros delarangeiras. A flora do Japão forneceo-lhe novos typos para
estudo e novo lhealro para interessantes pesquisas.
Os viajantes informam-se na capital da Grécia sobre a
idade de duas grandes arvores, cujas dimensões lhes espantam, e admirados escrevem nos seus livros de impressões
que o Sophorajaponica e Gledilschia sinensis alli nasceram
pela vontade e curiosidade dos botânicos. Mais adiante

deparam os toristas com os fruclos alimentícios, e apregoados pelo seu sabor no mez de Agosto, do Eryobotrya
japonica, cujas flores augmentam a belleza do porte no
mez de Outubro. O Evonymus japonica de Linnêo, como
as precedentes, e outras plantas, que aqui callamos, vivem
ião bem na Grécia como em sua terra natal.
Nada menos de GO variedades do Amygdalus Persea,
c outras tantas do Prunn-s armeniaca, e sua congénere
domes!iça; as acácias de Farnexe e Ebúrnea;—-amorpha
fruticosa e Robinea pseudoaucacia, de Lin. ; o ailanthits
glandulosa Dosf. cujos troncos colossaes cobrem os terrenos
de uma parte do paiz ; o S chi nus mollis, arvore elegante,
cujos indivíduos se acham distribuídos por todos os passeios
de]Athérias; bordos c nogueiras de outros lugares d'Europa ; o Jasminum revolutum, e as tristes e robustas"
casuarinas (equ-isetifolia), reunidas aos corpoleritos indivíduos do Madura aurantiaca •. prefazem o total da flora
exótica methodicamente exposta na secção hellenica.
Vamos agora lancear os olhos sobre os vegetaes indígenas
da ricacollecção, cujo estudo ora desenvolvemos.
Presumia-se até certa época que não restariam mais descobertas de novas espécies nas florestas europeus para
gloria dos botânicos nas gerações pósteras: tão formidável
tem sido o empenho investigador dos herborizadores deste
continente que já não vivem, e dos que na actualidade honram as letras com o nobre brazão do trabalho. Suppunham
tudo conhecido sob o ponto de vista phytographico, o
esgotados os recursos para os novos campeões da classificação botânica. Nesta mesma Europa, porém, aliás tão
ronhp-cida
o vantajosamente explorada, olovoíi-so o vulto
'
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modesto de Orphanides. quasi isolado nas selvas do Peloponeso, e arrancando do silencio em que por tantos annos
vivera, o segredo de novos typos para honra da sua pátria,
c gloria imperecível de seu nome.
No anno de 1851 subio elle o monte Chelmos do Peloponeso o vio pela primeira vez mais um typo de Acer,
desconhecido dos botânicos, revestido de folhas e flores,
rnas ainda longe da época da fnictificaçãri. Gonvinba-lhe,
pois, voltar de novo a estes lugares inhospitos e só ambicionados pela sciencia, e em i 853 cil-o sobre o rochedo
(lp Pausania; — d'hahi um passo ao i'ochedo escarpado da
antiga Styx ancioso por colher os fruclos de nova espécie
Acer Regime Amélia. Do cume deste rochedo á terra
firme abria-se ura. vasto precipício de 0900 pés de profundidade por sobre o qual teriam de passar elle e o seu companheiro Panajoti Papassimacopulo; rochedo talhado perpendicularmente, em cuja base se apercebia uma caverna
armada de plantas e sobre a qual torrenciavam duas correntes d'agua de uma origem situada á 5800 pés de altura.
—Foi neste precipício que sumiu-se para sempre o corpo
de Panajoti, doloroso sacrifício pelo amor da sciencia l Orphanides assim desamparado, sem o amigo que deveras
o auxiliara, galgou com forca indómita o lado opposto
do abysmo, fechando os olhos sob a immensidade da dor,
e dilatando o espirito pela idéa do infinito. Para tantas
lagrimas e soluços só uma voz naquella solidão ; o echo,
que lhe repetia de longe as syllabas eloquentes de nina
máxima de Cícero:
At, si scelestum est amare patriam pertuli penarum
sufis..

Desta longa e heróica perigrinação derivaram para a
sciencia o estudo completo da espécie de Acer ha pouco
citada, e o de mais três até então desconhecidas: Aquileyia
ottonis, globularia stygia, e Lonicera kMenica. EslaS bem
como outras liguraram na exposição, dando um alto valor
á collecção que ora descrevemos. O numero de Acers cresceu
com a descoberta por elle feita no anno passado de outra
planta A. ricinifolium,intermediária do Acer Lobeliie do
A. pseudoplatanus, oriunda de Taggete ou a mais alta
montanha do Peloponeso.
Na familiadas coníferas vimos ojuniperus attieaQrph.
a qual por dilatado tempo esteve confundida com o/, macrocarpa; e o Abies Sina, do mesmo autor, arvore de tamanho acima do vulgar.
Na família das Cupuliferas três novas espécies de
Querem: taggetea—Portogalussa—e stenophylla.
Nas Salicineas: ainda uma espécie : Salix cyllenea
Orph. congénere do salgueiro commum da Europa (S. alba),
e do muito fallado chorão (S. Babylonica), arvore frequentemente usada nos cemitérios.
Como ultima face da exposição feita por Theodoro
Orphanides apparecem outros vegetaes posto que conhecidos mas expostos segundo as condições e regras que os
botânicos modernos exigem. O juniperus drupaceo, amais
bella dentre as plantas deste género, prima pelo tamanho
do fructo, tão grande como a noz, mas o seu tronco não
vai além de 10 metros de altura ;
O Pinus pinea, por seus fructos alimentícios ; •
O Ilex aquifolium L, arvore rara na Grécia livre e
mais abundante no monte Othos e nas altas montanhas
da Macedonia.
10
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fim summa do:

Ldfanthva
6 espécies expostas.

Pinus
Abies
Taxus
Alnus
Ostrya
Carpinus
Qucrcus
Castanca
Ulmus
Ceitis
Morus
Fiem
Platanus
Salte
Populus
Atriplea
Laitrus
Elceagnus
Lonicera
Sambucus
Olea
Fraxinus
PhyUirea
Nerium
Marsdenia
Jtosmarinus
Vitex
íycium
Sti/raea
Ârbulus
Eriça
.Hedera

3
4
1
d
1
1
9
1
2
2
2
2
1
3

3
1
1
1
1
1

-«

|

2
1
2
1
1
1
\
1
1
2
.2
\

1 espécies expostas.
1
1

Clematis
Berlieris
Tília
Tamarix
Acer
Jluonymus
Ilex
Zisyphus
Rhamnus
Paliurus

í>

..

2
1
1
4

,

Juglans
1'istacia
lílms
JUyrtus
Púnica
Cydonia
Pyrus
Sorbus
Amelanchia
Cratacgtis
fiosa
Amygdalus
Prunus
Anagyris
Spartium
Colycoíoma
Cylirus
Anthyllis
Mcdicago
Astragaltis
Colutea
Ccrus
Ccratonia

,,

í)

1
1
1
9
1
1
1
1
O

2
1
4

,
,

1

2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Total
CornWf

2
4

H

Í2I nspprics expostas da 3.»
f;icp (Is pjíposicíiri.

Sobre o ponto de vista da conslrucção, dando de mão
aos carvalhos, nogueira e pinheiros, resalta o lenho preto
e lindo (que faz lembrar o ébano das índias, e a cabiuna
e guarauna do Brazil) do Medicago arbórea de Lin. vegetal
característico das costas marítimas da Grécia, ou melhor
dos rochedos que as cobrem.
Os fractos estimados em todos os tempos do Eleagnus
angustifolia ; os princípios corantes—vermelho do Lichen
da ilha Amargos, líocella tinctoria,—e amarello das sementes do Levante, Rhamnus yrecca ;—eniim a gomma
adraganie do Astragalus creticus, de Patras, para o bom
vernis:—taes foram os instructivoselementos da brilhante
exposição de Theodoro Orphaniclcs. Ella teve por fim o
maior esclarecimento acerca dos recursos da vasta superfície do archipelago grego, e por forma tal que os estrangeiros se compenetrassem do estado actual da botânica naquella formosa região. Theodoro Orphanides recebeu em
Yienna cTAustria o prémio dos seus labores na sentença
solemne do tribunal competente, e no testemunho vivo dos
que concorreram á este cerlamen universal.
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Bgypto.
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Para onde quer que o visitante dirigisse as suas pesquisas sempre uma tradição, um passado de doce recordação para a historia do homem e das plantas, ou factos
que ligam a sciencia destes seres aos primeiros annos do fecundo luzir do christianismo! Nenhuma outra nação se
disliriguio tanto por um cunho de serena o agradável instrucção; porquanto, viam-se asbalisas da natureza physica fallando ao tempo presente acerca dos séculos que
passaram deixando nellas gravadas impressões profundas
que á uns illustram e á outros sensibilisam. A verdadeira eloquência do mundo não fulgura só na voz sonora
que a creatura recebeu do seu Creador; talvez mais no
silencio da natnrey.a s o b a luz beinfa/oja da harmonia.

A figueira de Pharáo, ou arvore da Virgem, que os botânicos denominam Ficus sycomorus prende-se estreitamente á historia sagrada, porque foi sob a sua frondosa
r.ôma que a Santa Família occultara-se no Egypto para
escapar a perseguição dos seus inimigos. A grande arvore
que o povo piedoso acata e veuera é vista naquelle lugar
memorável em que se cruzam duas extensas alamedas. O
aspecto da casca transformou-se em eloquentes inscripções
dos viajantes que alli são levados ou por simples recordação histórica ou pelo sentimento de piedade. O tronco
cresce além de 20 melros, e delia exirahiam antigamente
o lenho para envolver as múmias, o qual ainda em nossos
dias, e passados tantos séculos, é observado 1:0 melhor estado de conservação. Os rosados fructos desta figueira
amadurecem no verão e preenchem uma parle do commercio dos Árabes, e um dos seus alimentos predilectos.
Ao lado do sycomoro um tronco quasi inteiro do Ficus
beuc/alensis, acclimado no Egypto, cuja corpoleneia mais
avulta pela multiplicidade de grossas raizes adventícias,
quacs troncos parciaes nascidos dos seus amplos galhos.
Pode-se dizer que é a arvore da sombra, aonde se abrigam
os viajantes alli levados pelo calor ou movidos pela curiosidade. Em frente, o Ficus religiosa, pagode; notável
como ornamento exterior dos templos antigos; e o Ficus
carica? Nunca esquecido pelo gralo sabor da inflorescencia hypetrophiada.
No centro do sector um specimen secco do Zizyphus Spina-Christi, cujos ramos guarnecidos de espinhos serviram,
segundo a voz da tradição, para a coroa de martyrio que
envolvera a fronte do Redemptor do mundo. Foi linalmento

ornio parle do hcrvario, cujas amostras cslavam infelizmente expostas ao ar e a poeira, que estudámos pela primeira vez os órgãos superiores do Nymphoea lolns, lyrio
do Nilo na phrase de Herodolo, emblema do Jsis nas antigas medalhas dos Egypcios, ou ilhas festivas e fiuctuantes
nas agoas transbordad.is do Nilo ; raizes e fruclos de tradicional uso como alimentos; as flores como coroas dos
reis ou sobre a cabeça mylhologica de Osiris. As do.Nymplioca coerulea, pintadas nos hierogliphos do alto Egypto
c nos templos de Sayd, como as folhas e flores <lo A"//»<pkoca Nclumbo nos capiteis das columnas egypciacas e da
ordem grega, e na cabeça de mármore de Anlinoiis.
Não menos encantadoras as elegantes palmeiras, um
espique inteiro da Doum, cucifera thebaica, bifurcado e
ornado de folhas com forma de leque e têxteis, com cachos
imponentes de rubros e gostosos fructos : formava o trophéo
mais saliente de quantos havia nesta secção. A Doum
serve como de anteparo aos terrenos cultivados das margens
do Nilo contra os effeitos maléficos dos ventos e áreas do
deserto; caraclerisa-se pela dichotomia, flores dioicas,
crescimento até 10 melros em terras suecas e estéreis da
famosa Thebas. Servem-se da madeira para obras navaes
c de marcenaria ; dos caroços dos fructos para argolas de
cortinas; das folhas para cordas, tapeies e saccos. Posto
que mais útil e estimada o seu porte jamais adqucriu a
elegância e graça do Sayus farinifera do jardim de Mamei,
com folhas de cinco metros de comprimento coroando o
cspiquo de 15 metros de altura, branco como a neve e
recto. E acima destas a conhecida tamareira Phmiix
(l/icl i/lifmi, lambem nillivnda no Braxil e :'i respeito da

qual de mu i Io nos serviram mais uma vez as iiitclligcnles
informações de .f. Delchcvalcric, director dos jardins públicos e membro da commissão do Egyplo cm Yienna
d'Áustria.
No Brazil poucas são as vantagens que FC auferem desta
preciosa palmeira e nenhuma das regras se observa na
cultura delia.
No deita do Nilo, nas minas da antiga Memphis, na
costa do Mediterrâneo, e no deserto da Lybia quaes pharóes dos Oásis, objectivos que os viajantes demandam nas
solidões da África quando a sedo lhes atormenta, póde-sc
dizer que a tamareira é um thesouro creado pela natureza
íi bem dos povos do Egypto e de outras regiões do mesmo
continente. No alto Egyplo as tâmaras amadurecem cedo,
e tão procuradas como as melhores dos Oásis ; mas as do
baixo e médio Egypto somente seis semanas depois c as
mais das vezes de qualidade inferior ás primeiras. Cumpre
observar, que a fecundação natural não basta para a maior
colheita possível de cada indivíduo; a fecundação artificial
posta em uso pelos Árabes é a única capaz do augmentar
até o máximo da colheita annual dos fruclos. Para isso
cortam elles cm corta época do anno os racimos das flores
masculinas c transportam-nos sobre os indivíduos do outro
sexo, servindo-se das escamas do espique como de degráos
de escada, e facilitando a queda cio pollcn sobre os estigmas pelo baloiçar dos cachos masculinos que clles sustentam nas mãos. Assim favorecidos, occasiões ha em que se
obtém do cada indivíduo para mais de •! 70 killogrammas de
tâmaras, n'uma só colheita, se bem que taes factos se não
repitam ;'is y.v.ís ' m i s 'innos inimoilhios cia iMnsiMjuonm

do repouso que a natureza lhes impõe. Saiba-se ainda quo
as mais saborosas tâmaras não são justamente as que se
deixam amadurecer no pé, sinão as que se colhem verdes
paru serem guardadas c amadurecidas sob a acção dos
raios do sol. Estas têm alimento mais saudável e copioso;
as verdes para doces quo já se encontram nos mercados da
Europa. Os núcleos das bagas servem de nutrição aos
dromedários na immensidadc dos desertos, onde combustível próprio, e até para exlrahir-se carvão, de quo usam os
chins na preparação da tinta. As tâmaras fermentadas dão
vinagre, ou aguardente quando tratadas pela agua e pela
dislillação do licor fermentado. A seiva é saccharina e produzem o agmi ou vinho na industria de certas localidades.
O elemento fértil já cm épocas afastadas se usava para
esteiras, cordas, pequenas gaiolas, cestos, apanha-moscas,
c os peciolos das palmas para a confecção de modestos
moveis.
Emfim a tamareira, ornamento cia legendária Thebas, c
hoje columna vistosa sobre os destroços de Memphis, prospera cm numero de 900 indivíduos em uma arca de 10.000
melros quadrados.
Era e ainda é o esteio das choupanas dos Árabes. As
suas folhas figuravam nas festas e procissões dos Judèos e
como palmas da vicloria nas mãos dos triumphadores. No
lim do século passado Monge, Laplacc c llertholet admiraram-na no Cairo diante de um gigante de 27 melros de
altura, com 200 annos de idade : licou sendo a palmeira da
expedição franccza. Os ventos derribaram-na mais tarde ;
perdura, porém, o sou symbolo, symbolo da espécie: I>K
AUVOI1K \.\r,IO>AL PÔS KCYPUOS.

Duas espécies congéneres dos louro-; do Brazil (Cordla),
uma, cuja polpa do findo ó diaplsana, sacrharina e
adstringente, e cujas llòres animalizam os prados dr.s
jardins do Cairo : cliamam-na ConUa cminta Del. Outra,
a Cordia náxla de Linnêo, frequenic nos terrenos pantanosos e húmidos, estimam-na ou seja pelo sabor dos fructos,
ou pelo lenho nas obras de sclleiro. A substancia viscosa
do pericarpo servira para armar laços aos pássaros que se
ambicionassem criar no lar domestico ; e o ínteto como laxante nas applicações therapeuticas dos Árabes. Procuram
nas folhas do Laurus nobilis o principio ou essência para
aromatizaras iguarias. No lenho do Cillteroxylon quadrangulare a sonora impressão da guitarra, aliás tão leve
como a íabebuia sp. do Brazil usada para violas, e menos
pesada que o líitxnn semper-oirens da Europa, que frequentíssimas vezes serve para certos instrumentos de sopro.
O Arundo donax, cannado Rliono entre os habitantes do
Brazil, cresce cxpontaneamente no Egypto nas margens dos
canaes ou nas bordas das estradas, ou corno linhas das alóas;
dos seus colmos se dizem óptimos para guardas ventos, para
se construírem muros cerrados, ou seja estaques nos tetos
das casas, ou espécies de telhas para cobrir as cabanas ou
chocas dos lavradores. — Que importância se dá no Brazil á
espécie em questão, aliás tão derramada na industria e
terras do Egyplo? Nenhuma.
Para outra sorte de applicação se avantaja o Adianthvm
capillus veneris Lin. cujos indivíduos cobrem grande parle
do solo situado entre o canal do Mamondich c o lago Marcolis.
Nas noites do baile rio Cairo os grandes bouquets de llòres
que ornam os jardins e salas são guarnecidos por uma linha

marginal do espécie de Adituithtnn, q no com sor piada de
ornamento, seu único titulo ao monos por agora, não deixa
de ser bem aquilatada entre osEgypcios. Para as bellas
relvas dos jardins ou extensos tapeies de gramma proferem
o lolium pcrenne, semeando-a no terreno de antemão preparado, c obstando á que plantas exlranhas venham desmerecer a sua linda cor verde clara. Indicaram-nos os
processos postos em pratica pelos jardineiros mais notáveis.
Esta se derrama por toda a parle, cidades e lugares
festivos dopaiz. Mas, somente no alto Egypto, e ainda
assim raramente, colhe o herborizador amostras preciosas
d° papyrus antiquorum, espécie celebre na historia dos
vegclaes úteis da antiguidade. As hasteas eram arrancadas pelos antigos para folhas de papel; as flores vistosas
para coroas das frontes das divindades mythologicas;
o tocido utricular central queimando como fachos; a raiz
nutrindo, e as cinzas curando as feridas dos homens;
emíim as hasteas alcatroadas, e reunidas sob a forma
de bateis, flucluando nas aguas do Nilo, como o celebre
berço em que Moisés fora visto defronte da histórica
Memphis. Dou-lhe a própria natureza uma coroa : as avultadas e esplendidas umbellas, delicias dos amadores nas
festividades dos povos antigos.
Aqui terminam as plantas expostas como imagens do
viver passado dos Egypcios, c comeram as que prestam na
actualidade o beneficio de suas propriedades apreciadas na
industria.
As sementes do algodoeiro, c em primeiro lugar as do
Gofmypium vilifolium, adquiriram uma importância ato
agora ignorada cracas as recentes descobertas de Gaslinel-
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Bey. No Brazii aproveitam do algodoeiro a subslanri,i
têxtil quer para a industria nacional, quer para cominercio
com o mercado de Livcrpool; as sementes, porém, nunca
íoram lidas em consideração a despeito do oleograxo que
enche a amêndoa. Serão ainda esquecidas depois de vulgarisadas as experiências que vamos descrever?
Por espaço de algumas horas ouvimos a narrativa de
Gaslinel-Bey â respeito dos produclos por clle exposlos,
observando-os ao mesmo tempo nas vi limas cm que furam
classificados. As novas idéas referem-se à purificação
do óleo das sementes do algodoeiro pela separação do principio corante sob a influencia de certos reactivos que a pratica
!he suggerio, para transformal-o em excellente combustível ; á determinação em quaesquer sementes de Gossypium
da maior ou menor riqueza de óleo que cilas contém ; e em
ultima arialyse á prova de que o resíduo das sementes,
constante do episperma e amêndoa comprimidas por fortes
prensas hydraulicas, forma um dos melhores adubos para os
terrenos destinados á cultura da canna d'assucar. Si
qualquer brasileiro houvesse sido encarregado de estudar
a presente questão, nas Ires faces descriplas, não seria mais
pródigo cm serviços para com o Brazii do que o foi Gaslinel-Bey, cm cuja merile fervia o pensamento de um
triumpho para sua pátria.
Fazendo-se uma secção transversal nas sementes do
algodão percebe-se com a lente muitos pontos pretos disseminados no tecido cellular da amêndoa ; estes pontos nada
menos são que moléculas da matéria corante em dissolução
na substancia graxa da amêndoa edoalbumon. As sementes
submeuidas a forte pressão da prensa Imlraulicn deixam

escorrer um liquido de cor vermelha bastante escura, c noste
estado de todo impróprio para a illuminação. Semelhante
ao alcatrão no que diz respeito á cor, uma vez que se oblém
a separação do principio corante de natureza resinosa, o
óleo fixo adquire cor clara e uma transparência proporcional ao gráo de nurificaçfio a que houver sido levado.
Deste modo as lâmpadas moderadoras dos salões derramam luz viva o intensa á expensas da combustão deste
azeite, e com a circumslancia do não ser incommodo porque
não exhala nem fumaça, nem cheiro. Tão vantajosa descoberta, c o mérito delia, consistem no novo processo para
separar o óleo fixo do principio que lho altera as boas qualidades, visto como o antigo processo de Thenard não
pondo ser appliçado ao caso que se discute. E de facto
nos óleos graxos de outras plantas o emprego do acido sulfurico basea-sena carbonisação da mucilíigem como effeito
do seu contacto com este acido ; estando, porém, demonstrado que o acido sulfurico não exerce acção alguma sobre a
matéria corante, causa única da impureza do óleo do algodoeiro, como conseguir o desideratuml Gastinel-Bey de tenliva em tentativa chegou ao emprego dos alçai is cáusticos, os
quacs obram do seguinte modo: em contacto com qualquer
alcali cáustico o principio corante saponillca-sc ; em seguida
tratada pela agua em cbullição aquclla substancia nollaso
dissolve complctamenle, c o óleo assim isolado nada no
meio d'agua. O rosto é fácil, e o azeite apparece puro e
sem cor, qual o vimos nas mãos do illustrc Professor.
Divulgada a descoberta de Gastincl-Bey construiram-se
no Egypto fabricas para a extracção do prestimoso óleo
para consumo no Cairo e A l e x a n d r i a , e até na Inglaterra
Si

co;ilam-se já os cdiíicios destinados á tão vantajosa industria, a qual se bem que ainda não iniciada no Brazil scl-o-lia
entretanto mais tarde si porventura tão animadora c proveitosa idéa encontrar echo no espirito dos lavradores.
Snpposto que de tamanhas vantagens se queiram aproveitar no Brazil, certos estejam de que qualquer dos nossos
algodoeiros encerra, om maior ou menor quanl idade, o óleo
combustível que aqui se descreve ; e que para preferirem-se
sjmpre as sementes as mais ricas em óleo bastará repetir-se ou fazer o seguinte ensaio. Tomam-se quantas sementes se queiram, 100 por exemplo ; depois de reduzidas
á pastas derrama-se sobre ellas agua quente com o fim de
coagular a albumina; o elher sulfurico dissolve o óleo
graxo ; em seguida decanta-se o licor, evapora-se o elher,
e pesa-se o óleo misturado ainda com a substancia que lho
dá a cor escura. Repelindo-se a mesma experiência para
as sementes de cada uma das espécies de algodoeiro poder-sc-ha comparar a riqueza de todas, e saber quaes as
que melhor satisfazem ou compensam os trabalhos da industria.
Posto que por meio da prensa hydraulica se obtenha a
maior doso possível de azeite, o certo é que as sementes
esmigalhadas ainda encerram de 7 á 8 % de óleo, peso este
que se considera nocivo ao emprego vantajosissimo como
adubo do resíduo das sementes do algodoeiro. Si lhe
chamam nocivo preciso só faz que por qualquer meio
chirnico se chegue a descmbaraçal-o do rosto graxo que
tanto o damnificn. Basta para isso uma outra consideração nascida das experiências feilas pelo commissario do
lúrvpto.— 2.'i "/„ di 1 cinzas de hau^Cí» de canna de nssucar

contém l.j °/0 depotassa. Misturando-se o rísMuo das
sementes com esta porção de cinza a polassa actua sobre
os 8 "/„ do óleo que ficaram no resíduo, saponifica-o, e por
esta forma deslróe o elemento pernicioso do adubo. Passando-se, este facto no terreno da cultura da canna, ainda
cresce uma outra vantagem : a das cinzas do bagaço restituírem ao terreno os princípios chimicos por ella absorvidos nas culturas dos annos anteriores. Portanto além
dos fios textis, e do óleo combustível, os algodoeiros fornecem excellente adubo para a cultura da canna; facto este
em cuja demonstração vamos entrar se bem que rapidamente por não ser este o ponto principal da nossa "missão.
Os principaes elementos que a canna de assucar precisa
encontrar nos terrenos cm que é cultivada, são : a potassa,
o azoto e o phosphato de cal; e tanto assim é que onde
quer que elles não existam, a planta cresce mal ou definha
si não houver recurso a qualquer meio de fertilização artificial. No Brazil, como no Egyplo, c tanto ou mais que
em outra qualquer região, a cultura da canna não desmerecerá jamais do mais alto grão de prosperidade si por ven.
lura atli forem aproveitados os adubos que os lavradores
têm sob suas mãos.
As sementes do algodoeiro depois de perderem o óleo
graxo, que uns empregam na economia domestica como
excellente combustível (depois de purificado), outros na
industria saponaria de Marseille em mistura com o azeite
doce, e até na industria de couros para lornal-os leves e
impermeáveis, formam um resíduo ou bagaço, o qual sendo
utilizado nos terrenos da canna d'assucar não fica em nada
inferior aos melhores adubos, taes como : adubo formado
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AmiBO DO S A N G U E DOS R I M I I N A X T K S .

Terra
iOO kilo?.
Carbonato do cal pulvcrisado
100 »
Gosso calcinado c pulvcrisado
*
25 »
Cinzas de bagaço
40 »
(dando 6 kilog. dn p;ila<;sa e
2 de acido pliusphorico.)
PiCSiduo do carvão animal
das fabricas de refinação (ou assaz terrcficados e pulverisados)
60 % de phosphato de
cal
35

»

(dando 20 kilog. de phosphato
de cal.)

Sangue de boi, de carneiro, f r. £. 1.000 kilog.
que pela evaporação dá
em matéria secca
200

»

(20 kilog. dcazoto no m í n i m o . )

Total

500

>>

para-um feddarn.

Pelo estudo comparativo das quatro formulas, á nós
ensinadas pelo illustrado Professor Gastinel-Bey, deprehende-se que os lavradores brazileiros possuem em suas
propriedades os melhores adubos para a proveitosa cultura
das Ires espécies de canna d'assucar; sendo além disso
certo que o do bagaço das sementes do algodoeiro, planta
esta ora derramada com profusão nas provindas de
S. Paulo, Bahia, Pernambuco, Alagoas, ele., é o mais fácil
sinão o mais económico, e igualmente .rico.

Sob o ponto de vista da substancia têxtil o Egypto expoz
um trophco no centro da galeria, d'onde se distinguia a primeira \isla.otypha lalifolia, espécie idêntica ou pelo menos
muito próxima da Tábua da Fazenda de Santa Cruz, planta
commum nas valias e brejos, c cujas folhas serviram em
todos os tempos e ainda hoje servem entre os libertos para
o fabrico de esteiras, para seu uso e commercio.
Frascos de vidro e não poucos alli se descobriam cheios
de filamentos sedosos extrahidos do fructo do Gomphocarpus frulicosa, semelhantes no aspecto e cor, e quem
sabe si nós usos, a seda das asclepias por nós estudadas
na exposição universal de Pariz. Alguns palmos acima a
estopa, fibras dos folialos e pedúnculos fioraes da tamareira.
Do lado opposto: o elemento têxtil do Gossypium vitifolium, e as cordas que delle se obtém. Em si;mma,
a bananeira cTAbyssinia, Musa ensete, cuja parte têxtil
não está tão vulgarizada como a de outras Musas, é a
rainha das bananeiras na phrase poética dos amadores;
produz uma medulla estimada; o espique cxpande-se com
quatro metros de circumferencia e sustenta enormes folhas
de quatro metros de comprimento sobre um de largura,
c avultado peciolo de grossura proporcional. Os ventos
são o único inimigo da bella folhagem; as peregrinas dos
desertos descrevem-na como testemunha das suas fadigas,
sinão como arrimo de nutrição nas solidões do continente.
Estimam as hasteas do Juncus spinosus porque dão óptimas esteiras.
No Brazil não se conhecem as propriedades da rainha
das musas, ornamento sem superior dos jardins inglezes,
nem as flores rubras e os ramos purpúreos do llicinus
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saiiguineus, de cujas sementes exhuda um óleo graxo semelhante ao do ricino commum; nem a gomma arábica
do Acácia Seyal, cujos indivíduos crescem entre o Nilo e
o Mar Vermelho, planície de Medinel-Abon, e nos arredores
de Philoc.
As folhas do Lawsonia inermis L., reduzidas á pó dão
uma linta parda alaranjada, de que faziam uso para
tingir as unhas as mulheres e crianças. Os Israelistas
e Egypcios cullivaram-na com solicitude, e as múmias
dos museus da Europa conservam ainda vestígios dos usos
vulgares dos órgãos foliaccos.
O arbusto em questão, ou 'Jíennea cm phrase vulgar,
produz íÍJ quintacs de folhas por anuo, as quaes são cortadas quando o respectivo caule (de i metros de altura
total) allingo um metro de extensão. E' com a histórica
Ilennea ou Lciw. inermis, que nas fabricas de Lyão se
tíngym (ao menos contribuindo) as sedas de prelo; e si
mais não a procuram deve-se este facto ao alto preço, 80#
o quintal, do utilíssimo principio corante. Si houver quem
queira acclimal-a no Brazil, cumpre observar que esta espécie: ama o clima quente, e espaços de terra não sombreados ; regas frequentes até vinte annos de idade, máximo de longevidade; as lindas paniculas coroam-se de
flores brancas e odoríferas, apreciadas pelo principio aromático elaborado nas suas cellulas. Como primor d'entre
as plantas tintoriaes, vai além, pela estima, do Croton
tintorium indicado de longa data para o desenho do girasol, symbolo de nacionalidade nos pavilhões do Egypto.

III

Impérios da China e do Japão,
SIJMMARIO.—Paulonia.—Bamlui gigante, c outros.—Stil|ingia.--Musa.
Rapliis.—Rumex.

A raça mongolica não se manifesta nos certames do trabalho com grandes tendências para o estudo da botânica,
mão grado a vastidão invejarei do seu território asiático,
do quadro curioso dos vegetacs do continente, e importância nunca desmentida da flora das ilhas Formosas.
Posto que as relações intemacionaes mais se estreitem
pelo contacto dos povos nos theatros esplendidos das exposições universaes, e muito se tenha conseguido desde já
no sentido dos costumes, hábitos e civilização de todos os
paizes, entretanto as idéas ainda se não adiantaram cm
certas regiões até o ponto do progresso intellectual e sempre
avultado das nações do Occidente repercutir nos espíritos
sopitados dos povos do Oriente. Não desconhecemos o titulo
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que lhe compete do liorco da civilização, nem o immenso
valor das descobertas alli plantadas primitivamente, mais
íaffle aperfeiçoadas pelo ingenho admirável dos sábios da
Europa. São flores na historia do oriente, que uma vez
abriram com fulgência os seus lindos polalós para não reabril-os mais sinão com a tristeza c abandono dos ramos da
secular Jorichó, que obedece a acção d.i humanidade só
com o facto physico sem que lhe veja, comludo, a belleza do
primeiro desabrochar. Também guardamos em memória a
historia constante dosou talento pratico, ora em relevo na
indagação dos elementos applicaveis da natureza vegetal,
ora nos engenhos e recursos da sua industria local. Nã& rememoramos na presente noticia sinão a ausência do amor
pelas sciencias especulativas do par com o abandono lamentável relativamente aos factos prodigiosos da historia
natural, os quacsilllistram os homens, ennobrccem as nações e enriquecem os povos. Os estudos de observação como
que são impellidos na senda do processo por duas raras em
antagonismo no Occidcnte, e comellasos homens illustres
de outras nacionalidades. Sempre a Europa e só ella á frente do estudo da natureza, ensinando além do oceano os altraclivos da historia natural, causa esta das poucas estrellas luminosas que figuram nas paginas da historia dos povos
americanos. Ainda que fracos, deste contacto surgem effeitos salutares que nos educam para um porvir em que a
instrucção elevada da philosophia natural virá a ser não
uma palma de verdadeiro triumpho e de gloria nacional
(calculando o futuro pelo abandono c desanimo da geração
actual), mas um penhor de civismo e de amor pelo trabalho
no viver das gerações pósteras.
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Lanceando, porém, os olhos sobre o Oriente, o que
vemos? Além da Grécia nenhum serviço á botânica, nenhum elemento de contribuição para o desenvolvimento
geral da sciencia, mi antes: separação completa dos esforços das nações occidentaes, adormecimento das idéas,
repouso fatal do espirito diante dos segredos múltiplos que
sua naluiT/a encerra. E snpposto que a apreciação peque
por falia de fundamento, explicaremos pelo fado pouco
provável do exclusivismo e localisação de estudos que não
transpiram nem se espalham além dos limites dos dous impérios do Oriente. Sendo assim, á mingua da communicação das idéas e da permuta de conselhos, vingarão o
silencio e a morte dos estudos proveilosos; do mesmo modo
que os lamentaríamos para o Brazil si as exposições universaes sommadas a oulras causas não houvessem trazido á
Europa, á despeito dos esforços em contrario de alguns,
brazileiros que se dedicam ás letras, e que pouco pensam
nos gozos ephemeros inherentes a riquezas materiaes, sinão na ambição de ouvir aos grandes mestres em beneficio
da pátria que reclama os seus serviços.
Estas festas frequentes e civilizadoras não conseguiram
consolidar de todo as relações scienlificas da China, e do
Japão com o grémio da Europa. São geralmente escassas
nas suas exposições botânicas, para não dizer incompletas
e muito á quem do'que conviria que fossem para que se
pudesse avaliar do seu estado de adiantamento neste ramo
de conhecimentos humanos. Nos futuros concursos é de
crer que emendem a mão aproveilando-se da experiência
que começam a adquirir do contacto com os poros cultos
do Occidente.

Estas reflexões nos vieram á mente na occasião em
que contemplávamos na galeria deste vasto Império, n
collecção dos vegetaes mandados vir das ilhas Formosas.
Um só não estava classificado, nem conhecido por um
nome vulgar humanamente legível, e nem indicado por
qualquer propriedade que o tornasse útil na industria.
Fomos adiante, e felizmente coube-nos o prazer de sermos
instruídos á respeito de algumas plantas.
A China distribuiu com abundância nos lugares mais
frequentados da sua secção lindas costureiras de xarão,
de que se conhecem no Brazil pequenas mesas para chá,
e outros artefactos do luxo. Para esta industria preferem elles madeiras fracas e leves, e as mais das vezes
o lenho de uma scrophularinea, Panwlonia imperialis,
natural do Japão, e presentemente cultivada na Europa ;
de crescimento rápido, c pouco consistente no tecido lenhoso presta-se por este duplo motivo ao grande consumo
na industria. Os Chins servem-se da resina do llltus
vernix, á imitação do que fazem os Japonezes, para a preparação do verniz que applicam sobre o lenho da Paulonia, até ennegrecel-acompletamente. Sobre a superíicie
lustrosa e preta executam lindos desenhos em ouro, de
todos os gostos e preços, e dão-lhe depois a forma de mesas
de jogo, consolos, costureiras conhecidas de longo tempo
no commercio de todos os paizes. O tronco da Paulonia
(seu nome vulgar) excede á 10 metros de altura, e póde-se
dizer que ella passa na opinião insuspeita de alguns, por
uma das mais exploradas d'entre as scrophularineas da
Ásia. Até na Pérsia mais capricho nos objectos de xarão
do que nos cylindros dos Filices !

Muito se lemfallado MO mundo acercados bambus, e no
Jirazil não menos; nem todos porém, conhecem á fundo a
sua historia. Indigona das índias, parece que a principal
espécie de que vamos tratar, não se deu mal nos climas
da, China, Japão, Egyplo e de Argélia. Referimo-nos
principalmente) ao Bambusa indica gigantea, o colosso das
gramineas, do tradicional curiosidade na China, festejada
nas hihilações rnraes de muitos paizes, tanto quanto na
ornamentação dos jardins, e até na industria dos materiacs
lenhosos. E' vulgar no Império do Brazil, o bambusa
indica, se bem que menos usada na Ásia; a variedade
tjiyatiiea, porém, ou raramente se nos afigura havel-a
visto, ou então nunca foi incluída no numero dos vegelaes
acclirnados. Seja como for: será cm todos os tompos um
portento entre as plantas da família á que pertence, delicia dos amadores das bellas plantas, auxiliar poderoso
dos agricultores, abrigo contra o calor, aboboda verdejante
em que os pensativos se inspiram, e gracioso descanço nos
.salões privados.
DIMENSÕES :

China.. — caules de 2'* metros de altura, ou mais
índia..— »
» •»
» »
»
» »
Egypto.— »
» »
» »
»
» »
Japão..—medimos alguns de 17 centímetros de diâmetro.
O bambu gigante cresce com rapidez incrível, mormente
nos terrenos húmidos, nas margens dos rios, e melhor nos
climas iropicaos nos quaes o vigor com que se expande

excede a ludo quanto se observa nas outras píanía* i-í.i
mesma ordem. A reproduecão é simples, e de ordinário
por gommos, destacando-se pedaços com olho» dos indivíduos em plena força de vegetação.
Entre os Chins usam dos colossaes colmos para eonstrucção de casas regulares, choupanas ctc., vasos para
guardar agua, ou com terra para conservar as llôres nos
jardins e fora delles; escadas de tamanho considerável;
materiaes para pontes ; tubos para encanamento d'agua;
mastros de embarcações; mobílias completas; pequenas
carroças e por limparão brutal supplicio de pai, consistindo
no bárbaro meio de atar o paciente sobre a extremidade
de um gommo terminal do bambu gigante em plena vida,
e deixando atravessar-lhe as entranhas a ponta aguda,
sempre em crescimento progressivo e irresistível, daquelle
gérmen . Portanto a espécie que ora se considera è
um gigante pelo qual se pôde medir orna face da civilização chineza. Que bonitas alamedas não se fariam
no Brazil com os caules grossos, altos e ramosos desta
variedade ?
A flora da China comprehende além desta outras espécies
do género Bambusa: o áurea, excellente anteparo contra os
ventos; o edulis, cujos gommos são alimentares, e cujos
colmos são usados como varas pelos horticultores; o nigra,
cujos ramos se aproveitam para canetas das pennas de escrever, e os colmos para bengalas; e o anmáinacsa, de que
se fazem varas para os trabalhos da agricultura,
O commercio e a industria do celeste império tiram todo
o partido possível das propriedades destas utilíssimas gramineas.

Ka ílluminação do interior das habitações consomem o
óleo graxo das sementes do Slillinyiu selrifmi, ou do
preferencia uma substancia semelhante á cera que envolve
as sementes desta espécie.
Paraobtêl-a comprimem fortemente os fruclos, e lançam
sobre elles agua quente para separar a matéria .cerosa, com
a qual fabricam alvíssimas velas, èxcellentescombiislores
no lar domestico. Chamam-na a arvore de folhas rubras,
porque assim ella albrmosenta os prados nos dias do
outomno.
Comem os Chins os fructos do Musa sinensis, arvore de
2 metros de altura, se bem que menos saborosos que os
das Musas, do paraíso c dos sábios. Encarocem o valor do
Aralia papyrifera, pelo papel avelludadoque preparam
com a mcdulla do tronco; a belleza pouco vulgar da palmeira llaykis llubc'liformin, cujas folhas em leque realçam a graça dos verdejantes tapetes dos jardins; exaltam
o Kumex xinensis, cujo tronco a 3 melros de altura se coroa
de enormes racimos de bellas flores: alegria dos prados;
as flores do Murraya exótica pelo perfume excepcional.
dos petalos.
Cultivam o symbolo da virtude, tradicional coroa
da fronte de lloracio nos grandes festins da poderosa
Koma.
Em summa ; a China expondo a myrrha, o âmbar, a gomma copal, o sangue dragão, a noz de galles, e a gomma gutta,
olvidou infelizmente de fazer mais lata a manifestação das
egrégias lextis de sua flora : a Ramia e a China-grass, que
outras nações apresentaram com luxo e magnificência. Em
épocas já de nós afastadas appareciam ellas como riquezas

- 'u —

inexliauriveis da industria chineza. Os naturalistas do império latino contemplavam-na nas suas lacónicas descrip<;ões; brilharam nos tecidos de Seres dos cantos do
Kamajana, como nas paginas das deorgicas do cantor
da Eneida.
i
Quide nemora trthiopicum molliranentia lana?
Velltraque ut foliis depeclant tenuiaSeres?

Japão.
SUMMAIUO. — X n r ã o . — Artefactos de bambu. —Colmos de trigo. —
Princípios coranio*;. — Óleos — (Hiuas das camclias. — Arvores
uleis. — Typos fuiulamuiiiacs d;i Hora.

Fura o visitante que saindo da secção chine/.a dirigisse
os seus passos em procurada contígua galeria japoneza, uma
Reflexão lhe saltaria ao espirito ao comparar os lypos, decoração, e objectos de uma e outra nacionalidade: que os
dous povos unidos pelos elos de uma mesma raça, o são
igualmente pelos laços da industria, pelos typos da flora,
como pelo valor que altribuem aos produclos uleis da
sua natureza.
A carruagem imperial c os fulgentes biombos de Panlonia pareciam uma continuação da serie de objectos de igual
origem que se observara no Império da China. O trophéo
de bambus aonde se notava mais uma espécie, o Bambusa
nxn, fazia com que a semelhança mais se avultasse.

Os japono7.es são balíeis e especiaes para certos o
delicados productos da industria, como promptos á encarecer diante das vitrinas o mérito de sua arte manual.
Ao lado di! uma delias levou-nos a curiosidade á ouvir os
preços exigidos para alguns produclos vegetaes de alta estimação nos mercados d'Europa, c admirámos então aflcugma
do japonez diante das variadas propostas dos conourrentes.
Era uma grande e elegante vitrina repleta do charuteiras, cigarreiras, carteiras, bolsas para senhoras, cestas de luxo, 11nissimas esteiras, e chapéos de verão: produclos com esmero trabalhados, e feitos á custa das laminas que elles sabem
tirar dos colmos dos utilíssimos bambus. Os pressurosos
visitantes passavam desta para outra que continha numerosos feixes de colmos do Triticum salivum, cada um com
sua cor, do roxo ao vermelho, e cuidadosamente collocados
ao lado dos lindos artefactos que com elles se fabricam.
Os japonezes cultivam o trigo em razão da importância das
sementes, e guardam os colmos para serem raspados, coloridos com brilho, em seguida destinados á industria manual:
de cestinhas para crianças, caixas com mosaicos originaes,
ou guarda-joias de toilelle, commodas leves, variegadas caixas de jogo, e um sem numero deobjeclos de phantazia. Quanta belleza, sobretudo nos mosaicos! Economia
e engenho na applicação das riquezas naturaes: eis o característico neste ramo do seu commercio.
A flora do Japão esteve melhor representada que a da
China, quer se considerem ascascas, raízes, fruclos, sementes, folhas e lenhos das suas plantas medicinaes, das qr,a3s
não apontaremos as propriedades porque o estudo dellas_não
foi incluído em nossa missão ; quer se tenham em vista as
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belias amostras das cspccias florcstaes e cullivadas que
alli flguraram, umas pela helleza, outras como malcriaes
lenhosos, e um certo numero quanto aos princípios que a
industria lhes consome.
Rememorar os seus principaes attribulos equivale a dizer
qual a estima cm que cilas são lidas pelos japonezes.
Usam dos óleos contidos nas sementes do gergelim, do
Brassicasinensis e do Perilla ocimoidcs.—Como plantas
tintoriaes :

graças ao cheiro da camphora contra os insectos damninhos dos climas asiáticos. Extrahcm a resina, cujos
usos se têm vantajosamente vulgarizado cm todos os
paizes. Lançam mão do Ficus japonica, arvore de alta
folhagem, e de folhas ásperas e espessas, para alinhamento
das avenidas, ou para sombrear espaços escolhidos dos
jardins; nas hortas e pomares do Eryobotrya japonica,
cujos fructos adocicados amadurecem na alegre estação da
primavera.
Si quizcrmos agora pesar o mérito dos vegctaes que os
japonezes derrubam nas malas para as obras civis e demarccneria, basta-nos notara bcllezados espécimens, e o luxo e
aspecto dos moveis que se achavam disseminados em uma
grande parle da respectiva galeria do palácio da exposição.
.Cumpre observar que Iodas as espécies seculares a que
mais primava pela bcllcza era a Planara cuspidata, egrégia
essência das selvas deste Império l Commodas, mesas,
estantes, escrevaninhas, que fariam honra á qualquer paiz,
allrahiam a allenção dos estrangeiros, e em primeiro lugar
aquellas que haviam sido feitas com o tecido ondulado e
revêsso das raízes do Planara. Dir-so-hiam, cm toda a exposição, até superiores aos moveis do Morusjaponica;
mais originaes que as do ébano do Japão, Diospyros Kaki
(idêntica pela cor da madeira ao ébano das índias Orientaes).
Brilhavam igualmente pela belleza as amostras, principalmente doDistyliumracemosum, Cryptomeriajaponica,
e não menos as do Eryoboírya acima indicada.
Mais pelos fructos que polo tronco, notamos o Pyrus
cydonia, e o P//rua communis, belias rosáceas hoje
cullivadas copiosamente em lodosos continentes.

Do Rubia manjista
Do Erianthus tinctorius
Do Ahms japonica
Do Gardenia, florida
Do Quercus cuspidata
Do Lithospermum arvense

a raiz.
as folhas.
o fructo.
idem.
idcm.
idcm e a raiz.

E mui notavelmente os grellos e as folhas do Polygonum
linctorium para a cor de anil, á semelhança do que se
pratica com as anileiras do Brazil e da Ásia.
Os pés de camélia são as vezes calcinados, e as cinzas
provenientes empregadas para burnir e colorir a porcellana
de sua industria cerâmica;—assim como explorada em
totalidade a cera combustível secretada pelos órgãos do
Rhus succedanea, R. vcrnicifera, e do Cinnamomum pedunculatum: parte de substancia resinosa frequente cm
algumas anacardiaceas elaurineas.
Da outra espécie Cinnamomum camphora, no Brazil
acclimada, aproveitam os japonezes o tronco de mais de
16 metros de comprimento para taboas de caixotes nos
quaes guardam as ferragens, deste modo garantidas

. Â Sophorajaponicà. congénere da brazilcira .S'.
se bem que mais útil que a ultima ; o Evadia rulaecarpa,
talvez menos f.illada que a nossa larangeira do mato

Oluineas:

(Evodia febrífuga} ; O Styraxjaponic.a, quasi igual sinão

Jmjlandaceas:

Ião estimada como o benjoim, espécie do mesmo género ;

fíhamnacens:

o Zizyphus sinensis, lembrando a.jiijuba cultivada no Rio
de Janeiro ; o vite.c cannabifolia , espécie próxima do
Taruman do Brazil ; e por fim o BwussvMlia papyrifera

o vegetal histórico na industria do papel das regiões asiáticas:
representavam a flora commum e mais accessivel aos ha*
bitantes deste Império. As que faltam mencionar são,
salvas algumas ex-cepÇAles, as do domínio da engenharia,
nas obras de architectura, civis e navacs.
Coníferas

llasaeeas :

Taxus cuspidata ........
Pinus massoniana .......
Pinus parvi/lora ........
Pinus densiflora........
Abies firma .............

Lenho, f o l h a s e llòres.
Idcm idem i d e m .
Idcm idem idom.
Idem idem idem.
Idem idem idem.

Prumts siori ...........
Pnmm puMitm ........
Pi/rus riwjo ............
P urus spectabilis ........
Prunus domestica .......
Rosa sempervirens ......
Crataeyus sanguínea .....

Lenho o fru.clo.
Irtiiin idem .
Idem idem.
Idem idem.
Idem i d e m .
Folhas e flores.
Idem idern.

Flcux purifolia .........
Ficus enrica ............

Lnnho, folhas c flores,
Idem idem e fructos.

Qiterctis crispu>a ........
Q-uercus deulata ........
Quercus acuta ..........
Querem cuspidata ..... .
Cori/lu: hettrophylln .....

Lenho, folhas e flores.
Idern idem idem.
Idern idem idem.
Idem idem idem.
Idem idom idem.

Olea aquifolia
Olea fragrans (l)

Lenho, folhas, flores.
fructos.
Idem idem idem idem.

Juylans mandshitrica—

Lenho, folhas e.flores.

Zisifiilim sinensis
Zizyphus jujuba

Idem idem idein e fructos.
Idem idem idem idem.

llicineas:

Ilex crenata
]lex inleyra

Folhas e flores.
Idem idem.

Meliaceas:

Metia japonica

Lenho, follias e flores.

Bctuluceas:

Ahuis marítima
Atuns firma

Idem idem i d e m .
Idem idem idem.

Malvaceas :

Hibiscus syriacus

Folhas e llòres.

Mayiioliaceas:

Magnolia liypoleuca
Mtujnolia lobus

Falhas, flores e lenho.
Idem idem idem.

Salicineas:

Kali.c japonica
Popului sialialdi

Idcm idem idem.
Idem idem idem.

Vitaceas :

Vilis actidinea

Sapindaceas:

Sapindus mukorosi

Lenho, folhas e llòres.

Theaceas:

Camélia sasanqua
Camélia japonica

Folhas, flores e lenho.
Idem idem idem.

Ternstremiaccas: T. japonica

-...

Folhas c flores.

Idem Idem idem.

Euphorbiaceas:

Buxus sempervirens— Lenho, folhas e flores.

Caprifoliaceas:

Sambucus racemosa

Laurineas:

Cinnamomun soureir.... Idem idem idem.
(e mais duas citadas).

Araliaceas:

Aralia pentaphylla
Aralia canescens

Idem idem idem.
Idom idem idem.

Slyrtaceas:

Púnica granatum

Idem idem idem.

Idem idem idem.

(!) Que nos jardins do Rio de Janeiro s chama flor do Imperador.

Zanthoxyleas :

Z. piperitum

...........

Lenho-.

Aurantiaceas :

Çitrus nobilis

...........

Idern, folhas e flores.

Ericaceas:

Andromeda perulata ---- Idem, casca c folhas.

Verbenaceas :

Clorodcndron

trichotoIdcm, folhas e flores.

Nota.— Para o estudo geral desta flora ajuntem-se as espécies:
Ligusteum vidgare. — Salisburia adiantifolia. — Elaeaynns crispa. —
Esculus tiirl/inala.— Torreya nucífcra.— Pholinia villosa.— DistyllMin
raccmosum.— Çorylopsis spicata.— Cerecidiphyllium japonicum.— ÇIUmonanlhes fragrans. — Actinidia arguta. — Lagerstrcmia indica. —
Stuartia monadelpha. — Livistona sinensis.— Microptelea par vi folia. —
Aucuba japonicum.— Lindem praecox . — Hovenia dulcis. — Biota orieníalis. — Ebodia glauca. — Abamerops excelsa. — Cleyera japonica.—
Callicarpa japonica.— JJeutltamiea japonica,— Rhododendron Licoboldi.
— Canis officinalis.— R/tolera japonica.

IV

Amélia.
st.MMAiuo. — Rainia.— Alfa.— Senrha.— Arundos.— Carthamus.—
Eupatorium.— Nerium. —,Thuya dos romanos.— Vitis.— Ilex.—
Ccratonia.— Rosa.— Cerasus.— Uhamnus.— hiciuus.—Ceitis.—
Kucalyptus.— ExperleflZias de Lamhert.
K A M I A . — UKT1CA UT1LIS.

« C/tndida Sidonis pcrlucant pcctore filo,
fjuod Nilolis açus comprcsswnpevtinc surutn,
Soioii, et extenuo laxavit atamina velo. »
Luc.

A Ramia, planta têxtil de um valor incommensuravel
na industria manufaclureira dos tempos modernissimos, já
era admirada e cantada nos versos e escriptos da antiguidade, como hoje o é pelos povos inlelligenles que pressurosos procuram cullival-a e com cila enriquecer seus
terrenos e commurdo. Oriciruiria da China, e expontânea
;
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cm outros pontos do território asiático, alli se fez conbecida
desde épocas remotas nos bellos tecidos do Cândida Sidonis, finos e transparentes como os poetas nol-os pintam;— e
na actualidade os paizes eminentemente agrícolas como os
Estados-Unidos c Argélia animam por todos os modos a
seu alcance a maior extensão possível na cultura da preciosíssima llavnia, plantando-a com a mesma solicitude que
cm todos os tempos prodigalizaram ás difterentcs espécies
de algodoeiro. Nas índias e por abi além goza do epilbelo
de rival do algodão, ou segundo a phrase expressiva dos
inglezes:
Quecn-llamia and Kiny-coton ;

ou ainda:
A rainha Ramia destronará ao rei algodão, e fará a
opulência da Argélia tanto quanlo o segundo a da America
do Norte. Os tecidos impregnados das diversas cores que
a industria lhes sabe dar mostravam nas vitrinas da Argélia
o que pela imaginação mal se pôde compreiíeiider, Não ha
duvida, coube-lhe a palma do triumpho, porque á boa
qualidade do fio, á bellcza dos tecidos, juntam-se os
promenores do seu estudo mandados com data de 1873
desta colónia ao grémio da exposição, pelos trabalhos e
esforços do Barão João de Brey. Assim fossem mais accessiveis aos visitantes as informações que obtivemos após não
pequena dose de paciência c de muitas instancias.
Querem alguns botânicos consideral-a apenas como uma
variedade da ortiga branca; outros como espécie distincta
c sob o nome de Urtica tenacissima ou de Urtica utilis;—
o certo é que comparando-se os filamentos textis. a riqueza

tias cascas, e os característicos das folhas, deparam os
botânicos com (lilTerenças profundas que mais adiante faremos sentir.
Asynonymia botânica tornou-se infelizmente tão extensa
quão confuso sabe ser o quadro dos nomes vulgares.
Prevalece agora o de Ramia sobre quantos se lhe tem
concedido cm diversas regiões do globo :
Ramia, nas colónias francezas.
Caloè, cm Sumalra.
fíambé, em Cal abas.

Kiparoy, nas ilhas da Sonda.
Kara-mous&y, cm Hassam.
Eram das fibras da Cândida Sidonis as vestimentas
encorpadas cios antigos camponezes das montanhas do Himalaya, as velhs das embarcações que no anno de 1)04
singravam as aguas do Wolga, e as primeiras musselinas
das fabricas hollandezas;—e foi em '1810 que sai rara de
Sumatra as primeiras balas de Ramia com destino ás fabricas de Londres, nas quaes se fizeram então os primeiros
ensaios.
Pertence ella á secção das Behemeriaa, ou das Urticas
destituídas de espinhas. As folhas são grandes, largas,
igualmente verdes no limbo e dorso (facto que bem a distingue da oriiga branca). Os caules primam pelo numero
c vigor de crescimento; elevam-se até 2 metros de altura.
Planta vivaz, espalhada na terra como feixes ou moitas,
enraizando abaixo de 80 centímetros de profundidade, e
augmentando do hasleas em cada anno, 10 das quaos produzem 33 grammas do filamentos lextis, e por tanlo do
40 ;t ;;<)".'„ mais do rnidimenlo sobre a Urtica nivea: ta!
'

é a planta que a America e Argélia ora espalham nos lugares em que d'antes só se viam pés de algodoeiro, e que,
será capaz de viver no Brazil ou em outro qualquer paiz,
uma vez quo o clima seja quente, o terreno húmido e
ás vezes arenoso, e tão permeável que não possa embaraçar o crescimento das raízes.
Os cálculos e analyses feitas no corrente armo completam a historia da Ramia e augmentam-lhc o interesse
palpitante nas manufacturas e na industria agrícola.
No intuito de conhecer-se da composição do melhor
adubo quando este meio se faça preciso, eis a composição
chimica da fibra:
Potassa
Soda
Cal
Magnesia
Oxido de ferro
Chlorureto de sódio
1'hosphoro
Enxofre
Carbono
Albumina e sillica

32,37 partes.
-10,33 »
8,50 »
5,39
»
0,07 »
9,13 »
9,60 »
3,11 »
8,90
.»
0,00 »
100,00

»

Deve, portanto, a terra conter o nitrato de soda, chlorurelo de scdio, cal, etc.
Dadas estas c outras circumstancias, tem lugar a plantação pelas sementes, ou por estacas das raízes ou dos caules,
podendo ser igualmente pelos regcitões d'axilla das folhas.
Vem depois a colheita, que sempre tem lugar antes da

florescência e omquanto verdes os caules, occasião propicia para obter-se fibras finas e macias; e nunca menos,
cm certos terrenos, de três colheitas por anno.
Em um hectar vivem 11500 pés de Ramia, ou 400.000
caules, pesando cada um 100 grammas. Rendimento cm
fibras por heclar: 1.500 libras ou 750 kilogrammas (em
alguns terrenos), e no valor de 1:200-^000. Havendo como
j dissemos Ires colheitas por anno, o rendimento total será
de 3:6(TOOOO para 10.000 metros quadrados, no médio.
Rendimento na Argélia:
l hectar
10.000 pés.
cada pé
35 caules; total 350.000 caules;
um caule pesa
50 grammas; logo 17.500 kilogrammas de caules verdes.
100 kilogrammas de caules verdes produzem 4.230
grammas de fibras; 17.500 kilog. de caules clarão
740 kilog. e mais 25 grammas de fibras no valor de 708
francos por colheita, ou de 921$GOO por três colheitas em
um anno; para cada hectar.
Dimensões da fibra da Ramia comparadas com a* do
linho, cânhamo, algodão e seda.
Comprimento.

Largura.

Espessura.

Ramia.......
Linho
Cânhamo
Algodão

Om,25 á O'",50
0°',05
0"',05
O m ,03áO,00

G/10
7/,iOO\
3/10
3/lOOJ í
5/10
3/100\ |
4/10 5/1001 |

Seda.

íiO melrus

á/10

J/100/ '

Além da alvura e do brilho da seda, o merecimento <[;<,
fibra, da Ramia mais cresce quando conhecidos os algarismos da sua resistência, na seguinte tabeliã:
N.

Trnoriío.
g>'-

Elasticidade,
mil!.

TorsSo
voltas.

Ramia
2i
0,003
180
Linho
H
0,002
140
Cânhamo... (>
á 76
0,0025
Algodão
2
696
0,004
1,038Seda
l
0.0 l i
Si a força do cânhamo é d e . . . 100
» »
» aloés
» » . . . 100
A da Ramia será de
280
Fica demonstrado, que a fibra da Ramia é mais elástica, mais tenaz, e mais solida que as do cânhamo, linho
e algodão.
Com laes predicados cila pertence ao futuro das nações.
E razão tem o Governo das índias em propor o prémio
de 123.000 francos para o inventor da melhor machina
de. moer as hastes d,a Ramia no concurso fabril que ha de
ter lugar em Londres a 10 de Fevereiro de 1874.
Uma outra pi anta têxtil, aliás de qualidade inferior á
primeira, é conhecida pelo nome de Halfa, ou seja pelo de
Stípa tenacisstma na relação interessante das gramincas
úteis. A noticia sobre os productos desta colónia peccou
pela omissão absoluta das vantajosas propriedades da Ramia,
facto que uma vez deplorámos ; mas a respeito da Halfa
errou por forma lal que as suas propriedades fundamentaes
alli se confundem inteiramente com as da Sparta, espécie
cliffcrcnle c menos apreciada na industria. Ou por descuido

na redacção,ou seja pela identidade do nome vulgar por que.
em algumas localidades a ambas as espécies se atlribuc u
nome de Halfa, o cerlo é que si não houvéssemos ouvido a
rectificação verbal e bons esclarecimentos de um dos
commissarios da Argélia ivriaiiios caido na mesma falta
qun a outros censurámos.
Aífirinou-so-nos que o papel cm que se imprimo o jornal
inglez Times é feito com as fibras do Stipa tenacissima,
depois que a cultura desla planta cresceu ao ponto de
preencher o grande consumo das fabricas de Londres.
Correu a fama no que diz respeito á boa qualidade do
papel ; outras experiências se fizeram no mesmo sentido,
c como resultado delias a agricultura augmenta de mais
cm mais os seus domínios destinando vasta superfície á
espécie Halfa. E' natural da África, riqueza desconhecida
do deserto do Sahára, «opulência nunca deslembrada dos
pontos culminantes da Argélia. Dá-se melhor nos terrenos
calcarcos, ou que contenham acido sillico ; as sementes ahi
germinam com força, e no fim de cinco annos as folhas
são colhidas, enroladas, esprimidas na prensa hydraulka;
e neste estado remeltidas para Liverpool, ou para as mãos
dos fabricantes de papel de Lancashire. Os colmos-crescem
á l melro de altura ; as folhas até 70 centímetros de comprimento, c os pedúnculos áf> m ,2u.
Nos últimos seis annos a Argélia exportou l GO. 000.000
do kilogrammasde fibras de Halfa, o que perfaz uma im dia
annualde20.000.000dekilogramrnas, approxiaiatlam
Dando de mão ao algarismo preciso para coda an
sabe-se que em 1872 enviaram para a Inglaterra 40.000.000
de kilogrammas no valor de 5 á G$OQOo quintal métrico.
3,0

Em ultima analysc : a Halfa, cujos filamentos gozam hoje
de apreço nas fabricas de papel, pertencia outr'ora, segundo
os escriptos de Plínio, aos homens de industria que delles
se serviam para tapetes, cordas, sacos, cestos, ele., ctc.
O Lyyeum spartum, á quem por engano se referiram a
maior parte dos predicados citados, não passa de uma
graminea, posto que indicada também para o mesmo
género de industria, mas sobre a qual não recaiu por ora
o maior esforço de exploração- Dão-lhe o nome AoSenrha,
c por vezes o de llalfa : origem da confusão em que vivem
os desprevenidos. Ao menos por agora nãoapparecoellano
commercio. O tamanho c forma da sua formosa spatha ; as
dimensões avultadas das folhas, e de alguma sorte a
natureza do terreno cm que se alimenta, caracterisam de
certo modo a Senrha, comquanto muitas vezes se toquem,
cila e a llalfa, pela semelhança do solo em certas o
determinadas regiões da África.
Ainda na ordem das gramineas os argelianos bemdizcm
das fibras do Arundofeslucoides, e do A. donax (canna do
rheno no Brazil) para a fabricação do papel; mas ninguém
até a presente data recorreu ao valor preconisado de tacs
filamentos, por certo inferiores a tudo quanto se tem
vulgarizado acerca das primeiras.
Os habitantes da colónia cultivam uma composta, o
Eupatorium tinctorium, (*) para delia exlrahirem um
principio corante, ou espécie de anil. Estimam as flores do
Carthantns linctorius para a preparação do vermelho de
Hespanha, ou para colorir em rosa os tecidos de lã e de
(') Espécie congénere do Capa-liomcni da Tijuca.

algodão. Os carneiros comem as folhas, as quaes reduzidas
a pó coagulam o leite, e entram na fabricação do queijo.
Do urna visita ao trophéo dos vcgetaes lenhosos colhe o
botânico promenorcs, e não poucos, para o estudo pratico
c de acclimação de vários lypos naturacs e exóticos da
flora argelina; e exhubcranciade illuslração, mormente na
inslrucliva collecçãode Ernesto Lamber!,.
Nenhum brazileiro por ali i passou sem que lhe houvesse saltado aos olhos a amostra da graciosa espirrmkira,
Nerium oleander do Rio de Janeiro : emblema da tristeza
e da morto na linguagem das flores orientaos : leques mimosos nas mãos das mouriscas: fonte de carvão entre
os naturaes do paiz para o fabrico da pólvora. Quem
delia se aproveita no Brazil, á não ser nos canteiros dos
jardins ?
Para os que conservassem de memória certos factos da
historia romana pintados ao vivo pelos prosadores do grande império, nenhuma espécie mais interessante que a
thuya, ou Callistris quadrívalvis, symbolo da grandeza,
reflexo do fasluo, argumento em prol da magnificência palaciana dos Imperadores de Uoma na histórica c memorável
época da depravação dos costumes.
Foi esplendor daquelles mesmos salões em que um elevou-se assignando o perdão de Cinna, outro a desgraça de
Germânico, e o ultimo dos Césares o suppliciodo seu irmão
Britannicus. A thuya era cadeira, porta, mesa e ornato nas
sumptuosas habitações da antiga capital do mundo, como
na actualidade estimada na xylographia e marceneria de
França, para onde a Argélia exporta em quantidade notável
tirando-a dos 150.000 hectares que a encerram. Quatro

lindas raízes lustrosas como um espelho, faces salpicadas de
tachas e onduladas como o seriam pela mão firme de um
artista defronte da sua tola: assim estavam cilas pyramidadas no lugar mais frequentado da galeria,
A parreira (como no Brazil a chamam), ou pedaços do
vitis vinifera, representada por seus racimos e fruclosnos
baixos-rclevos, imagens esculpidas de scenas que se passaram muito anlesda era christã ; baixos-rclevos que serviam de decoração aos túmulos e templos dos povos antigos;
a vinha que na sciencia, economia e legenda de todos os
povos, a contar até dos episódios históricos da àrcadoNoé,
jamais deixou de ser estudada no complexo das suas faces
c applicaçõcs, ainda agora vimos como parle da collccção
da Argélia: para a industria manual de bengalas, ramo de
commercio interno nas províncias desta colónia.
O Ilez cqiáfolium, ú semelhança do que se pratica com as.
folhas de inale (I. parag.), e com as do /. conyonha-s, do
Brazil, fornece também um chá pela infusão das folhas, que
os colonos bebem á guisa do chá asiático. Mais vale como
alimento pelos órgãos foliaceos, que pelos usos do lenho
cm cabos de ferramentas, embutidos e em outras obras de
pouca monta. As pistaceiras, ora amadas das mouriscas
que delias tiram óleo para os seus cabullos, ora pelo sabor
dos fructos, ora pelas gommas e essências que exhudam, e
como plantas tanniferas c lenhosas.
A Ceratonia silliqua distincla pelas propriedades do
fruclo : dando álcool pela dislillação, e bebida quando torrado. A rosa scmpervirens fornece canudos para os cachimbos dos árabes, como a cerejeira (Cerasusjp&ra. os
dos habitantes tio Egypto. O llhamnus ululem n* como

planta lintorial, e mais do que como arvore de construccão.
As hasteas do rícino vulgar para consolidar ou unir as
partículas movediças das dunas. A figueira dos bons figos
para azas das cliicaras c vasos arabescos. li o ceitis ausInilix graças á linla amarella que escorro das camadas
corlicaes e da raiz.
Para. typosdas plantas acclimadas, e vantajosamente favorecidas pelo clima da Argélia, uma sobre todas se distinguiu,
o Eucalyjiliuí /jlobulus da Austrália, talvez que já plantada
TIOS arrabaldes do Rio de Janeiro, e que presentemente
conta 3.000.000 de pés nos terrenos da colónia franccza :
um com 18 metros de altura O1", 50 de diâmetro, e com 10
annos apenas de idade; outro com 13 metros de crescimento, O m , 30 de diâmetro, c 6 annos de idade I
Raciocinando-se sobre os factos da acclimação de plantas
de que deram innumeros exemplos as exposições da Grécia,
Kgyplo e Argélia, chega-se sem querer ao principio de Buffon
pela confirmação proclamada annos mais tarde, e como si
o grande génio houvesse podido descortinar atravez do
tempo as verdades expostas á luz do mundo no actual,
pacifico e civilizador congresso das nações :
« L'homme ne sait pás assez cê quepeut
Ia nalure ni cê quil peut sur elle. Nous
ríusons pás, à beaucowp prés, de toutes lês
richesses quelle nous offre, lê fona en eat
bienplus grand que nous ne l'imaginons.»
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Crataetais inenoRyina
Crataegus oxyacantb.i
Eriça arbórea

Lonicera arbórea

Populus al!i:i , .

O
£

Populii^ niTíi
Pr
uiiiis

Pll II ÍL"l "TílllíltUIll

o,4ia

0,482
0.489
0,536
0,480
0,460
0,415

0,386
0,h'47
0,324
0,358
0.525
0.386
0,428
0,590
0,293
0,461
0,340
0,588
0.299

0,222
0,260
0,179
0.171
0.218
0,220
0,233
0,253
0,156
0.179
0.115
0,152
0,139
0.179
0,268
0,219
0,222
0.123
0,202
0,223
0,188
0.134
0,200
0.188
0,220
0,232
0,171
0,175
o.lsl

0,144

0.374
0.452
0.925
0,431
0.459
0,914
0,451
0.314
0,453
0.415
0,325
0,333

0,474
0,503
0,433

•<

•

PVTUS co m munis
Pyrus Cvdonia
....
OutTcus Yistíincofolia
On PITUS i Icx
Qu^rcus rocciÍBríi . * •

0 515
. 0 907
0 159
0 89:)
0 014
0 9121
1 07 •
«

1 089
1 (iOi
0 85"

1

Õi ore vi s pspudosubcr
Otiprrus scssililloríi •
Quorcus s u boi*
Hliíitinins íilíitornus . . .
Sn 1 i\ <ill(n *
Salix halix
Brazil.
Brazil.

Brazil .

0,417

0,522
0,481 Srazil ?
0,440 t r a z i l ?
írazil.
0 322
0^561 Brazil.
0,333 Brazil.
Brazil.
0,382
0,349
0.422
0.699 Brazil ?
0,305 Brazil?
0.377

••
spinosci

o"s%

Spartium juiiceum .
T'iiiiari\ ííallica
•

<

Vi hnrn um íiiius. . .
Vitex a^nus-castus. .
Vitís vinifcra ' .
X i z v p f u i s Jotus .
Zi/V])lius vulgaris

.
.

0 891
1 094
o'507
0.726
0 759
0 881
0 799
1 123
1 080
0 908
0 697
1 080
0 8->4
0 8'il
1 019
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RENDIMENTO EM TOLUME DO CAHVÃO.

DO

R E N D I M E N T O EM PESO
DO CARVÃO.

-t,
H

FEfO ESPECIFICO
CAHVÃí).

NOMES DAS ESPÉCIES.

0,375 0,33o 0,417
0,206 0.379
0.170
0,535 0,235
0.511 0.217
0.778 0,191
0.213
0,333 0.180
0,235 0.135
0.371 0,215
0.309 0,167
0,356 0,189

PESO KSPECIFICO DA
LE.MIA.

I l P . X I l I M E N T O EM l'E->0 í
DO CAIiVÃO.

CAHVÃO.

PESO ESpEima» DO ;

PESO ESPECIFICO
LE.XIIO.

DO ,1

Calycaloiuc s[iinosa

0,865
0.8(10
0.900
0,778
0.956
0,900
1.063
0,802
0.929
0.812
0.8<!2
0.778
0,758
1,092
0.743
0,7-50
1,000
0.859
0,950
0,816
0.610
0.909
0,912
0,899
1.059
0,597
1,051
0,820
0.759
1.000
0,711
0.707
0,810
0,838
0,907
0,658
0.760
0,552
0.539
1.180
1,022
1,044
0,9àO
0.067

RF.NOIMF.PÍTO EM VO- ]
LUME DO CARVÃO. j

, fcitns

<í Kmcsto
na jlLi-R-eli

XOMKS DAS ESPÉCIES.

— G.J —

•«!

H
o
'A

0 266 0 169 0 418
írazil.
0 214
Bia/il.
0 '08
i laxil
0 135
Brazil.
0 172
0 480 0 193 0 666
0 574 0 221 0 4H
0 190
0 413 0 212 0 486
0 41" 0 216 0 418
0 312 0 173 0 498
0 444 0 200 o'401
o 533 0 260 0 516
0 170 0 151 0 505
0.340 OJ62 0,393
0 338 0 206 0 449
Brazil .
0 171
0 51'2 0 168 0 265
0 340 0 225 0 460
0 433 0 181 0 435
0 429 0 204 0 477
0 474 0 241 O'3'.'b
0 393 0 175 0 481
0 303 0 "87 0 052
Urazil.
0 174
0 333 0 188 0 575 Brazil '
0 5Í3 0 238 0 499 Brazil.
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Obscrraçao.— Estes algarismos constam da noticia especial sobre
os productos da Argélia na exposição de 1873.

Rússia—Turpia—e Mia.
SUMMARIO.—Betula.—Aselepias.—Lostera.—Seammonum.—Polimnia,
Rhus.— Crocus.— Statistica,— Plantas dos A-lpes.—Plantas históricas.
• Gaoidet frigidis Betula. Gallica IKBC
íirbor, mirahilis candore atque tenuitatej
terribilis magistratuum virgis—PLÍNIO.»

Tia secção agrícola do Império da Rússia nós os ju-rados do 2.' grupo lamentámos a escassez e lacunas- da
exposição botânica deste paiz, para a qual, entretanto, não
lue faltariam elementos si por ventura houvessem querido
abrilhantai-a aproveitando os dons do seu vasto território.
Poucas espécies, c algumas mal preparadas e sem os estudos que de ordinário acompanham a exposição de plantas;
e uma única cuidadosamente arranjada pela extensão dos
benefícios diária e copiosamente derramados nas artes e
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na industria, no consumo geral e economia domestica deste
povo.
Referimo-nos á histórica lletula alia ou Belula na
phrase de Plínio, cujos ramos symbolisavam o principio
da autoridade nas mãos dos magistrados da antiga Gallia;
ramos que despertavam outr'ora o respeito c veneração
dos povos; instrumento de castigo contra a gente de conducta reprehensivel; agora, excellente combustível de
sunimo poder calorífico, ou archotes dos camponezes e
operários á semelhança dos galhos do criribd entre os lavradores da província do Rio de Janeiro. A casca da Belula 6 arrancada para telhas provisórias mas duráveis das
choupanas e lendas, para vestimentas grosseiras dos habitantes da Laponia, quando não a destinam á confecção de diiTerenles objectos de phantasia. O lenho serve
de esteio na architeclura civil, e de pêndulo dos séculos
na duração das obras hydraulicas. A seiva do tronco
serve de vinho, como a lympha das Maurilias para as
famílias do Amazonas. As folhas ,em infusão dão uma
bebida llieiforme, e mais frequentemente como principio tannifero são cilas estimadas para o curtimento de
couros. A abundante resina da Betula deixa sahir pela
distillação uma substancia oleosa, mais propriamenlc conhecida pelos nomes de Oleum betulinum ou de Balsamum
lithavicum. Os Russos batem este óleo com a gemma
de ovo, e é com esta mistura que elles impregnam os couros
e pelles para lhes dar o aroma agradável e perdurável
que em todos os paizes do mundo tanlo faz avantajar e preferir o couro da Rússia. Cumpre-nos aconselhar aos fabricantes de pelles e couros curtidos do Brazil que importem

da Europa o famoso baluam-um lUhavicum para maior
proveito e importância, da industria nascente que elles
procuram aperfeiçoar. Façam o primeiro, segundo e terceiro ensaios, e no fim das experiências o tal segredo da
Rússia lerá transposto o oceano escondido nas dobras do
presente relatório.
Km Iodos os cantos do elegante pavilhão agrícola c floresta! nenhuma novidade mais, á não serem os folliculos
do Asi-.íepias Syriaca, cujos fios sedosos que encobrem
as sementes parecem ser Ião preciosos como os das espécies f/ifjantea e rurassavica por nós mencionadas em 18G7;
e o Los terá marina, do mar Caspio, de cujas fibras se usam
para enchimento d»; objectos estufados, e como pasta na
industria do papelão.
Para tamanha delin;'iti'ia ou pobro/a de proJurlos vegetaes, só a resumida o csi-assa. flora da, Turquia na parle
accessivel ao publico, que os commissarios entulharam
sem melhodo nem classificação na bclla nave central do
palácio. Por muito favor puzeram urna redoma de viiltn
cobrindo um bloco de 23 kilograrmnas da resina do Coitvul•vulus scammonum; e nem o nome botânico lá estava escripto! Em torno da mesa enfeitaram o grupo com as hasleas
e follias seccas da planta em questão; u tudo q u a n t o se
colheu do seu estudo reduz-se á cor preta quasi a/oviche
da resina que os turcos extrahem da raiz, a qual circula nas pharmacopôas c.omo poderoso drástico.
Ao lado da redoma: amostras de pinheiros e de carvalhos
sem designação scienliiica, e apenas indicadas pela procedência. No parque, em face do crystaUino chnUt do
Shah da Pérsia, as raízes aromáticas de uma planta. fou
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caules?) esculpidas para pulseiras, brincos, broches e colares: grande ramo de negocio!
Houve mais capricho na reunião e no arranjo das espécies da flora italiana; e com ser igual a área concedida pela commissão austríaca para os vegetaes desta
região encheram-na em totalidade de quadros, mosaicos,
discos, folhas trituradas, amostras de cortiça da Sicília,
libras naturaes e outras conforme as exigências da industria.
Grandes pyramides de cinco a seis pés de altura continham exclusivamente as fibras ratlicaes de uma graminea, o Polimnia grillus, antigamente do género Andropogon, e á primeira vista fácil de confundir-se comovetlíicer, que os bru/iieiros plantam para que com as raízes
seccas os seus guarda-ifoupas se impregnem de suavíssimo
aroma. A Poliuinia tem outra estimação no cnmmercio
do reino da. Itália como íarilmenle si1 deprehende dos
bem trabalhados artefactos que todas as cidades do inundo
consomem, <HI sejam no serviço interno das casas, ou
seja nos toilett.es de todos os gostos e luxos. Para vassouras dos salões, vassouras chatas e de corrente uso no
Rio de Janeiro, querem os italianos as libras amarelladas
e mais grosseiras, ou raízes da Polirnnia sem penosa preparação. Para escovas de mesas forradas de panno, e
para a roupa, escolhem elles as fibras rudicaes mais finas.
Alisam-nas com esmero quando se trata dos cabellos e
madeixas humanas; e levam-nas até ã maciesa do velludo
nas escovas feitas para alisar o pello dos chapéos. Assim
fossem preparadas as grossas fibras das nossas piaeabas
para maior extracção das duas estimadas palmeiras.

Si alli abundavam pyramides, á-poucos passos de afastamento tropeçavam os visitantes em volumosos sacos
repletos de folhas moídas e cheirosa^ do llhus cariaria,
soberbo elemento tannifero, em concurrencia nos mercados
com as cascas dos carvalhos, nozes de "Âreca e outras da
mesma cathegoria. Os lavradores colhem de um hectar 3.000
kilogrammas (termo médio) de folhas, e não desprezam o
principio corante do tronco do Sommaco: seu nome vulgar
entre os italianos. Cultivam de permeio a Gentiana purpúrea; arrancam as raízes e transportam-nas para as fabricas de cerveja a lim de lhe dar o amargo (e que amargo!)
que em outros paizes se consegue sem outro ingrediente
mais que oHumulus hipulus. Explicam alguns esta substituição do lúpulo pela Gentiana pela circumstancia da.
primeira não comportar favoravelmente a maior parte dos
terrenos da Itália.
Dando de mão a este recurso a cerveja italiana cresceria consideravelmente de preço em consequência da importação do lúpulo. Redunda tudo quanto dissemos cm
uma economia bem amarga que os Bavaros e Austríacos
Jamais supportariam: tão delicado sentem elles o paladar
no gozo constante da sua agua fortificante l
As Irideas do género Crocus têm como distinctivo dos
seus carpellos a cor amaivlla viva dos estyletes e stigmas,
os quaes sondo reduzidos á pó longe de desmerecerem em
cor conservam-na no mesmo gráo de intensidade: cis o
açafrão da tinturaria que os italianos sabem preparar á
custa do órgão feminino cio Crocus sativns. Os confeiteiros não raras vezes lançam mão do amarello do açafrão
paia dar a cerlos doces a cor, que suppostas melhores as
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condições de preço mais lhe caberia com agemma d'ovo. E
uma vez que falíamos em flores vem a propósito recordar
um facío chimio e do horiicullura que se apregoa como
certo em qi;acs]uer exposiçlos do plantas vivas da Itália.
Tem cl!e applicação á coroll i do Jlydrangea hortcmis, (*}
também conhecido nos jardins fluminenses ; ora cor de
rosa, ora azul, á discripção e vontade dos horticultores. Os
petalos rosados são os mais conmuns ; os azucs todas as
rezes que a terra contiver sulfato de ferro com pequena
dós3 do húmus; uma ou outra basta para produzir a differenea de cor. Tanto prova mais que o ferro ó um
dos poucos melaos que representam papel physiologico
na vida das plantas, e não puramente mecânico como a
muitos outros dever-s>ha atlribuir.
A superfície florestal do reino da Itália abrange 5.025.893
hectares, isto é, 17,04 % da superfície total do território ;
c comparados estes algarismos com o da população, vê-se
que para cada habitante a proporção florestal não passa
de 0,20 de heclar. Tara 30.3i2.223 metros cúbicos de
meteria lenhosa tirado? anmialmenle das maltas, soiui >
12.136,888 para conslrucções, e 18.205.332 metros cúbicos
para combustível, reverteriam para cada habitante 1.250
m. c., ou 0,500 para obras de engenharia, e 0,750 para
combustão ; calculando-se para uma população composta
de 28.482.333 indivíduos.
Entretanto convém notar que estos algarismos de estatística são excepcionaes, ou antes estimados sobre o que se poderá obter, e que na realidade não se obtêm ao menos
(•) Rainha Hortensa., nos jardins do Rio do Janeiro.

por agora por falta do necessário o possível esforço de»
homem.
A verdade consiste no rendimento annual do 3.200 melros
cúbicos cie madeiras por heclar, ou de 16.000.000 de
metros cúbicos como me lia animal, ou quando muilo
cerca de 17.000.COO para 24.273.770 de habitantes :
20,70 %, relação entre a superfície cm hectares de bosques
c o algarismo lolal da população.
No grantie quadro estatístico da Itália, presente ú exposição, os vogelacs lenhosos dividem-so em duas grandes
classes :
I
Cl.
LATIFOLIA ou de grandes frondas.
II
C!.
A<;mFoi,iA ou de folhas coniforianas :
dislingu'n lo-sc cilas pelo habito exterior, eslruclura, <••
valor tcchni.X) e económico das espécies. Em 100 parles
das florestas italianas, a proporção é a seguinte :
Lati folia
Aghifolia
Mixtos

0,89
0,07
0,04

100.
Em 5.025.893 do hectares :
Plantas lalifolias
»
aghifolias
»

mixlas

4.473.305 de hed.
3Í7.94G » »
204.582 »

»

5.025.893 hectares.
Portanto as coníferas estão cm minoria absoluta, esupplantadas pelos carvalhos, nogueiras, olmos, castanheiros,
Ctc., etc.

r 10
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Imaginemos uma i-xcuisão pelos Alpes acima.
na base e começamos a sub'r, e as primeiras arvores qu.*
se encontram vão sucessivamente desapparecendo em altitudes variáveis. Principiando por aquellas que desde logo
revestem os lugares mais baixos do Alpes, nota o botânico :
O Qutrcus pedunculata,

da base até

O Alnus glutinosa,
O Quercus robur,

.
a

O Carpinas betulus,
O Tília europca,
O ^ÍBWS inccna,
O Castanea vttlgaris,
O Ulmus campestris,

» »
» »
» »
» »
» »

O Acer platanoides,

»

»

» 1.300

>

O llyppophe rhanoi-ief,
ô Fraximis excelsior,

,<
»

»
»

» 1.389
» 1.488

»
»

O Ccrasus avium,

»

»

» 1^600

»

»

»

O r«.7í<s baccata,
O Bcfwte «»«,

>•

»

>' 1-600
» 2.000

»
»

»
»

»
»

»
>

500 metros de altitude.

» l.OCO
» »

»
»

»
»

»
>

>
•
»
»
»

»
»
»
»
n

»
»
»
«
»

»
»
»
»
»

»

»
»

1.139
1.200
1.200
1-200
1.2EJO

»

A t é 2.000 metros de altitude perde-se de vista uma per
uma as espécies que reunidas na base dos Alpes por cilas
se elevaram até onde o clima lhes permiti!u viver. Outras,
porém, que não se moslram de par com aquellas nos puiilus
mais inferiores das enconlas das montanhas alpinas vão
pouco a pouco apparccendo á -medida que o herborizador
só afasta do mais em mais da planície da Itália.
O Pinus sylveitris
O Larix europeu,
O Fugas nylvatica,
O Picea excelsa,
O Abies psctinata,
Os Sorbus spi,
O Pinus uncinata,

de '300 metros ato
de 300
»
»
de 00)
»
"
de 900
»
»
de 1.000
»
»
de 1.100
»
»
de 1.200
»
»

1.900 metros de altitude.
2.000
«
»
»
1.62't
»
»
»
2.100
»
»
»
1-800
»
»
»
1.800
»
»
'»
1.800
»
»
»

Nos Appeninos a que mais se avantaja em altitude parecenos ser o Ilcx aquifolium, porque sobe até 2.500 melros.
Participando dos typos gcraes da flora européa as arvores
d a Itália não offerecem abundantes idéas que possam
imprimir um cunho de novidade para as paginas dcquaesquer escriptos, sirião imagens de labores passados ou de
intelligentes pesquixas na histórica apreciação dos livros
latinos. Recordar as observações dos grandes mestres é
querer dilatar o espirito pela admiração, e instruir-nos
acerca das plantas que na historia do passado mereceram
horas e décadas de estudos.
No numero das essências que a Itália reuniu para a
actual exposição, contam-se algumas que aos antigos escriptores não haviam passado em silencio quanto á exhulierarir-ia dos seus attributos.
O cedro do Líbano e o cypreste sempre verdejante:
twterninn [intant da phrase do Plinio, enfeitavam as paredes do pavilhão agrícola italiano. Na mesma linha a
pulcherrina pinux de Viryilio, que o professor Siemoni
pensa ser o Pinus pi-uea de Linnêo, e á cuja espécie dizem
respeito, á seu ver, as palavras de Ovídio -.murinctn comas,
hirsutarjiie vórtice pinus. O escclso freixo, de cuja raiz
mestra cortam-se taboas no aspecto acluunalotadas para
os moveis de geral aceitação entre as pessoas ricas; e o
Almis quo Plínio qualificava do crtci-nn! De reminiscência
• v m reminiscência lemos nas formas daquelles bellos carvalhos e lindas tílias as senlinellas do templo de Júpiter,
hospitaleiro casal da fabulosa narrativa de Ovídio; e na
legendária amoreira os restos sanguíneos de uma desventura poética.
5í
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O Populus symbolizava na Itália a clemência, mas clemência imaginaria nos versos das fabulas. .\ planta de
Clycia nunca deslembrada pela rique/.a, posto que mal
estudada, das sementes; e quantas mais do domínio dos
antigos c instruclivos livros latinos! Uma, o teixo, foz
lembrar a máxima de Theophrasto ainda era voga nas
descripções, repelidas por vezes, desta espécie: « Si FOLIA
comederint moriuntur ».— O conhecimento profundo da
flora italiana suppãe em qualquer indivíduo, além da botânica, esiudos sérios das obras clássicas de Virgílio,
Ovidio, Plinio c Liiméo, de preferencia a quaesquer outros
sábios da antiguidade. Ksrrcveram elles á respeito de
cerias espécies do outros paizes do continente; á Itália,
porém, coube maior quota : porque filhos deste céo pensaram ma ; s ria pátria e no renome que o fuluro llu'S
dispansaria.
Nota.— O Império da Rússia possue, sem incluir a F i n l â n d i a , Ásia
Central, e o Caucaso. 193.Sii.102 de hectares de florestas isto é, 40 ',»
da superfície lot;tl do seu território na Europa, ou 2,73 liectares para
cada habitante, repartidos do seguinte modo:
Florestas do Estado
>'
das minas c fabricas da coroa
»
Apanágios da coroa
•
»
das cidades, conventos, igrejas, efc
Total..

120.966.840 hcc.
G.892.880 »
ij. 993.028 »
60.C89.3jl

>

193.«44.102 hec.

Allemanha — Franca,— Hespanha.
Pórtnjral,
o.— Superfície dos bosques.—Rendimento das florestas.—Esperiencias.— Proporção entre as inatas e os habitantes.—Distribuição
dos vegetaes ougeographia. —Plaiitas exótica í e inJigenas.—O salgueiro. — Rendimento.—Colónias.— Gommas.— Fructos.—Fibras.
—Raízes.—Óleos.—Lenhos.

O Império da Allemanha abrange cerca de 3.000 espécies
de plantas expontâneas, algumas das quaes serviram de
base para bem deduzidas experiências: nova fonte de estudos, e novos exemplos para os menos adiantados no
lucrativo ramo da industria e sciencia vegetaes. Da leitura
do grande mappa estatístico deprehende-se que os seus
ll.l;M .v!Gá de hectares de florestas representam a somma

tolal dos hectares pertencentes aos diversos Estados Ao
grande Império:
Prussia
Baviera
Saxe
Wurtemberg
Badcn
Estados do Rheno e do Elba.
Estados da Thuringia
Estados do Báltico
Alsacia c Lorena
Total.

8.366.947
2.596.894
472.419
595.102
310.924
497.479
393.059
270.201
451.337

hectares.
»
»
»
»
»
»
»
»

14.151.362 hectares.

Isto é: 26,58"/o da superfície total do território, com
0,37 de néctar para um habitante. Um grande cubo do
ouro situado ao lado das essências florestaes indicava o rendimento aimual tirado das matas do Império, à razão de
18,8 marcos de cada.hectar, 265.831.140 marcos an.nualinente, que correspondem á quantia de 132..915:570;}>OOQd('
nossa moeda.
Os allemães prepararam a sua rica collecção, digna por
certo de qualquer musôo, cada amostra, referindo-se á
largura.do respectivo tronco, formando um grande livro
cujas ametades se movem em redor de uma linha presa por
dobradiças. E sabendo elles que para as reuniões universaes exigem-se adiantamento ou progresso palpável em
todos os productos que passam, pelas mãos do homem,
abriram diante dos olhos dos jurados os quadros explicativos

dos effeitos maléficos dos insectos per^uid.cHys das
allemães, (que estudaivmo; em um c.ipiuijq especial), e as
recentes observações que sobre cilas recaíram constante
da,seguinte tabeliã: merecimento duplo consignado no
diploma de honra que coai inteira justiça lhes foi ontorgado.
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Idem ideni

Idom idem
IdciLi idem
IllCill idiim

Idem idem
Idcm idein
Fa"us sylvalica
Idsiu ideai
Idem idem
Idem idem..
Idcm idem
Liem idom
Idem idem
Idciu idem
Idem idem
IdRin idem
hrpitms orieiílalis —
Uem idem
etula sp
IrMn idem. . .
.
Idcm idem
Pinus sp
Idem idem
Id^m idem
Idam idera
MIMO idem
Abies excelsa
Iduri idem
Idom idem
Mein iilem
Idem idem

0

Diluvio; argilla e arra.

0
0
ISO
83 J
2 li)
2Í>0
019
0
0
M
80
164
3H
?
400
4">0
BI) J
6*0
07.)
1.000
0
340
0
0
25!)
0
0
130
220
200
0
0
0
260
3JO

D i l u v i o argilla o arôa. •

0

1'riassioo médio
ires variegado
lilin io, argila e área.
(iluvio, argi lia
-a vá Jwsaltka
lelaph vro
i isalto .
irós dos quadrados....
ira u \vacke
Hluvio, argillae área.,
cias módio
lluvião, argilla e área.
iluvio, argilla e área.,
iluvião
lem . .
iluvio, argilla earêa. .
Iluvião .
Uluvião, arjíillae arfa.
'i-is inferior .
em idem . ,

170
130
82
104
122
98
167
95
137
100
68
10o
127
103
102
98
117
101
110
110
120
112
70
90
58
49
50
101
96
114
90
90
75
85
105
95
70

0.177
0.209

30.1
27.2
23
31.5
15.5
20.4
22.4

íeis

20.3'
24.0
21
31
33
33

38
23
30

27.2
20

31

20.2
18.4
16
17
23.2
23
17.4

29
18
27
23.5

28
27.4
29
28
Ml

9.46
0.771
3.33
1.516
1.346
2.14
0.93
0.94
1 75
0.614
3.756
3.83
3.77
3.42
0183
1.0
1.3
0.08
1.03
1.33
0.32
0.533

29
51
38
40
43

0-339

49

0.37
0.23
0.236
0.269
0 18
0.28
0.218
0.10
0.228
0.188
0.43
0.469
0.318
0.287
0.13
0-236
0.2H
0.31
0.36

0.34

H

3.78

91

41
26
57

0.26
0.33
0.47

33

58

0.28
0.302
0.127
0.208
0.13
0.17
0.15
0.24
0 32
1.29

a.2a

Cí K
H -íj
U
7 ~

'»c <~9

o «,

^
'
í '
ffl

H

/(
í/
ll^--~
(í

<,'=: —

Quercus (carvalho)...
ld'Mii idem

U .

40
34

53
5í)

31.5
40
33
31
29
36
22
20

28

22
26
31
40
38
27
40
42
38
42
40

'M

35

372
—.

600

332
—
396
232
—
—
320

0.42
0.603
0.319
1.590
0.68
0.72
1.82
1.03
1.02
1.63
2.12
1.93

í. 538

—
3.67
6.79
—
3.3
2.05
—
—
2.92
4.9
7.46
5.35
10.33
7.7
4.24
i

353
—
2'-)—2
318
784

284
388

1064

36i

5%
/i8l)

72;.)

696
572
(152
1176

—
—
' 1C80

716
—
336
1372

596
332
820

624

•

4.3

—
3(11
707
—
353

156S

380

0.681

732

2 í.8
704

800
772

680

789
410
521
430
411
406

B04
304
—
172.8—

204.24
—
610
167
440
421
714
C32
332
718
8!I2
793

4.45
4.3

4.03íi
4.2
4.2
2.7
—
—
2.98
4.168
—
6.039
1.7

3.889
4.680

7.93
8.426
3.9
7.12
9 38»
11.3 !
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Iilpin idoni
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Ideui idoni
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IdtMn
Idcm
Idcm
Idcm

idcm
idein ...
idcm
idcm
idcm

Abies pcclinala
Idcm idcm
Idcm idem
Idcm idern

. .

430
471
502
520
020
010
070
673
720
1000

290
590
1000

Basallo
n rã n "\va c k e

iranito
Granito
1'rias inferior
Idem idem
Gneiss

61

110
95
74
101
!)9
107
85
103
95
98
' 77
113
140
103
112

20
30.0
29
24
33.0
29 2
32
29.4
31.8

31.8
35.0
24
21.0
31.2

27.4
17.3

0.4?

0.33
0 303
0.32
0.33
0.29
(1.29

0.34

0.308
0.33
0.30
0.31
0.18
0.22
0.20
0.15
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33
38
31
25
30
30
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48
40
42
45

33

25
33

84
84

1.08
1.98
1.13
0.00
1.78
1.42

1.63

2.43
1.90
2.23
2.49
1.02
0.52
1.57
d. 42
0.42

1232
288
708
2)44
028
700
421)
084
430
740
530
87â
1170
532
432
1170

851

578
810
510
720
527
CU
589
f 61
598
070
497
304
750
732
750

9.08
5.23
8.389
0.89
7.128
5.32
0.02
(i. 929
0.417
0.20
0.89
0.45
2.09
5.40
0.97
0.75
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Franca,
A victoriosa nação na classe 43 da exposição de ÍS:i7
deslembrou-se do muito que fizera então para ponto d<i
partida de novas indagações sobre os vcgetacs silvestres da
Hora européa, cujos resultados vão pouco a pouco dcscobrindq-se á medida que os povos se reúnem cm novos
congressos de concórdia e trabalho das nações, e ao passo
que ella, a França das idéas e da propaganda da civilização,
parece ter-se possuído agora do um fatal esquecimento á
respeito do serviço que prestara c domais quo poderia ter
feito paratriumpho seu no decurso do corrente anuo.
Formais quo a procurássemos neste oceano indefinido
de opulência, bellcxa, e inslruccão cm que oulras navegaram
pujantes de coroas festivas, reinando velozes com os ramos
do ambicionado louro, não a vimos sinão muda na ampla,
arena em que todas atiraram os germens fecundos da
botânica applicada. Nada mais fez do que mandar para o
Prater uma casca inteira do carvalho cortiça. Não ó licito
a ninguém o attribuir tão sensível falta ás circumslancias
excepcionaes que nesles últimos tempos á todos aflligiram,
allendendo-se á que nos demais grupos ella o suas colónias
mostraram-se na altura c grandeza que o mundo inteiro
reconhece e admira: 16,79% de bosques sobre a totalidade
do território da França; 0,27 de hectar para cada habitante,
antes de perdidas a Alsacia e parte da Lorena : manancial
immenso para uma bclla collecção botânica supposla menos
descuidada a administração geral das florestas.

— s;;
A flora da ilespauha comprchende 700 espécies, algumas
(lasqnacs vieram illuslraro mapp.i da gcographia botânica
do antigo reino de Castella. Os discípulos de Ruiz c 1'avon
acatam c folheara o hcrvario de Madrid, mas com lal
modéstia e reserva quão raras as vozes que se fazem ouvir
além dos ryrinêos. Honra ao dislinclo Dc-jlarlino, nosso
collega do jury internacional, que com a maior galhardia
defendeu os interesses de sua nUriimlada pátria, mostrando
á nós e á outros, c com aquclla vivacidade tão commum nos
povos da raça latina, Indo quanto podia concorrer para a
gloria da naçãohcspanhola.
Começaremos pelas espeeiaes naturalizadas. Em todas as
províncias da Hcspanlia se cultivam abundantemente as
auranliaceas: cidreira, limoeiro, e lararigciras ; amavam os
C Urus pelo sabor das hcspcrideas. As rosáceas alli prosperam o são procuradas nos fruclos do : Pérsica vnlgaris,
Pjjrimmalm, Pyrus cydonia, P y r lis (ominimis, Amyr/dalus communis, Prunus domestira, as cerejeiras, Cerasns
c.aproniana e C, juliana ; os Morw albus e mulliraulin.
Das myrlaccas a romeira. Oazedarach de par com a llobinia
pseudo-acacia,S<;hinus molle (congénere das nossas aroeiras
do campo;, o em ultimo lugar: a Cernlonia siUqtiu, de
quatro á nove melros de altura, planta oriental de fruclos
saborosos, c de folhas coriaceas; a nogueira real, ospojmlns
plulimus, G tamareira. Passando das plantas exóticas ás
exponlancas, descobrom-se o freixo de folha oslrcila, o
olmo dos campos, e os salgueiros, derramados com
profusão nas margens dos rios e nas lerras baixas <Jo>
ribeiros.
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Piniis sylccslris. L

Nos extensos montes c nas serras centraes da península.— Produclos estimados.

Pintts hispânica. Coo

\
f
i

Pinut clttsiana, U

/

Ornamentos dos grandes montes de
Cuencns o de Segura.— Arvores de
construcçcto, e de avultadas dimcn-

soes.

Pinus pinça. Li»

Nas regiões montanhosas do meio dia
da Ilcspanha.— Produclos de escasso
valor.— Fructo alimentar.

Pinus wicinuta. l)f

H a b i t a somente nas altas serras dos
Pyronéos, formando o l i m i t e da vegetação arbórea á 2.000 metros de
altura sobre o nivol do mar.— Boa
madeira.

1'inuf halcpensis. Mi/1

Pinus pinaster. A

un torra, lio

Chamado o pinho de Jerusalém.—Cobre
os pontos baixos da região mediterrânea, ou base dos montes.
^ Companheiro da Pinea no centro da
>
ilespanha.—Forma grandes rnonles
;
c origem de m u i t a resina.

Habita nas altas montanhas dos Pyrenêos, quer do Norte, quer do Sul.
— Os seus productos são menos conhecidos.
K' menos extensa que a seguinte espécie
do mesmo género.

Quercus ilcx. J<;»

Tantas formas difTerenles q u a n t o s os
nomes que se l h e tem dado, nas províncias centraes, mcridionaes do
oeste i'.a Jlespanha.

Querciís sitbpi'. L/n

Constante ornamento da região mediterrânea de Genovo á Cadis, e igualmente da Extremadura e Salamanca,
que tanto engrossa o commcrcio da
Cataluna na som ma de milhões de
i cães em cada anno.

Quercus cocciffera. K

Arbusto dos climas meridionaes, que
outr'ora m u i t o produzia em razão
dos kcrnies.

Janipcrus thurifera. Lln

Adiça pcctinala. De

Nas vertentes dos Pyrenêos á 1.200, c
1.300 metros de altitude.

Espécie arbórea cobrindo extensos montes nas províncias de Guadaligera a
outras.— A madeira goza de m u i l a
aceitação.

Abies pinsapo. Boi

Vive somente na serra de Honda, aonde
occupa uma extensão de 1.500 á 2.000
hectares, sobre 1.200 metros de altura
contados do nível do mar.

Alòin da serio que do alguma forma caracterisa as
regiões botânicas o climas doHespanha, outras só expozeram por serem dignas do a l t o n ç à o , ma,s em mormr

Nas serras e contrafortes das montanhas, nas vertentes de collinas alo
000 melros do oceano.
Espécie de innumeras formas em toda
a cadèa dos Pyrenêos até 1.000 metros
de a l t i t u d e .

íirái» de, u t i l i d a d e , ('.nino simples arbustos aliás frequentes
nos monles, tilaremos os jnniprrm (*}: minnuinx, ph«>iiit-eti, onphom, tnitrrocarpti e sgbina.

Pinus marítima

Quercus pedtmculata

Oucmis sepUiflwH

Oí/tf/i/frt. L'.tin....

Esta c suas variedades ora nos nmnlrs
acachapados do centro da llespanlia
ora nas jirovincias uiidaluzcs do litoral.

Da,s espccii's que formam raras vozes \ ida, á parte, ou
que vivem mescladas entre si ou envollas com as plantas
dia madas sociaos, conhecemos agora oAcerpseudoplatanus,
(') (Jue no U r a x i l se c h a m a m simliros.

-r-
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rriTitcosa, llexaquifoliiCm,Sorbus
"ia, Sorbus ária, e Ta.nm barrota.
M x p o n l a n e a s c coinrnuns em todas as montanhas dallespauiia : o Caslanra rcara, o o Cori/lns firdlana ( d a qual
(ralaremos no c a p i t u l o consagrado á Slyria.)
PLANTAS rur.01T..YnSSIMAS NAS P R O V Í N C I A S E S E R R A S T.ENTUAES.

Genisla sphcrror.arpa
»

de pouca applicação.

scorpius

»

»

Daphne gnidium

»

»

Lavandula pedunculata

»

»

,»

»

»

»

»

sjrica

Ilhymus vulgaris
»

rcgis

»

»

»

mastiehina

»

»

»

«

»

»

Sarolamnus vulgaris
»

cniorarpus

AIUirSTOS DE TODA A C O R D I L H E I R A

I)()S PYRINÊOS.

Uiex europeus. Eriça arboria. Krira slricla. Eriça scop iria, Hiixns sempervircns. li*'ulula tridcnlala. Genisla
florida, cie., ele.
AlllirSTOS DAS P R O V Í N C I A S CENTRAES.

Ciai na laurifolius. Cislnx salvaformis. Cislas pnpn-

REGIÃO M E R I D I O N A L E BACIA 1)0 MEDITERRÂNEO.

Chamerops humilis.
palmeira anã.
arbusto
Cislns albidus
idem.
» ledon
» ladaniferus.
• idcm.
idcm.
Ulox provincialis
idcm.
Phylinea argentifolia
idem.
Nerium alcander (espirradeira do Brazil).
idcm.
Pistacia lentisçus
idcm.
»
lerebinthus
Macraloa tenacissima
idem.
llhamnus alalernus
idcm.
Viburnum rinus
idem.
Daphne laureola
idem.
Hcrberis vulgaris
idem.
Erinacea punyens
ideia.

A península ibérica iicou aquém do que se deveria
esperar depois da experiência e ensaios succcssivos nas
quatro épocas notáveis que a historia registrará d'entrc os
factos da grandiosa Londres c da festiva capital da França.
Portugal sempre vizinho da llespanha, quer se allcnda á
sua posição geographica, quer á posição de ambas no sector
do palácio c no espaço que lhes foi reservado no pavilhão
agrícola, só separaram-se sob o ponto de visla dos produclos
coloniaes, porque no mais a semelhança chegou ao extremo.
A llespanha não fez questão no modo por que collocára
o salgueiro coimrmm, Salix alba • ao passo que Portugal
revestira de apparato os espécimens de uma pequena industria manual feita com o lenho do salgueiro branco. Fuzerain
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na secção porlugueza uma mesa de nogueira no lugar
mais àccessivcl aos transeuntes; ao lado uma saloia encarregada de vender palitos, uns simples, outros enfeitados ou recortados á canivete, cora todas as formas, e
gostos: ramo de commcrcio antigo c lucrativo, o qual
desta vez produziu fecundos e inesperados resultados. I'or
30 krcuzcr um cento de palitos; i.000 por dia; 120.000
por mez; 720.000 cm seis mezes, ou 2.160 florins, no
mínimo, por lodo o tempo da exposição ! OSalix a/foi fica
sendo, á visla do exposto, um egrégio beneficio da natureza á bem da flora da península ibérica. Supposto que á
qualquer brasileiro houvesse occorrido a idéa, c com cila
a execução, de expor cm Vienna as lascas finas e palilantcs do Smilax salsaparilla, voltaria por certo para o Brazil
com 2:1GO£GCO de ganho liquido. Mas si em vez da
salsaparrilha o governo tivesse determinado, á exemplo de
outros paizcs, que annexo á secção brazilcira se construísse um pavilhão ou pequeno reslaurador onde os estrangeiros fossem beber o café, o mate, o chá, e o chocolate do Brazil, teria pago só com este recurso todas as
ilespezas das exposições passadas, da exposição presente,
e de quanlas hão do vir no correr do tempo. A manifestação das riquezas nacionaes como tem sido ale hoje feita
será sempre fértil em vaniagcns para nós; mas o que se
não colherá para o futuro, e no sentido da emigração para
o Império, si outro for o pensamento, si outros forem os
esforços, dilatados pelo fogo da experiência bebida nosein
dos grandes cerlamcnseuropeus?
ralhávamos do Salix alia de Linnêo, do grande successo qne obtiveram as filtras lenhosas, e lalvez maior

i

que o dos 600.000 milhares armuaes de fructos do Cilru»
iinranlium, e20.000milhares do azedo citrus limonum,
para os mercados de Lisboa e de outras cidades, o para a
exportação. 240.000 hectolitros de azeite do Olea ouropea, tirados annualmente do 42.000 hectares de cultura ;
35.000.000 de. kilogrammas.em essência e resina dos pinhos ; 33.000.000 de kilog. de resina opaca e amarella ;
189.000.000 de kilog. de colaphana, algarismos daproducção em 1872, e sem incluir a extracção da cortiça,, do
linho e cânhamo : Portugal trabalha mais que a Hespanha
porque calma e livre das inquietas idéas dos seus vizinhos.
120.000 hectares de florestas em lodo o reino produzem
o pinho marítimo e suas congéneres, os salgueiros, olmos,
carvalhos, populos, plátanos, castanheiro, oliveiras, freixo,
buxo, pislaceiras, o myrto, o bordo, o alno, e cypresle ; e o
que mais é.: o Cerasus lusitanica; e o Cupnssus yl/ium
Lam, gigante de 40 melros do estalara com 2 de diamelro,
ou cedro de ftussaca, planta de Goa na opinião de Brotero,
ou dos Açores segundo outros aíímnam.
'Como saber-se da qualidade das Anonas, Mau</if<im,
Anacardium, Psidiums, Stenocalyx, e de outras das ilhas
do Cabo-verde si mandaram os fructos em conserva no
álcool?
Si melhores ou peiores que as do Brazil é facto que se
não pôde averiguar.
As colónias portuguesas com serem escassas em tudo
quanto se refere ao mérito scicnlidco das suas collecções,
uma vez por outra saem da regra geral e attrahem a
curiosidade dos incansáveis tomailores de notas. Sirva de
argumento a originalíssima dicolyledonea, Gnelacca, que os
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botânicos designam por Welwilsch-ia mirabiíis, elegantes
enfeites dos terrenos arenosos de Angola! Nas regiões
austro-occidentacs da África lastram os indivíduos da espécie mencionada, cxcepcionaes quanto ao habito exterior e
por serem os únicos habitantes daquelles terrenos áridos
e estéreis por sua natureza incapazes de nutrir ã outras
quacsquer plantas. A parte immersa no solo, com cerca
de um metro de comprimento, escava-sc na porção superior tomando a forma de um prato fundo que está rente
com o chão e exposta á almosphera ; os bordos reflexos
assemelham-se até certo ponto pela textura c aspecto com
as orelhas de pdo, coguinellos parasitas sobre os troncos
das nossas arvores. As folhas, (*) na verdade pouco numerosas (2), são radicaes porque nascem das margens da extremidade dilatada, c quaes plantas rasteiras, estendem-se
horizontalmente sobre a superfície da. turra. Lacinias estreitas , mas compridas, para que género de trabalhos
servirão ellas na industria? Ao menos por agora nada
consta a respeito do elemento t ê x t i l ; ou quem sabe si as
longas fitas hão de produzir grosseiras cordas destituídas
de valor á guisa das cmbiras do BrazH? Figura o llV/íntschia mirabibis apenas como planta no aspecto curiosa,
inteira qual se viu no pavilhão agrícola de Portugal, e qual
se ha de ver ern um dos musêos de Yienna d'Auslria
depois de terminadas todas as formalidades decorativas
da exposição. Corria o armo, de 18u7 quando o naturalista
"Wchvilsch descobriu-a nas solidões de Massamedes.

(') Cotyleclonrs persistentes.

Tara desempenho desta parle da nossa tarefa locaremos
nos produclos coloniacs, outros que não têxteis sobre os
quacs, cumpre confessar, pouco se poderá dizer na ausência
tão prejudicial do circunstanciadas informações.
frommas e resinas. — Rica collecção de gomma copal
distribuída por 37 frascos de vidro, maior e mais variada
em cores que as do Brazil c Guyanas : deu a entender que
as possessões porluguczas por si sós podem fornecer á
metrópole a soinma que for necessária para a pharmacopéa
e preparação do verniz. Algumas amostras de cor escura,
outras do cor vermelha, pedaços amarellos, c umas tantas
inteiramente brancas, quaes se houvessem extraindo de
diversas espécies do mesmo género, tinham nem mais nem
menos que um nome nos rótulos: gomma copal d'Angola;
Novo Redondo, Calungo-Allo, Benguclla, Duque de Bragança, o das ilhas do Cabo-verde. A gomma. elástica,
preta c bruta, do Moçambique parece-se com o producto
do Ficus que nas índias Orienlaes muito se explora. A
gomma arábica do Cabo-verde exhuda do uma Acácia. J^
gomma do cajueiro das índias já não soffre equivoco porque ma.teria resinosa de uma das espécies de Anacardium
sinão de duas. Tanta clareza, porém, falta para o estudo
das gommas de 'nmlinnijo e de miiuncc, d'Angola, que não
se fizeram conhecidas nern pelo nome techuico ; deficiência
esta que estenderemos á resina escura e aromática do
mubafo d'Angola, da família das Burseraceas, á gomma
de l.iconyiifí da mesma procedência, e, principalmente á do
mulombo-lombo, o por ultimo á resina preta de lunraziffo
da colónia de S. Thomé. Para a gomma branca c viscosa
da esponjeira acrescentaremos que no Brazil a Acácia
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Phameziana ò lanln ou mais frequente que cm S. Thiago
das ilhas do Cabo-vcrdc ; e que as resinas das amoreiras
não encerrara nenhuma propriedade nova.
Frucios. — Dando do mão aos de conserva uma vez
citados, lembraremos as sementes escuras da purgueira,
da espécie Curcas purganu que os colonos cultivam no
Cabo-verde ; a polpa branca das apolhekas conhecida sob o
de medulla do fructo do Imbonãeiro d'Angola; c as chamadas cabacinhas de mazimbique,-ou fructos duros e cuspidatos dos quaes tiram provei Io os habitantes de S. Thomé.
Principio* corantes. — Ncnhuns mais que os âoLichen
estrella atlribuido por alguns ao género Parmelia na Hora
da ilha de S. Antão; c o do Urzella de rocha ou Rocella.
sp. do Cabo-verde.
Fibras. — As piteiras dão fios para cordas: facto geralmente sabido; as cordas de maleva são feitas com as fibras
do Hyphaene Bengallensis; os fios de ginzumzo,âoparoé,
bem como as cordas do villio, permanecem em duvida no
,que diz respeito aos nomes botânicos das espécies que as
produzem. Vieram das índias.
Raizes.~~Estas são provenientes d'Angola, e por serem
medicinaes não iremos além dos nomes. Ignoramos o
que seja em botânica o grão de bico das índias; sabemos,
porém, que a raiz do mutango-ton/ja refere-se á planta
Pircunea saponacea do eminente naturalista Wolw; que a
da muzassa pertence á ordem das Araliaceas. Em ultima
analyse a celebre abutua d'Angola— Cocculussp. — goza
do nome vulgar que entre as menispcrmaceas do Brazii,
Cissampclos pareira, Abuta 'rufescens, e outras, tem sido
causa de uma deplorável confusão.

Óleos. — Quão lindos os óleos graxos das colónias porlugucxas!
De menor para maior trouxeram-nos á memória os famosos licores da Hungria, nola vris pelas cures e pela riqueza
dos cryslaes que os continham! Quando se trocarão no
Brazii as feias e escuras garrafas pelos grandes c diaphanos
vasos da Bulrmia 1 ? Nas exposições em Europa a apparencia e o con!iir'!ih augmonlam e encarecem as qualidades
do conteúdo. Snppôr-sc-ha uni paradoxo o que cm forma
de conselho offerecemos aos futuros expositores do Brazii,
mas é verdade rnc tirámos da experiência cm Pari z eagora
cm Vicnna. Na qualidade de jurado brasileiro do segundo
grupo propusemos um diploma de honra para a companhia
florestal do Paraná ; negaram-nos em primeira discussão ;
no dia seguinte convidamos aos demais jurados para verem
a arvore inteira do pinheiro já levantada no parque com os
pedaços symetricos renieltidos do Brazii; os argumentos
apresentados diante do gigante das selvas brazileiras
pareceram mais convenientes — c o diploma do honra foi
concedido. Obtivemos igual prémio para o café sommando
a boa qualidade do producto ao elevado algarismo de
exportação, e á impressão que receberam os juizes defronte
do throno em que se ostentava a principal riqueza agrícola
do Brazii. Forma e substancia: ninguém as separe na
lucla pacifica mas renhida por um Iriumpho que exalta a
industria, que recompensa o trabalho, e elevaa iulelligencia
dos povos.
Dizíamos que os óleos lixos das colónias porluguezas
tornaram-so mais bellos cm razão do clíeilo das cores vistas
atravex. das vil roas paredes dos frascos. Ihn óleo vermelho

do fruclo do Coran/ji das índias.! A cor amarella do
Undam l A cor verde do óleo do Sczamum indicum! E
a cor sanguínea do óleo do mulango, espécie de Crolon
das índias! Os óleos de palma, ou do Elaes guinecnsis,
p;ira a industria slearica da mclropole, sobrcsaiam pelo
raaliz amarello. Preta e bom preta a substancia oleaginosa de uma guUifcra, o Calophyllwn spurium, espécie
congénere da jacareuba do Brazil. O cobo de briudão
ou graxa do Valeria Indica distinguia-se pela cor amarella
suja, o consistência mais pronunciada. O untuem das
índias — pela cor preta; c por ser inferior o do umpcque d'Angola, companheira da ameixa — Ximenea
americana.
Lenhos. — A flora arbórea das índias portuguezas senão
passa por ser tão rica em essências, facto que não nos
cumpre agora averiguar, como as das colónias asiáticas da
França, llollanda o Inglaterra, fez-se ao menos representar
por alguns typos dos mais formosos de quantos se tem
noticia no estado actual da phytographia,
A legitima leka entraria no consumo dos materiacs na vãos
de Portugal supposlo que a sua marinha de guerra viesse
adquirir tal adiantamento que dei lê resultasse a importação em ponto grande desta essência. Vimol-a d'cnlre
os productos expostos pelo ministério da marinha e das
colónias, e quem a possuo em seus lorrenps não precisa
recorrer ao vizinho para saber si ha outra melhor. O
jartibosa edn-lis, o arlornrpii.') inlegrifolia, parecem ser
fonte inexhaurivcl de fructos estimados, como soem ser
no Império do Brazil, e de madeiras de algum préstimo na
industria';

, ,

Nada se disse a respeito da arvore —Fruta ile Adão —
nem da palmeira Bdli, nem da Aldavane máo grado a
viva cor amarella do tecido, e menos ainda com relação á
Naudeit, cordifolia de Damão. Sabe-se, porém, que o
Carrcli da Nova-Goa prima pela cor parda, e aspecto de
chamaloto do lenho á semelhança da peroba revessa do Hio
de Janeiro; que o Dnlbaryiu Sixsoo se tem feito conhecida
nas construcções civis de outros paizes.
A belleza proverbial e a cor preta intensa do vbano de
Moçambique!
Deixava-se de olhar para o Dioajnjrox só quando a cor
rubra da raiz do Tar/uln do zenza, Parituiriuin .v/j., vinli.i
ferir a vista dilatada do indagador visitante. As essências
d'Angola pediam o seu tributo de altenção, e eis-nos
diante de um Morus sp. ou Mucamba*camba , ou de
uma Spondias, que o vulgo chama Munyuenyue, ou do
mogno c da Quibaba, ambas do género Swieleni/i, ou do
tronco do cale, ou do mangue vermelho, ou emlJm repassando o olhar sobre o lindo, ondeado e vermelho Mu.inco.
Uma Zygia, um Ptarocarpus, o Meliu liombôlo (o azedarách
do ijolomjo alto), o Monodora myrixtica ou Pape d'Angola,
e (Juiconi/o de Huille de Massamedes, ou Curclwnantuy
sp.: fallavam o clima d'África sozinhas naijuelle dédalo
de plantas asiáticas.
Por ultimo uma amostra tendo no rotulo o nome deiwcopirct idêntica pela textura á algumas papilionaceas brazileiras, cujos nomes passaremos em silencio uma vez que
não nos mostraram as folhas e flores da sucupira da ilha de
S. Thomé. Para os cedros só uma observação: não ha ma i j
oceano, Portugal uniu-se ao Brazil por unia ponte de cedro.

Áustria e Hungrita,
STTMMAHIO. —Styria.— Gorylus.— Edwciss.— Tabeliã.—Bohemia.—•
Kxposiçõcs parciaes—Pavilhão Schwarsenberg.— Exposição do
ministério da agricultura.—Gruta de Adelsberg na Illyria.— Factos
roncomitantes.— Productos úteis.—Trabalhos presentes ao jury
por ordem do governo austríaco.—Hungria.—Característicos de,
sua exposição.— Experiências sobre quatro espécies de sua flora.—
Estatística geral.

Coube á Áustria em 1873 a mesma auréola de vicloria
que ha seis annos rodeara o sector botânico da França :
tão fácil se presume ser o trabalho que cada um executa
cm sua própria casa ao alcance de todos os recursos, escolhendo para si o espaço que lhe convém e deixando para
os convidados a área que lhe sobeja. Tara uns larguezas
que até os contrariam, para outros accumulação á mingua
de terreno.
O Império austríaco fez construir no parque uma longa
linha de elegantes pavilhões parallela a nave central do,
50
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bahyloiiico palácio, mais ou menos salientes pala archilectura c todos repletos de instructivás collecções. Estudamol-os um por um, cada qual mais apurado de gosto,
decoração emetiiodo.
listamos na Styria, passando por Glognitz e Hcikenau,
e na subida dos Alpes rioriiios: quanta poesia naquelles
valles ! que profusão de indivíduos do Echium vnlgafenas
encostas das montanhas l
Os camponezes da Styria ]>isam a neve dos Alpes no
maior rigor do inverno ; ágeis e firmes sobre ella descem
e sobem apoiando-se no bastão recurvado da sua favorita
bengala. Os caules finos do Corylus avellana são por
olles cortados ainda verdes ; levados a um calor moderado
o lenho amullece na parle aquecida e qual ferro no fogo de
forja dobra-se ou curva-se n'uma das extremidades tomando a forma que se lhe queira dar. Na extremidade
opposta engastam um prego ou ponteira rústica do bastão
e sobre elle se sustentam todas as vezes que caminham no
saio escorregadiço da cordilheira. Conservam a casca unida
á liaslea ; em primeiro lugar lustram-na com verniz, e em
seguida riscam com uma ponta de aço para enfeilal-a com
os sulcos e eslrias atra vez das quaes se mostra o alvacento
alburno.
Os viajantes que desconhecem a historia das plantas
ouvem contar mil cousas do E Iweism, vox conlis entre os
jovens da Styria, mas não llies sabem o nome scienlilico,
e alguns nem a razão de ser na sociedade campestre
da composta que elles idolatram como uma dadiva da
natureza para rellexo dos seus sentimentos. O Edweiss
tom na scieiicia o nume de Gnaj>haliu»i candidissinium,

cujas calalhides brancas como a nevesymbolizam a pureza,
faliam a linguagem do coração passando de uma mão á
outra, c dizem mais no silencio c acanhamento das camponezas styrianas que as phrases incandescentes dos lábios
hespanhócs. Consideram-se felizes sempre que nas horas
prascnteiras de sua província vestem o costume de festa,
trazendo na mão o arrimo de Nocciolo, e no peito ou no
chapòo uma palma do Alnea pactinata guarnecida de capítulos do Edweiss.
Tara estudo mais positivo c menos agradável a collecção
da Styria não se mostrava deficiente em cylindros e cubos
de óptimo carvão á fractura melallica, madeiras nodosas,
turfas, cascas estrelladas de originalíssimo aspecto, factos
comprovados do crescimento successivo dos troncos, espécimens carbonizados conservando a verdadeira textura da
madeira, algumas plantas vivas e outras seccas collocadas
em quadros, dados estatísticos, e uma tabeliã que se distribuiu impressa contendo elementos interessantes para
a historia dos seus vegetaes seculares.
Da leitura desta como de outras que mais adiante incluiremos collige-se que o Império da Áustria quiz patentear cm 1873 os esforços que tem empregado a bem do
estudo das suas plantas, e para não ficar aquém do muito
que fez a França rio anno de 1807 por occasião de reunir
os trophcos de sua Hora. A Inglaterra abrira o exemplo
que os demais paizes imitaram á medida que foram realizando em suas capitães os grandes concursos internacionacs. Quando chegará a nossa vez de arrancar os segredos
múltiplos da luxuriosa vegetação do Brazil ? As hervas não
fazem alli a fortuna de ninguém, nem farão venturas para
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os desinteressados que consomem a seiva da mocidade no
estudo e classificação delias. Assim exprimiu-se um estadista brazileiro apontando-nos para o caminho da política,
sem attender ao pensamento de que supposta nos limites
.da verdade uma exposição americana no Rio de Janeiro
ganharemos nunca menos: um monumento de mais para
os poucos que possuímos, o triumpho moral para o Império do Brazil, e talvez que o estudo mais perfeito dos
seus productos naturaes como questão de honra nacional;
c então as hervas valerão mais.
A Styria demonstrou-o com os seguintes algarismos, o
com ella as suas irmãs.

•
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NOMES DAS ESPÉCIES.

Al)ics p\ccl c a
Alues pcclinatíi ,
Acer plaianoidcs
Alnus fílutinosa
Alnus Encana
Bctula alua
Carpinus bciulus .
Fr.ixinus oxcclsior
Hr-dcra ht'lix
Ilcx atjuiíoliuiri

0,10

o.io
0.08
0.10

o;io
0,10

Juniperus coininunis
Pinus austríaca
Pinus ccinhra. . . .
Pinus punníio
Pinus sylvpslris
Populus li'1'iiiula
Prunus aviuiu
Prunus padus
Pvrus coninuniis .
.
Qíierc-us pedunculata
líhaninus íningula
Sainbucus racemosa
Sorbus ária .
SorJms aucuparia
Tiixus Itaccata .
Tília firandiíolia .. . .
Tilia parvifolia

(Carvão do tronco.)

DIMENSÕES I1OS CCBOS DK
CARVÃO, EXPOSTOS.
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.

0.08
0.10
0.05
0,05
0.07
0.08
0.10
0,10
0,dO
0 08
0.10
0,(i8
0,08
0,08
0,06
0.10
0,0(i
0.04
0.07
0,07
0(16
0.10
O.t'8

o;os
0,10
0.10
0,10

PÉS 0 DE
UM METJÍO CUI1ICO EM
KILOGI AMMAS.

QUANTIDADE
DE C A R V Ã O DE UM M E T R O C U B I C O
DE M A D E I R A Q U E I M A D A .

PERDA QUE SOFFRE A MADEIRA
PELA CALCINAÇÃO.

d

^
P

c- CD

^ *••

•—

"ã

K

H

w

69.5

17,5
25,5

16,5

0)

rt
GJ
03
^

383
506
698
553
485
703
808
703
659
8S2
625
626
564
718
423
669
530
474
738
526
774
795
836
566
541
611
511
826
664
845
454
456
724

S
s
ô
irt

M. C.

Kilog.

%

5S"3
í*

C

cá
O

193
329
442
315
291
454
4S3
357
382
550
370
Í94
368
439
220
393
364
249
411
301
454
460
522
129
281
330
308
322
420
415
268
238
461

C,

ta
0.60623

0,45998
0,39812
0,47250
0.47093
0.39516
0,37589
0.5312
0.47363
0.39109
0,413
0,58587
0.4725
0.4018
0.5248
0.47900

0,4423
0,48692
0,44192
0,52326
0.4165
0.50989
0,63637
0,4799
0,49388
0,43981
0,43022
0.54296
0.3840
0,49419
0,42308
0,44355
0,39992

116,30
151,38
175,97
149,00
137.20
179.50

181,04
189,50
•180,80
215.07
153,06
172.07
173.DO
176.50
d 15. 39
188.28
161,00
117.90
183.00
157,42
189,02

234,60
228.00
61.82
139,30
153,79
132,40
175,00
161.44
219,79
114.10
105,70
184.50

30,5

30
25
27

28 .
25,5
22.5

27
27.5
24,5
24,5
27,5

39,5

54

t/1

VO

53
53

70
75
73
72

60,5
62,5

74,5
77,5

60

47
52,5

61
50,5
41,5

•

30,5

17,5

73

17

75.5
75,5

22,5

72,5
72,5

25
34
19

69

25

75,5

25
25
30
24,5
29,5

51,5

dd
16

24

18

69,5

26,5

75

24
26

49

75,5
70,5

52

24,5

56,5

75,5

23
26
21

56
57
46

74
79

24,5
20
25
23
25,5

dl
18,5

17,5

75
70

50,5

17,5
d7,5

30,5
20,5

73
89

27
11

14,5

73
72

56

47,5
58,5

18,5

33
20

60

30,5

12
16

53
52
56

PJ

30,5

24,5

47,5

u

25
26

31
27
28

ã

75

61.5
50,5
58
56,0

75,5
74
75

60

74,5

77

23,5
30,5

23
28,5
24,5
22,5
27,5

18

17
dO

18,5
10,5

20

14,õ
d6

16,5
18,5

26

17
20

21,5
31,5
24,5
28,5
26,5
31,5

13,5
19
d5,5
d7,5
d9,5

d6,5
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O grupo dos vegelaes do Tyrol coinpunha-se de algumas
plantas vivas dispostas em redor do pavilhão e iguaes em
tudo ás espécies que ornavam o interior ; discos numerosos
de um tronco para comparar-se o diâmetro decrescente da
base ao vértice; e de plantas seccas em quadros para uso
das escolas. Resumida e modesta como a exposição botânica
de Sehlesion, propriedade do Príncipe Alberto da Auslria,
na qual apenas se viam mesas rústicas, bordões pesados e
simples, mappas ou cartas ílorestaes, «i planos em relevo.
Nellas bavia tanto mérito como na de Ivrain (Carinzia ou
Carma), com seus tamancos e caixotes da pinho, galhos seccos cujas folhas foram devastadas pelas ovelhas, grandes
pedaços do isca seccose avolludados, um enorme tonel de
carvalho, e detritos de vegetaes semelhantes á turfa c reeommendados para combustível.
A Academia Thereziana da Moravia distinguia-se por um
único facto : o da anaslomosu natural de, duas arvores que
cresceram perlo uma da outra e sem prejuízo da vida, corpolencia e frucliíicacão.
A physiologia navegando no magno oceano das hypotheses nada diz sobre esta, e outras aberrações ou extravagâncias da natureza vegetal. De ordinário descreve-se o
phenomeno qual se passa sob os olhos, e nenhum passo
adiante. DosNobes (*) da Saxonia e de outras summidades
aguarda o futuro a luz que ha de dissipar tamanho nevoeiro.
Ao lado via-se o espaço preenchido pelo Consorzio agrário
Trentino, contendo duas pequenas vitrinas, uma dos :

.1 nawti noc-ivi (*j â vida das plantas; outra .dos .//«<.'(•/•£utili
ao homem e á sociedade, taes como as abelhas c oBombix
mori. Na primeira parte o reino da Hungria mostrou-se
mais completo e muito mais adiantado.
O que dizer das exposições colleclivas de Bokoviua, e da
sociedade florestal de Corinzia? Kntre outros producios de
pouca valia: os pregos de madeira para sapatos e a repetição dos objectos constantes das linhas precedentes.
Em certos terrenos da Bohcmia, mormente em Witingau,
houve escolha e mais cuidado na remessa das plantas. O
Príncipe de Schwarzenberg considerou-se como um dos
mais bem aquinhoados no julgamento pelo jury internacional ; e assim devia sel-o uma vez que deixou a todos
contentes pela riqueza e bom gosto do annexo que á
expensa sua construiu-se no parque. Merecia uma penna
hábil que se encarregasse de descrever um por um os elementos do ubérrimo e colossal património. Na parle que nos
diz respeito, entrelanlo, não houve manancial de novidades
sinão producios, posto que reslrictos, preciosos e da industria quotidiana do povoslavo.
204.000 hectares de terrenos, 70.000 dos quaes abrangem as florestas.
Os camponezes da Dohemia e altos cidadãos austríacos
tiram notável partido de um cogumello oBoletus igniarius
do q uai-contavam-se por centenas as amostras brutas e
outras trabalhadas nas vitrinas das províncias da Áustria, com
especial menção daHungriaaonde se faz grande commercio
e muita industria. O que se conhece pelo nome de chapéo

C) Refiro-nie ao prol'. Nobe, em cujo laboratório na Saxonia
(Tnarand) tive occasiãode veros materiaes que reunira para o estudo da physiolosria veçretal.

«

C) A'nerca dos insectos expostos pela Prussia, Áustria c Hungria
consulte-se o capitulo X.
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nos cogumellos expande-se no fíoktus com todaaapparencia
do velludo sem faltar a macieza, nem o seu característico
que é a cor bronzeada mais ou menos carregada. Assim
constituída pela natureza as artes lhe dão forma e bclleza,
ora em chapéos baixos, ora em barreies, ás vezes económico
protector das cabeças nas viagens, outras vezes caríssimo
traste comprado pelos que se vestem no rigor da moda para
as caçadas ou para os passeios-ou excursões tão em voga nas
cidades da Europa. O preço, alto ou baixo, depende da
boa ou má qualidade da isca, do feitio e ornatos na industria.
Por outro lado provaram que as matas deWilingau não
peccam por pauperismo, visto não serem raros os troncos
de estatura acima do vulgar, de 112 e mais pés de comprimento. Pisávamos sobre tapeies lindos do pinho vermelho
Abies excelsa, e do Abies peclinata para ver de perto as
excrescências admiráveis do Pinus piscea, os effeilos de
anaslomoses por approximação, e as sementes silvestres e
agrícolas guardadas em cestos feitos com as cascas das arvores
de construcção. Nas paredes do chalet, esverdiuhado lapete
de plantas cryplogamas c outras, falhado aqui e acolá para
dar lugar aos discos dos troncos em que estudavam-se
para cada espécie a idade, a altura, o diâmetro, e a classificação. Preferimos Schwarzenberg á exposição collcctiva
de Frederico Graf de Thun'schen, da Bohemia, se bem que
esta se tornasse atlractiva pelos leques, brinquedos, bengalas, desenhos, exostoses, lascas finas, e pequeno hervario
das suas plantas. A este respeito nenhuma alcançou o mérito
da sociedade florestal da Bohemia na parte relativa á ordem,
methodo, e disposição do seu hervario, que elles tiveram o
cuidado de classificar segundo as ordens, os géneros e as
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espécies, em gavetas de bonitos e pequenos armários construídos expressamente para este fim. Nem typos novos, nem
novidade nas applicações, que nos forcem á promenores.
Chegamos ao vestíbulo do Ackerbau-mini-sleriums, ou
exposição oJficial por ordem do ministério da agricultura
do Império austríaco. Antes de percorrer os espaçosos compartimentos do formoso annexo cumpre-nos lancear os
olhos sobre o terreno que o circnmda.
Caminhávamos na direcção da porta principal e paramos
para indagar do motivo de lauto ajuntamento á esquerda do pavilhão. O illustrado professor Barão -de Seckendorff, a quem somos reconhecido pelo auxilio que se
dignou de dar aos nossos estudos, alli se adiava na qualidade de chefe ou de director pela confiança do se u governo,
e foi a origem fecunda das seguintes informações. O povo
se alropellava para examinar de perlo uma gruta artificial,
reproducção modesta da celebre gruta de Adelsberg na lllyria
e próxima de Triesle, e para descrer de que podesse ter
crescido cTenlre as pedras da abobada da caverna uma
arvore robusta, e Ião perfeita como a que se viu, do Pinus
austríaca. De espanto cm espanto olhavam todos para os
troncos de qnercias e olmos nascidos e engrossados no
mesmo terreno pedregoso. Em mios indivíduos pheuomenos magníficos de exostoses ou moléstia que nos vegelaes
arbóreos as vezes se manifesta por cxquisitas e informes
protuberâncias ou excrescências laleraes, das quaes se aproveitam o bello effeilo decopando-lhes a cabeça e polindo e
envernizando a superfície descoberta. Quaes abcessos ou
inchações esparsas no corpo humano, assim se formam nas
faces de alguns (roncos aquelles corpos excêntricos, que uns
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delinern por moléstia, e outros explicam por dilatações parciaes das camadas lenhosas.
De par com os exemplos de exosloses (ou exostomoncs?),
espigadas hasteas arrancaram decima da gruía de Adelsherg,
mirradas e quasi mortas porque fontes visadas pelos pastores da Illyria para mitigarem a sede nas horas calmas do
estio. A seiva roubada causou fraqueza, ou morte, ou alteração na forma e eslructura daqnclles vegelaes : factos
que se puderão exactamente comparar entre si, e o que
mais é—com a perfeição dos indivíduos cuja seiva nunca fora
exlrahida. Ainda das pedras de Adelsberg, terreno calcareo mas duro c compacto, demonstrações evidentes do
quanto podem soffrer os vegelaes expostos conslanlcmenlc
à influenciados ventos. O diâmetro e as faces do tronco, o
crescimento dos galhos, e a forma geral da arvore como que
semodilieain sob a acção permanente de fortes correntes de
ar que sopram mais de uma direcção que de outra, domo
si houvéssemos sabido e estudado os taes phenomenos ha,
nove annos e não agora, assim explicámos em 1805 as
mesmas anomalias na descripção de um vegetal da província
do Ilio de Janeiro. (*)
Rodeando o pavilhão descobriam-se successivamenle ou
plantas desguarnecidas dos seus ornatos naluraes por serem
alimento favorito de animaes dos campos, ou troncos ocos
e immensos estendidos no chão, ou madeiras em bom estado de conservação apezar de terem servido durante H73
annos nas minas de sal!! ou pyramides de rodéllas para
o estudo comparativo dos diâmetros ; ou einfini: o jardim de
canteiros recortados e sinuosos com plantas vivas dos Alpes,
do Tyrol; ulmus campestiis, n excelso freixo, o madura
C) Angcliiii pedrada 1'araliyba doSul.

aurantiaea, etc;, typosgoraes da flora arbórea da Áustria.
<,Hie bello e deleitavel jardim !
Dcixemol-ojia memória dos visitantes que o frequentaram. Além do vestíbulo novas impressões.
Interior do edifício. — Caixotes conteúdo dezenas de
kilogrammasde alvacenta potassa exlrahida das cinzas dos
bordos, pinheiros e freixos, potassa do commercio para
consumo diário nas fabricas d'Áustria ; ramos carbonizados
conservando traços da sua organização ; abundantes amostras de resinas dos pinheiros, processos e instrumentos para
oblêl-as; iaboas delicadas e sonoras do Abies pectinala para
pianos fortes; quadros relativos do movimento dos preços
dosproductos floreslaes nos mercados deste Império ; novas
experiências feitas em plantas silvestres, pela maior parte,
do dominio do Estado.
F.sla ultima face da exposição doministerio da agricultura
exige de preferencia a quaesquer outras que sejamos demorados e minuciosos na reproducção dos quadros analyticos,
porque delias se lia de tirar luz, exemplo e experiência para
as fui uras pesqtiizas dos vegetaes do Brazi! quando chegar
a ambicionada época da animação aos botânicos brazileiros
e de conceder-se mais séria atlençãoás riquezas sem rivaes
que por emqnanlo são postas â margem nos cálculos de
prosperidade e grandeza nacionaes.
Passando por alio os fosseis da Idria, porque pensamos
nos vivos e não nos mortos, começaremos pela curiosa tabeliã que compreherule a composição do terreno, o peso especifico e a altura em que. vivia a p l a u l a , referida aonivcl
domar.

•l.' TAUELLA.

sBB

A.

Cíilcareo, h ú m u s ; pedreAbies pectinata. . . .
Acer pseuduplata-

Idem idem idem e abri-

Fagus sylvatica . . . Galcareo e liumus; abri-

? <Ã
H«
— "f.

0.5436 1.250 m e l r .
0;'sí83 1.015 »
0,8545 1.015
0,9009

Larix europoea.... Grés, calcareoe liumus... 0,6624
Pinus austríaca.... Grés e húmus ; exposto ao
vento N.
0,6710
Quercus peduncuAbrigado ; arenoso c argillata

»

880

»

490

»

100

»

100
15

»
»

120
996
15

»•
»
»

1.0084

Idem; alluvião
Idern idem
0,99,43
Idem pubescens . .. Calcareo e h ú m u s ; pedre1.1226

Idem idem ; abrigado
0.8903
U l m u s tuberosa... Alluvião e h ú m u s ; idem. 0,8616

2.' TABELLA.— Altura lotai e parcial, diâmetros comparados, capacidade cubica, ele. da seguinte espécie :
» í . - « I i . í . - i <-m metros.
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ÍSO.MR.

H
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^
H
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a
p
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o
a

o
H

a

a

H
bJ
-í

Idem
Idem

15,12
16,74
16,46
20,22

u

«g

íd r

S
õ-< aog

?; ^
O

Q

1,238
1,238
1,212
1,238

F_(

y.
w •
ow

«H
HS
Jg

H .

41,15 22,15 1,703
41.00 2055 1.264
39,50
40,44
39.81
40,76

S

'^3 t/)

•<
2 ao

O o

as
•«! ~
CJ

0,737 30,336

0,758
0,800
0,822
0,798
0,764

21,140
16,400
17,854
17,000
21,582

<w

K^
<) S
& -3
g2M

^°p
O

rf>

^

Si

fc S «í
H
t, a
0
u

0,32
0.41

0^36
0.40
0,37
0,44

(*) Tabeliãs que acompanharam a ovposicfio offidal dos produotos vege-

t ues ilo Pavilhão do iiiinistcriu iln agricultura «MU is7;i; exprftsaamenta para

n presente

N A T U R E Z A DO IEIIHENO.

Abies pecliiiata
Abrigado hlimus
Uieiii
Idem. baixo e pedregoso.
Idem
Secco. exposto ao vento
N.O .
....
Idem
Idem, idem S. U
MPIII
Idetu idem N 0
Abrigado húmus
1'edregoso , exposto ao
vento N. O
Id.eill
Idem id6tn idem
Abies excelsa
Abrigado, profundo, arenoso e argilloso
Pedregoso, exposto ao
vento N. 0
Iil em
Abrigado, arenoso e argilloso
Idern
Idem h ú m u s
Fagus syla
(Faia)
Idern idem
Idem, secco, vento N. 0.
Idcm
Idern h ú m u s .
Id"in . . . Idem, pedregoso e secco.
Idem..
Secco. pedregoso, exposto ao vento N 0
Idem
Bom terreno meridional.
Idem
Terreno secco, v. N.O.
Ide ni
Abrigado, rnuíto húmus.
Sorbus ária. Terreno árido
Quercus pedunculaia. Abrigado, arenoso
1'inus austríaca
Terreno com húmus....
Quercus pubescens. . . . Terreno — ?
IdiMa idem. Abrigado, húmus
Quercus suber
Idem, idem

Í lu

l.(,00 0,4549
1.000 0,5382
906
ÍIOO
1.230
1.090

II
I IAMETRO DO 1HOXCO
EM CEXTIMETHOS.
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ALTURA EM MKTROS.

p
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IDADE XU.VEltO DE
ANXOS.
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1
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K
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ALTURA ACIMA DO M A R . j

H

NOMES DAS ESPÉCIES.

a
§

:i.« TABEU.A. — Experiências a respeilo do Ables pectinata, Abiex excelsa, u outras, ou relação entre o terreno,
altitude, idade, peso especifico e diâmetro dos troncos.

•N"

o
z

'yi

38
28 31

74
80

30

0.5.-41 84
0,4501 84
0,6482 85
0,5369 125

10
24
12
37

16
58 i
14
73

1.290 0.5943 150
1.330 0,4918 150

10 13

12 21

1.100 0,4497

77

25 50

1.330 0,6128

136

13 14

1.100 0.5327 140
1.250 0,5436 147

19 40 '
25 60 ;

125
170
145
145

33 56
9 U
33 50
17 31 ;

1.000
1.000
1.000
1.000

0,8528
0,7355
0,9589
0,9487

1.290 0.8575 174
1,300 0.9351 190
1.230 0,7019 190
1.050 0,8356 192
1.200 0,9380 150

16
23
12
2'J
9

32
41
18
45
21

100 1,008 i 110

21 80

100 0,6710

56

14 44

150 1.2310
ÍOO 1,1051

35
35

8 26
8 21

33 0,9523

40

8 20

-1.* T.VIJKLA. — llefere se á maior collecçâo: contendo
o nivel do mar, para serem comparadas com os algarismos
com uma cruz são cultivadas no Brazil.

INOMK* 11OTAMCOS.

Al)ics excelsa.

Bet ufa aifta

L

Cornus máscula.

*

Evanyniius europ;vus. L
Evanynnus vcrucosus. L

Fraxinus ornus. Pers,

88

735
!»;I2
190
SC,
86
450
920
100
37

L f

0.8100
0.7679
0,8041
O.S113

Branzosische
EscbetiblaUriger, A
hurn

SpiUabor
Itorgaliorn
Kussicher
ltus.skastn.nii!
(rOttfrbaiun.

EQUIVALENTES NO
BR AZIL.

Sá P ki
Erablo . . ,
...
Iiinii ílp Moutpelior •

Illdll

Jdeni

íllf III

P Í 11 li (l.

Iclein '
Marrou tríade

líuxbaiuii
Kssbare Kastanie

Unis
Chataignier commuii. Castanheiro d'Europ.1.
Mico* oulicr d e Pro«

dOO
740

Islrischo Waldrebc... Clninatito
\Valdreb('
(««Uni 1 llartriegcl.
Hother.
Kroiiiuicko.
(ienioine Hasclnus
NoiseUe
Spitzblattrig. llagadorn
Auhfipinn
( i e i n e i i i o r VVegdorn... Autóhiae
í- vpri 1 ^ p\ r i'a[)iid;tl • . . •

Avelã.

Pvtise
Holinoiibauiii
Hauniarliífe lleide. .. . Bruytíre en arl>re
Spiinlolbaiiin
Fusain

Urze."
!aragatoa.

15

740
15
740

86
992
740
27

740

:

Ficbto
Weisstanc
Feldabúrd

^OME9 VULGARES
EM FAAXÇA.

160
100
dlG

(10

0.7849
OiSÍOO

N'ACSTMA.

Auluo..
\lno
A i n a i n t i f r conunuu •

440

0.7217
0.5538
0.7410
0,7441
0.8500

NOMES VULGARES

\VeisssHo
,MaiHb'lbaum
Knllienrliaiiiu
Sauerdorn.

740
740

0,7200
0,6840
0,89uí
0,9091
0.73011
O.fi^OO
0.6730

L

Cuprcssus sempervireoSi
Cytisus aipi nus. Mil

740
100

0.73.17
O.IÍ181
0.8888
0,5iSO
0,7000
0.5180
0.4717
0.1)794
O.S927
0.7Í3UO
0,0638
(1,9029
0.7670
0.7L58

L

ALTURA
A CIMA »0
MAU.

983
992

0,4714
O.S341
0.723.J
0.7679
O.oBilO

I). C

Acscuhis hippof.astiun.

PESO»
E5PKC1 FICOS.

as experiências sobre os pesos específicos, e alturas sobre
escriplos nas tabeliãs precedentes. As espécies marcadas

740
73o
740
15
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Arbo&sior coiuinun. •

i^cmatita.

íspinbeiro-alvar.
ispinlieiro-alvar.
lodftfi).

Rpthbuofce
Hotro rouge
^a ia .
Fçigeftiibaum
Figuior coriniiua
Genisine Kschp .
Frfiixo.
l
. . . [ Kr^uc. ., , , . . , . . ,
*
-'• >'

_ 11 (í

PEÍOS
ESPECÍFICOS.

NOÍÍE3 BOTAMCO3.

Ilcdera h e l i x . L
llfi.x aqulfolium. L
Juslans regia. J,
Jiiniperus coiiiiaunis. L
Junlporus oxlcedrus, í.
Larix riuop;ca. 1). C
L u u r u s iiohilis L. -JLonifcra alpiçena. . .
Lij,'ustrum viilgare. .......
Jlorus alba. L......

O.íiiM
(1,'JâOO
0,6012
0,5605
0,tí2oO
0,6(524
0,GÕOS
0,60C6
0,8201
0,7179

Oiça europTa. L
Oatrvci carplriifolle. Sc
Pa li urus aculoatus. Zam

0.9475
0,8489
(l,9V8i
0 4300
0,7015
0.9537
0,81100
0,9300
0,7000
0,4604
0.4261
0,u()lK)
0,8828
0,7400

Pérsica vulgans. JiilJ. -JPlivlin'a m e i l i a . L
Pistacia lontiscus. L
Pistacia terehinthus. í, .
Platanus occidentalis. L
Populus itálica. L
Populus ni^ra. L
Populus tremula. L

Pruuus
Prunus
Pruuus
Púnica

ccrasus. L. •'•
domestica. 1, •'spiuosa. I,. •'•
gran&tum. L. •,-

Pyrus cvdonia. L. 7
(Pinus llalcpensis. í.lill )
(Pinus putnilo, lia.)
(Piuus svlvestris. L ) .
Òuercus cerris. L..
uuorcus pubnscens. Mill
Quercus robur. M i l l . .
Quercus suber. L. -JlUiamnus alpina. I 4
Hbaninus catbartica. L
Rbaninus frangula. L . . ,

..

0,7900
0.<i250
0,7720
0.8333
0,8374
0.8250
0,77ti8
0,6923
0.5799
0,0320
0 54H8
0,87(!8
1,0305
0,8892
1,0256
1,0253
0.7872
0,6540
08097
0,0733

ALTURA
Á CIMA DO

MAU.

15

caso

d 10
lio t
500
735
%
1.28')
-27
27

No.vius VUU;AKKS
N'AUSTBJA,

EnliPii
Liorro "rinipnut.
S ice h pai me
I I O U X COQ)lllUli .
Wallnussbaum
(lOiiiiiupr Wac/liliolrltir.
Hotlior War.lilioldPi 1 ..
Larcho
Mólèse
íjorhpcrhauin
Alpen-Goisblatt
r,lit>vri! fouilJo

Llguster.
Weisser

Maulbcer-

7115
15
100
15
450
15
450
iro
d<!0

1.480
100
100
83
d 00
27
450
33
992
735
(ioO

Hopfenbuche.
stpf,bdorn.
Plir^iclibaiifu
•
Steinlind@ . . . .
.Tmmar^ruua Pistazie.
Sommergrunfl Pista z ÍP.
Abeudlãml Platanc..,
Haliomsr.lie Pappel...

Vogolkirseh

Hera.

,

A/eviulia.
Nogueira.
Zimbro.
Ziirliro.
Larix.
Louro.
Mailre-silva?
Amoreira.
Oliveira.

doo

110
100
80
15
IDO
27
90
15
100
IS
973
15
450

EQUIVALENTES XO
BRAZIL.

-NOMBS V l " U ; A R K S liM
FRANÇA.

.Varão.
Píeeguelro.
PécliPt*
Pliilaria.
Pistachier lentique... Pistncpira.
Pistaceira.
Plátano.
Plátano
Clioupo. (Álamo.)
Choupo. (Álamo.)
Pcujií ícr noir
Choupo. (Álamo.)
p p i i p l i p r tnuible
Abricot (1'Europa.
Mcrise. Gerisier sauvagc?
Cereja miúda.

Saucrkirsclie.

Ameixeira.
Amelxelra.
Romeira.
l>oiriíT
Pereira.
Coingnassicr
Marmelleíro.
Quitle
Macieira.
l'in
Pinho d'Austria.
Pinho de Jerusalém .
Sfípstnnidkicffír
Pin
Pinho.
Pin svlvcslrc
Pinho.
Cbriie.
Carvalho.
Ohòno vortc ou yp.uso. Carvalho.
Clu" MC
."
Carvalho.
Siieloiche
Carvalho.
Weichhaarígc Kiclie.. ClnMie
CliOnP
Carvalho.
Traiihoneiclie
fihôno liéRe
Carvalho cortiça.
Abrunheiro.
Norpruu dos Alues
Abrunheiro.
Nerprun
Krcuzdorn
.Verprun
Abrunheiro.
Kauibani
Sohlehr

'rumior ópinaux
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PESOS
ESPECÍFICOS.

NOMES BOTAS1COS.

Al.TUHA
Á CIMA UO
MAH.

>-01lKS YVUiAlíES
:VAl T STíUA.

NO.MKS VI'{,(i.\nES EM
J'ltAXCA.

KoLHVAI.EM-liS NO
BRAZIL.

;j

Roblnia pseudo-acacia. L.
llosa geiililis. St Y
Rosmarinus otlicinalis. L ~'~
Salix alha. L- T
.
.

•

Salix fragilis L,
Sanibucus ni^ra. 1* Y . •
Sauibuctis racomosa. L «
Sorbus aucupari;)
Sorbus lormiiinlis

•

I,.
. , .
L • •• *
•

Syringa vulgaris L ...
Taxus bac.i ata. L
Thuya occidcntalis L
Tília granilifolia. Fb
Tília parrilolia. Eli
Ulinus caiiipestris. L
Uliuus efusa. \Vild
Vibuniuui Lanlana. L
Vitis vinifera. L

...

,

•

0,6001)
0,.'i9'i,0
0,8(i!».'i
0,7690
0,8823
0,9000
0,4500
0,4919
0,6143
O.R370
0,OÍ07'
O.OOOO
0,7471

118

80
1.270
100
002
002
27
7iO
073
740
733
002
733

0,0488
O.KJ03
0,5040
O.tiljtóG
0,8000
0,0010
0,6136

073

0,4887
0,4782
0,7070
0,7000
0,7770
0,7890
0,6352
0,0033

OltO
000
740
13
27
HO
HO
100

7.'13
27
110
Stí
030

m

Pnrurkrmsumaclil .
K irsrJi Kolhousuinacli..
Aipen-Jobannisbone..
A\ pi^sí 1 Akazic.. . ...
llinitlsrosc
S('li;ii'!aciirose
Rosiriarhi
Wcísso Wcido ... . •
Salwoido
jicuch \vf*if|p
Heuieijipr l l o l l u i i d c t 1 . .
Traiiliciiholluiidor.
Klirroscho
Klsboíjn 1
VírÍPiuar

Suinac
Siniiac..
(Irossnillo
l i o b i n i a ^ \cacia ^
líosior (iíinine
Hosicr . . .
Hoinni-iii
Sá ul c
Saiilo

bior
Ali/kTou sarbior
Alizierou sarbior
G''']i''t íl'Kspn ír itr*

Plíedcr. 1
If .
Rolbribi
Abeiidlaud-LebcnsTli u vá

Sornniôrlindfl

Sumagre.
*S)| J| |'| "'l')1

(irosrllia.
Roseira,
. líi i^cirii
Alecrim.
^alg'ucii'0
Salgueiro
Salgueiro.
Sabugueiro.
Sabugueiro.
fXKlão ou sarveira ?
Loilão ou sarvcirn ?
Lodão ou sarveira ?
. Giesta.

. . . Tf i \o .

TilllMll

\V interlinde

Tillrltl

1'lattci'ulmc
Korkuline
Schlingstrauch
(iiMiicinor Sf'hnccball.
Weinrebe

Oroio
Orinc lií'g'o
Viorne lifi\il)li'
Vionu!9
Vigne

Tíbia.
Tília.
Olmo.
Olmo.
Olmo.
Vime.
Vime ?
Vinha.
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Hungria,
Caminhando sem parar eis-nos na extremidade da linha
dos pavilhões contemplando o esforço patriótico do governo
húngaro. Como uma das estrellas do Danúbio : quem
duvidará do quanto podem e valem alli a industria agrícola
e a industria florestal, o valor substancial de cada classe
de productos e a forma (sempre a forma !) com que souberam reveslil-os ?
1'ujautes trophéos do linho e cânhamo, artefactos de
amadon, potassa e outros corpos exlrahidos das cinzas
dos vegelaes, hervario em quadros, fructos e sementes de
espécies de ha muito conhecidas, variados canudos de Betula
para cachimbos, pregos lenhosos para calçados, ligaras e
caricaturas esculpidas em madeira, mobílias campestres de
tosco lenho, e numerosas amostras de carvão vegetal: laes
objectos represcnlavarti a riqueza, o commercio, e a industria vegetal dos húngaros; o mérito pratico dos esforços
colleclivos de muitos cidadãos para um flm comrnum : o da
gloria da sua nação.
De mérito ou de valor especulativo a magnifica colleceão
de insectos para o estudo dos seus eiíeitos sobre os órgãos
delicados e seculares das plantas. E na verdade o respectivo expositor esgotou os recursos da sua paciência dando
provas de grande espirito observador l Extensas vitrinas
parallelas umas ás outras encerravam muitas espécies de
insectos.

T.VSKCTA DEVAST.VSTI.V : devastadores formidáveis dos inoffensivos vegetaes. Km face década um dos terríveis perseguidores a planta secea maltratada. O órgão prejudicado
por esle ou aquelle damninho invertebrado lá estava
defronte do respectivo malfeitor, si raízes, si radiculas,
tuberas, bolbos, rhisonias ou raízes mestras; si troncos,
caules herbáceos, casca, lenho ou m e d u l l a ; si folhas, peciolos ou gomtnos ; si fructos, sementes, etc. Peirebiam-so quaesquer particularidades, a historia enfim dos
males e alterações causadas. Os zoologos que por alli
passaram estudaram as vitrinas dos I.\SI;CTA AIUIJVAMH
ou das abelhas, liombli-, Sattirneas, etc., que favorecem
ao homem com o poderoso e inexplicável recurso do seu
instincto.
Rodciando o pavilhão : Ironcos inteiros de arvores
da Hungria encosta.slos ao chão, coroas agrestes mas
originaes enfeitando os vértices dos trophéos e pyramides
íloreslues, plantas vivas cultivadas ao ;tr livre, pujantes
toneis para serem olferecidos á municipalidade de Vienna,
feitos de largas e compridíssimas laboas do egrégio carvalho.
Com serem menos abundantes que os austríacos os engenheiros húngaros encheram-se de cívica rivalidade e
l e. varam avante o projecto de determinar a elasticidade de
tracção, llexão, e de esmagamento de algumas madeiras
indígenas. Juncaram o espaço de algarismos aliás bem
deduzidos, e tantos que si quizessemos consignal-os no
corpo do presente relatório teríamos matéria para avtiltadisíinm volume. Con1ent;u'uo-nos por ;t!iora em dizer que
I (i
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iomaram-sc pura objectos das experiências as seguintes
espécies:
Larlr ciii-optra

LarclM.

Alies peclinala,

Tanne.

Abicx e,m</w

Fugas Sylvatica

,

NOMES.

Hungria
Tf.il macia
Galizia
Moraria
IloliCMiiia
Silcsia
Fronteira m i l

Ihichc.

Ctnii-ltixiiti.— Corisiderando-sc cumo mn lodo o I m p r r i o
da Áustria e u U r i n o da H u n g r i a a área l o l a l das (lorestas
a b r a n g e ci-rca de Irt.OOO.OOO de declares, nu 10, : > " ' , d e
l u i l o o li'1'i'ilorin. A A11 si ria.) M n p n a n i r n l c i l i l a l e n i l .'•'>"[ ,',\\ \
hecla,i'es jn-rlenceiiles ao Kslad".

22,5
22,8
25,4
2o,9
26
29
31,1

Kústenland

Firltl'?.

Da propriedade do Príncipe Augusto de C.oburgo, situada
no reino da Hungria não lembraram-se de enriquecer o
parque do Praler á cusla de novidades para o esludo pralico
das plantas, sinão objeclos semelhantes aos que íizernos
notar nas precedentes descripc/jes dos anncxos. A i n d a phenomenos teratologicos, ou monstruosidades formadas nos
troncos dos pinheiros; paredes da varanda exterior elegantemente guarnecidas de musgos e h copodiuns como lapeles em
que assentaram as ródellasde plantas sylvestre?, envernizadas e não envernizadas.
Os cultores da zoologia t i n h a m mais de que exlasiar-sr
diante dos resultados colhidos pelos indómitos caçadores da
Hungria : urso gigante ; aves numerosas, e dentre eslas as
IIITIIXSCX ou liarcejões dos cam[ios; e as biTa^incn ou
narcejas como llu's chamam na vasta planice da Fazenda
do Siinla-C.ni/..

PORCEXTACKM.

%

K
%

115.310
229. 182

%

lio. 338
20.776

%
"í

7.041

%

lio. 338
133.32Í
29.325
8Ò'.220
21.842
12.167
230.210
33.493
12o.688

31,5 "í

Baixa- Áustria

É>t

Alta-Auslriu
K ; i r n thoii
Krain
Bukovina

38,8
ii),9
W, 2
4'i, 7

*

p

n

"o
"i
%
"ó

47.1 «i

»M %

Salzburyo

6 2Total... .

•

(UO ESTADO.)

1.371.311

SUMMARIO.— Estados-Unido.;.— China-grass.— Crina vegetal.— Venezuela.— Produetos esparsos tia sua H o r a . — S . Salvador.— AniJeira.— Chile.— Sementes úteis.—Escassa exposição dos Estados
do Prata.— Columbia.
URTIGA

NÍVEA, OU CHINA-ORASS.

« Seres lanitio silvariuin nobiles,
períusaiu aijua depectentcs efrondhuu
cauiticni: uiulegcnimus feminis nostrlslaborredordiendi fila, rursumque
toxcndi. Taia multiplici opera, tarn
longinquo orbe petitur, ut in publico
matrona transluceat.—PLIMO. >

Os escriplores latinos referem-se por vezes ao Pais dos
Seres ou Serica régio, que comprehendia diversos povos
da Ásia ou povos da seda em razão dos muitos fios teciveis
que na antiguidade sabiam extrahir da ortiga branca e da
sua congénere Ramia. Era coin esta seda vegetal que na
antiua SITCS se fabricavam tecidos, vestimentas para

•lar, —
homens c mulheres, cuja transparência tamanha influencia
teve sobre os costumes naqnolla época, e á qual segundo
parece dizem respeito as seguintes palavras de Solin :
« Hoc illud est sericuin. 111 usniu
p u b l i c a m da nino severitalisad missuni, et quo ogtèntare potius corpora
quam" vestire primo, feminis num;
etiiun viris prrjiiascnl, hixuri;p libido. »

Os poetas pintam-na alvejando as comas altivas dos
bosques da Elhiopia como o peso da idade sobre as cabeças
dos decanos da v i d a .
Mediante muita demora, o prolongado processo os povos
da Ásia conseguião destacar alvos fios da orliga branca
com os quaes alimentavam as suas nascentes manufacturas,
e assim primou sempre nas sceiuis festivas, domesticas e
publicas, de outros tempos já de nós afastados. Os pivsadores, poetas e naturalistas, cujas vidas de ha muito se
extinguiram, trouxeram á posteridade os encantos da
.China-rjras* e da llainia para historia do passado, para
estudo no presente, e para riquexa no f u t u r o . Os antigos
descreviam-nas sob o nome commum de seda do paiz dos
Seres ; os botânicos modernos, porém, ora separam a segunda como mera variedade da primeira, e ora. como espécies distinctas de um mesmo género.
Vingada a idéa das exposições universais appareeeii a
ortiga branca nas galerias do palácio de cryslal de Londres,
no palácio da industria dos Campos-Klysios em Pariz, nas
vitrinas do edifício de Kensingíon, em 1867 no Campo de
Marte aonde esludamol-a transformada em tecidos, e a i n d a
agora eil-a em Vienna na secção dos Kslados-Unidos cnthu-

siasticaiuenle festejada pelos homens da industria, e oiíusoaiidi) os olhos humanos pelo brilho sedoso e cor ai vicissima
que um recente processo lhe soube dar. 0. que, é corto ó
que não obstante haver participado por vexes c de longa
dala dos estudos sérios de sábios pesquisadores, no anuo
que com; apparece mais uma vez como novidade, como
pretexto para grandes prémios, alvo de indagações para
uns, origem de rendimento para outros. Tendo o doverno
das índias ofíerecido o prémio de Ti. 000 libras esterlinas á
quem dtscobrisse o processo mais perfeito e o maisrnpi<lo
para obler-se e preparar-se a matéria têxtil da U r H r a tiireii,
prémio ofíerecido em 1870, os mais ousados lidadores da
industria pozeram-se era campo, e após frucliferos ensaios
um delles veio á Vienna para expor a estrondosa consequência da sua descoberta,, sem manifestar, entretanto, o
fundo do novo processo, que elle guarda em segredo. Uma
vez que lhe caiba o prémio o mysterio será divulgado e
chegará até o Rio de Janeiro, para onde pretendemos
levar de antemão as sementes não só desta espécie como
as da Ramia no intuito de fazer o Brazil auferir do dilatado
beneficio futuro que todos ambicionam possuir.
A ortiga branca tern uma synonymia tão extensa e complicada como a R a m i a :
Nos Estados-Unidos c na Inglaterra.. Clilna-yi-ans ou Cluiicsa-iietllc.
i\a China e no Japão
Chumu,
Nas colónias francesas
Ortie-blancltt,
Nas í n d i a s . . . . .
W"'",
Km Rungpore
Kunkltoora,
Em Malacca c Java
Ramec,
Em Sumatra
Calote,
Em l í i m i i a l i
Pau.
J

K" sempre M Ilidira nicfti dos botânicos, ou Butiniepiit
nívea segundo oulros por isso que ella pertence á secção
das Urticax sem espinhos,
A Khéa ou China-grass cresce cora vantageoiaté35°ao
norte e ao sul do equador; sondo, porém, cultivada em
latiludes mais elevadas o crescimento perde na força, c. o
proclucto torna-se menos abundante.—• Para viver em
progressiva prosperidade requer lugares mais abrigados ; e
favorecida por certas e determinadas condições não é raiv»
vêl-a com 7 pés de altura, se bom qin 1 na maioria dos
casos os seus caules tenham '/a monos de altura que os da
llamia, (*} e em menor n u mero em cada moita.— 10 caules
da Rbéa dão 10 gra minas; nas índias—de 000 á 1.000
libras de fibras, por acre, em uma colheita, ou em quatro
colheitas anntiaes: de 2.400 á. 4.000 libras por um acre.
Por esla forma proveitosa julgam-na nas índias com aquella
consideração distribuída, ás mãos largas a j u l l a , da qual
nós oectipámos no relatório de 1807. A, Rhéa distingue-se
lambem pelo branco prateado do dorso das suas foi lias,
sendo as da llamia maiores e verdes em em ambas as
faces.— A primeira, objecto da presente descripção, logo
que appareca com outra abundância nos mercados da Europa suppõc-se que virá á ser um substitutivo do cânhamo,
parecendo até que a sua. resistência e duração medem-se
pelo triplo da ultima. Sabe-se além disso que lindíssimos
tecidos se hão fabricado misturando os seus filamentos com
os da seda e da lã fina de carneiro. E M 3 ndo assim não
haverá razão pari a surpreza que alguns sentem quando
(') Vide o capitulo—Argélia.

perguntam á respeito do uso por emquanto restricto de
uma planta como a Rhéa, aliás de extraordinário recurso
nas manufacturas para todas as qualidades de tecidos ? l—
A principal causa outra não é que o elevado preço da fibra:
da China importa-se annualmente muito menos do que o
peso exigido para o consumo nas fabricas européas; e
porque de cada colheita poucos centos de toneladas de fios
entram no commercio, supposlas as melhores condições de
clima. Ajunte-se á taes causas o lento processo seguido pelos
chins na preparação da fibra, c nenhuma razão maisdever-se-ha procurar para explicação da escassez da llhéa nas
fabricas, e como consequência—da carestia nos centros
commerciacs. Como si os paizes eminentemente agrícolas
se houvessem combinado para dar de mão ã uma das
maiores riquezas desta face do engenho humano, assim permaneceu ella deslembrada rnáo grado a reputação apregoada
de século em século até os nossos dias. Tendo em linha
de conta o sumrno valor, que mais se ha de avultar no
porvir, da alvíssima China-grass, cumpre que no interesse
próprio e rio interesse de todos os paizes agrícolas,
o Brazil, os Estados-Unidos, a Argélia, o Egypto, e
oulros tomem a si o fazel-a prosperar em seus ubérrimos
terrenos.
Ampliando-se-lhe a cultura nascerá a abundância, e
com ella a baixa de preço.
O Governo das índias primou pela previsão. A sua offerla
de 5.000 libras esterlinas fora estabelecida segundo as condições já explicadas, e referindo-se lambem à de serem
tratados pelo novo processo á inventar os caules verdes da
6 T 17
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planta, augmentando desta sorte a difficuldade do problema
para ganhar depois com a economia do tempo. Pelo systema antigo um operário não arrancava e não preparava
mais do que uma libra do (ihraslimpas por dia, e para conseguir tão pequena vantagem os Chins enfraqueciam os
braços raspando a cascado caule dallhéa com a lamina
cortante de pesadas facas: rotina inseparável das artes emqaanto nascentes ; primitivo estado de uma idéa que somente ao tempo é dado fecundar! O tempo veio ; e o que
clle derramou em benefícios sabe-o melhor do que ninguém
o Dr. Collyer, inventor e expositor americano, no trabalho
infatigável. Forte pela experiência ganha no tratamento de
outras fibras vegetaes, pensou o Dr. Collyer em resolver de
promplo a questão tomando a casca da Rhéa, parte da planta que encerra a matéria têxtil.
Dirigindo-se immedialamente aos jardins horticolos de
KP.W colheu diversas amostras vivas da espécie que lhe interessava conhecer. Fez ensaios repetidos sobre os caules
mais idosos, outros sobre as hasteas verdes, e de observação
em observação concluio que os primeiros deixavam sahir com
preteza as fibras do liber, e que os segundos somente depois
de penosas tentativas em razão da maior quantidade de gomma mucilaginosa nos indivíduos de menos idade. Crescia,
portanto, a difficuldade attenta a condição imposta pelo
Governo das índias, com referencia á estes e não áquelles.
Emquanto isto se passava, das Indias-Orientaes não se descuidaram demandar para Londres cerca de"duas toneladas
da mesma fibra, as quaes sob a direcção do Dr. Forbes Walson foram ter as mãos de todos áquelles que pugnaram com
ardor pela descoberta de um meio que os levasse á separação

rápida e perfeita das fibras úteis dos corpos estranhos que
lhe embaraçam a pureza. Raciocinando por analogia o
i Ilustre americano disse-nos que para chegar-se ao fim tão
desejado, convinha em primeiro lugar, condição absoluta,
que se seccassem os caules uniforme e cuidadosamente; em
segundo lugar que depois de suecos fossem submcttidos
â uma machinaque podesse separara parle lenhosa sem o
menor prejuízo para o elemento lexlil. Estabelecida a primeira base diversas machinas entraram no terreno da experiência; outras inventaram-se especialmente para esse íim ;
fi decorridos dous annos umn apparweu que removendo
nmipletanienle o lenho do caule deixa a fibra intacta tomando a forma de uma fita coberta pela respectiva epiderme,
e cujas faces mostram-se igualmente lisas. Uma vez reduzida
á lamina o processo subsequente torna-se comparativamente
fácil, e tão fácil que cada operário tendo nas mãos um destes apparelhos ou inacluna de mão pôde dar 50 libras por
dia de íibraslimpas e tão alvas e bonitas como as melhores
que hajam sido preparadas segundo o lento e fastidioso processo adoptado na China. Ou servindo-nos das phrasesque o
Dr. Collyer nos dirigiu em uma carta. « It is estimaded
thalwhií onehand machine a, man canclearat IcastSO Ib.
pcrday—crjual tot/ie best Cfiina-Gniss impor lê d-dened by
lhe íedioiifi process adopted by lhe Chinesa of x''i''/pii>-g Of
tlt-e onterbard tcilh aknife. »
Destacada a delgada epiderme o melhodo posto desde
logo em pratica alliugio admirável aperfeiçoamento nas
babeis mãos de Charles Bonsor na Inglaterra, aonde vende-se cada tonelada de fibras rhéuuas pela quantia de 70 á
80 libras esterlinas.

u
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De lá vieram os lindos espécimens brancos como â neve,
brilhantes como a seda, que mereceram uma medalha do
mérito pela sentença do jury internacional : uma das mais
bellas curiosidades da secção dos Eslados-Unidos. Nisto
reduz-se tudo quanto reunimos para o estudo da Urtica,
nívea. O mais é segredo, que deixará de sol-o no momento
em que tinirem as libras de ouro até a snmma de ciricoenta
contos, moeda brazileira.
Os americanos não poccam por mesquinhos todas as
vezes que capricham em serem grandes em alguma cousa.
Poucas fibras trouxeram elles, mas poucas e muitas si quizermos altender á quantidade de material de cada uma.
Do que alguns se esquecem elles lembram-se ; o que para
uns é inútil e baldo de quaesquer propriedades, nas mãos
dos americanos appareccm por vezes com um brilho e
valor desconhecidos: tanto podem o trabalho c o engenho
no seio de um povo ao mesmo tempo activo e intelligente!
Dofronte da parte principal da secção brazileira collocaram
ellos sois enormes fardos ou balas cheias de uma substancia
filamentosa, cuja cor escura contrastava com a cor branca
do Ghina-grass. Occupavam a base do trophéo affastados
de um metro uns dos outros mas reunidos em parte pelas
sanefas, feitas á custa dos pedaços pretos daquelle vegetal. Com serem seccos e de algum modo ásperos ninguém duvida da particular macieza quando frescos e vegetando sobre os gallios das arvores que os sustentam.
Muitas pessoas equivocaram-se atlribuindo á crina de cavalío as amostras esquisitas de pura origem vegetal.
Outros pensaram descobrir nelles as fibras das folhas do
uma palmeira asiática, Ârem/n que dá assucar (traiamos
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desta em 1867). Finalmente os mais discretos ao passo
que rodeiavam os fardos exclamavam apenas: ò crina vegetal de alguma espécie nova. Estes acertaram até certo
ponto ; porquanto a crina em questão, cujo aspecto é pouco
vulgar, não passa por ser produclo do uma espécie si não
a planta inteira que secca, encolhe-se e escurece depois de
separada do lugar em que vive, e que alli estava machucada e entulhada em sacos grosseiros. Tão commum se
tem feito nos Estados-Unidos e por ahi além, que mormente nos arrebaldes do Rio de Janeiro como em quaesquer outras localidades do Urazil ella infesta os galhos e
ramos das arvores: parasita sem grande préstimo entre
nós, muito mais aquilatada entre os americanos do Norte.
Ao passo que nós a esquecemos por não lho darmos maior
importância, os Eslados-Unidos cobrem com ella um espaço não pequeno da sua galeria para merecer e receber
um prémio do jury da exposição actual.
Esta planta recebeu em primeiro baptismo o nome de
Tillandsia usneoides. Os braziloiros conhecem-na polo
nome vulgar de barba de velho. O que convém ainda dizer
é que na America colhem esta parasita das arvores para
com ella encherem colchões, almofadas, travesseiros ctc.,
e não monos para amparar dentro dos caixões os objectos
de vidro, cryslal e de porcellana que têm de sor transportados de um lugar para outro.
Os vegelaes lenhosos deste paiz não eram oulros que os
da Carolina do Norte, especificamente igiiaes aos da flora
do Canadá que ha seis annos descrevemos.
Algumas das republicas americanas resolveram-se, bem
(arde lalvex, participar dos benefícios da quinla exposição

universal; e tão vagarosos caminharam que á certos respeitos desceram ainda abaixo do papel que representaram
no palácio d(3 Campo do Marte. O Brazil e os Kstadosllriidos abriram o compasso da opulência por todo o comprimento das duas galerias fronteiras uma á oulra., primeiras á esquerda e a direita da grande porta de leste.
Separando as duas grandes nações havia um estreito espaço da grandeza de uma saleta coininnm, n o q u a l c o n slruiram-se apoucadas pyramides para as resumidas eolleccões de Venezuella, S. Salvador, Chile, Estados do
Trata, e da Columbia. São ellas que tomam a si o demonstrar a grandeza e prosperidade do Brazil.
Estamos no corredor em que dispuzerarn os produdos
de Venezuela.
Cuias polidas e pintadas feitas com osfructos, grandes
c lenhosos, do Cuielé ou cabaceiro do Brazil, Crescentia
rujcle; chapéos delicados para crianças do pericarpo do
Momordira operculata, que entre nós SB conhece por
bucha paulista; um colmo de canna amarga (!) e uma
amostra de guayaco; cascas amarellas do Bosua; sacos
tecidos com as fibras do Fourcroya giganlea- cascas de
Simaruba; cascas tanniferas do Weinmannia gla-lira,
congénere do W. liiiia colhida por nós na serra da Tijuca ; cascas do Guazuma ulmi folia, ou mulamba dos brazileiros; raízes de Valeriana ; Polypodiunus • e as folhas
amargosas do Yallesia hypog/auca.
S. Salvador. — Sobre uma mesa cubos anilados, ou principio corante das folhas dos índigo feras..
Chile. — Sementes do: Echites Ghilensis, Podbçarpus
andina, Fagu/s oblíqui, Fugi w da/mbey, L&pogerià rostí&j

1'noralia bitwninosa, Actoxicum punctatum ; e as sementes
plumosas do Mgrigione dalinoides. Para que servem cilas ?
Ninguém nol-o respondeu. Nem ao menos os chapéos (de
Chile) das famosas folhas de Carludovicea palmata l
Confederação Argentina.— Pouco mais de í>0 espécimens
lenhosos sem a mínima classificação e sem uma phrase
que nos pudesse esclarecer acerca das suas propriedades.
Banda Oriental. — Nada, absolutamente nada.
Columbia.—Pouco mais adiantou, salvo si tivermos em
linha de conta o que reuniram para a exposição columbiana
que teve lugar no anno passado, em vez de considerarmos
as migalhas esparsas na exposição de Vienna.
Disseram elles que os vegetaes da collecção de 1872, já
appareceram acompanhados dos respectivos nomes sciontificos, graças aos esforços do Dr. Francisco Bayon, professor
de botânica da universidade nacional; e com serem resumidas as informações que offereceram, servir-nos-hão comtudo de base para um lancear de olhos sobre a sua flora.
O Governo da Columbia animado do louvável desejo de desenvolver o commercio nacional, e de alargar a rede de suas
communicações terrestres e fluviaes procura fazer conhecidas na Europa, com o fito de alcançar encorporações de
companhias, as producções do seu solo, com a descripção dos
terrenos que as contém, situação delles relativamente aos
rios que os banham e aos caminhos que os cortam. A industria vegetal parece abrir os braços aos immigrantes sedentos
de lucros; e si muito ou si pouco, facto é que não nos é dado
garantir sinão que o commissario columbiano levanta
immensamente os recursos da sua pátria. O que mostrou
pile para confirmação do pensamento pnlriotico ?
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As palhas nacuma e jipijapa para chapeos (nombreroa)
que os nacioaaes fabricam para o commorcio interno, e
para exportação no valor aproximado de 58.000 kilogrammas por anno;
As fibras do fique para sacos e cordoaria;
As libras do cumare para tecidos e cordas, avantajando-se
ellas pela tenacidade;
Algumas Agaves por agora menos exploradas;
Os princípios corantes de pão campeche, de Madura
tintoraria (espécies do Amazonas), e o chamado carmin
vegetal do Arbol de color, cujo nome botânico ninguém
soube-nos dizer;
As plantas tanniferas que no Brazil se chama mangue
vermelho, cajueiro bravo, esponjeira, tamarindo, e cannafislula.
Afora a semelhança ou identidade de uma parte destas
plantas com as da flora brazilcira, outras mais existem que
por ventura definem a vegetação geral do continente
americano. Os columbianos possuem a nogueira preta do Canadá (juglans nigra), os cedros aromático e gigante das Antilhas eGuyannas, o Suietenia mahogany de Jamaica, as
frucliferas auranliaccas e myrlaceas frequentíssimas no
ílio de Janeiro, o chrysophyllum cainito do valle do Amazonas, o Giló (Guarca trichilioides) c o Melia azederach
das províncias brazileiras, e o abacate da Pérsia. Usam das
Tecomas da flora do Pará nos diversos géneros de construcções. Derrubam therebintaceas, caprifoliaceas, Gultiferas
para não usarem sinão como amostras de musêos. Faliam
das Escallonias, Weinmannias e Laplaceas como si o Brazil
não as conhecesse mais de perto e por mais numerosas.

Resinas do Slorax, Hymenoeas; oSapota arhras: a mutamba; ingás, fruclos da bicuiba, pão roxo, murecis, bacabas, anonas, óleo vermelho, louros (cordias), copaibas,
seringueira, anil; quantas espécies do Império do Brazil l !
Cultivam a arvore das índias que dá borracha ; exlrabem
por muitos kilogrammas desta gomma elástica ignorando
si da Siphonia do Amazonas ou si do Ficus elástica dos
terrenos da Ásia. Si de ambas as espécies ou si de uma
delias, interessa-nos somente saber que a resina em questão
constilue força, riqueza e futuro na industria vegetal da
Columbia, e que os filhos deste paiz esmeram-se em propalar que as áreas aonde nasceram, vivem e prosperam as
arvores da borracha são actualmente accessiveis á todos
quantos queiram explorai-a ecolhel-a.
Conhecida a base de uma opulência apregoada incessantemente pelas vozes estridentes do amor próprio nacional,
opulência que ha de ou poderá ser mais tarde—verdade
— uma vez que lhe appliquem os recursos do engenho do
homem, observaremos que dos vegetaes alli nascidos ou
cultivados alguns começam á ter certo valor económico
contribuindo para o augmento das rendas publicas: á
saber:
Productos.

Cascas de Cinchonas...
Gomma elástica
Anil
Jipijapa e nacuma
Smilax salsaparrilha...
Cephoelis ipecua
Total,

•l-s •

Kxporlnção.

De 1870 á 1871
Idem, idem
Idem, idem
Idem, idem
Idem, idem
Idem, idem

Kilogrammas.

2.347.883
442.776
182.199
58.000
1.046
525
3,032,429

IX

instas,

,

e

SUMMAHIO. —Eseassod productos do Java. — Omphalobium.-*-Acrodiclijium.—Kargara.—Sjrglium. —Corabrctuin.—Uocella. — Cochnspcnriuin.— Araucária. — Fehi. —Cássia. — Morinda. —Ilopea.
— Pteroearpus.— Gardenia.— Materiaes lenhosos.— Fibras.— Gommas e resinas.

As hagens e cascas da cássia vera applicam-se como matérias tanniferas nas colónias neerlandesas, c nem por outro
titulo mais teriam mandado amostras até supérfluas como
aquellas que enchiam boa parto da volumosa vitrina situada entre a rotunda e a porta de-leste, O formoso e extenso
archipclago que ha seis annos tornou-se objecto de estudos,
desta vez nem sequer uma essência dentre as muitas que
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tivemos occasião de admirar no Campo de Marte! — As
cascas de diversas especias de Cinchona fazem crer que o
gOTerno hollandez espera colher bons resultados da acclimação deslas preciosas plantas no solo de Java, Sumatra e
Bornéos, da mesma sorte que se vão aproveitando com
vantagem do amarello vivo do curcuma em Java, da gomma
dama r do Dammara australis, que em Queensland chamam Kauri, blak damener ou huite, damener nas índias
inglezas, damarrha em outros lugares: notável para a preparação de excellente verniz conhecido pelo mesmo nome,
As fibras do Agave Cantula são alvas; as do Musa Rumphiana, U rena Elumei têm préstimo na cordoaria.
As colónias francezas, dando de mão a Argélia cujos
progressos na industria vegetal já descrevemos, oferecera
motivos para sérias reflexões todas as vozes que almejam
patentear a opulência de sua natureza. Convém, porém,
declarar que difficil é si não impossível encontrar extensa
linha de novidade passando os olhos por aquelles terrenos,
cuja fertilidade demonstrámos em 1867. Entretanto alguma
cousa tis novo alli se fez sentir, e somente desta parle
faUaremos no seguinte esboço.
Os habitantes do Amazonas louvam com exaltação as
qualidades da apucarana, cujo lenho amarellado e guarnecido de veios escuros prima em todas as obras de marcenaria. O sábio Dr. Martius no seu quadro synoptico das
arvores do Brazil mencionou para uma apucarana do Amazonas o género Wuschlagelia das Rutaceas; mas o illuslre
Professor referia-se então á outra espécie da flora brazileira
de igual nome indígena, certamente differente da que observamos na exposição da Guyanna franceza. Esta, cujos

característicos acima dissemos, afigurou-se-nos ser a legitima apucarana das províncias do Pará e do Amazonas, ora
designada na ordem ds Connaraceas pelo nome de Omphalobium Lambeni: ou bois de Zebre entre os habitantes da
C-uyanna. Valha-nos o que se consegue descobrir nas exposições universaes na ausência lamentável do um hervario
nacional, e uma vez que a flora do Amazonas mal conhecida no Rio de Janeiro pôde apenas ser accessivcl aos brazileiros que percorrem as capitães da Europa.
• Na esperança de outras descobertas pareceu-nos ver a
bella ilauba do valle do Amazonas (Laurinea) sempre
bella pelo, brilho de selim e côramarella, odorífera em
todos os vasos e ulriculos da sua organização, agora classificada como excellente para a perfamaria.
Da Marlinica : o bello tecido fibro vascular da Pagara
tragodes de effeito deslumbrante para moveis dos salões, e
obras finas nas mãos dos hábeis torneadores ; amarello e
aromático. O cânhamo de Bombaim até certo ponto auxiliar
como fibra tecivel, e superior á quanlas malvaceas que
crescem .HO lerreno do Brazil.
Do Senagal: a tinta escura do Sorghum nigrum, e o
principio amarello das folhas e raízes do Combrelum
glulinosum; 16 "/» de maiorias corantes do Rocella
montagnei quando submeltida à acção dos ácidos; e a
cor vermelha cxtrahida das raízes do Cochospmnum
lintorium.
Da Nova-Caledonia : o hervario arranjado com esmero
das plantas uleis; e a bella amostra da Araucária coohi,
aconselhada nas conslrucções eiveis poslo que pouco abundante ou rara no solo desla ilha.
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Das índias: um único frasco contendo a seiva da bananeira Musa fàii, nolavel pela tinia preta; as raízes do
cássia tora como ingredientes para conservar as cores nos
tecidos; as do Morinda citrifolia pela riqueza em tinta
amarei Ia.
Da Cochinchina : a egrégia Icka da Occanca Ilopea Borricríi que dizem ser o substitutivo do Tectona granais d;is
índias nas conslrucções navaes. Supposlo que o damninho
Tendo navalis não a respeite os colonos da Cochinchina
dizem que recorrem ao óleo ou verniz de uma planta do gê*
nero Plcrocarpus como incontestável preservativo do lenho
em contacto com a agua do mar. Uma espécie de Gardenia,
pesadíssima e pulchra, está destinada para um grande papel
na historia dos materiaes lenhosos do forte duração nas
obras immersas.
As colónias inglezas apresentaram um resumido quadro
de idéas para nós desconhecidas. O Canadá, outr'ora coryphêodas collecções florestaes, desta vez cobriu-se do véo
da modéstia na lucta constante da primazia. As Ilhas Maurilias repeliram o que haviam mostrado sem desvantagem
na exposição anterior. Da Austrália diziam até que os
produclos vegetaes outros não eram que os mesmos por
vezes avaliados e estudados em épocas passadas. O cabo
da Boa Esperança sómeríle a resina amarga e purgativa do
Aloés sacotrina. As índias Orientaes sustentaram melhor a
fama de que gozam ã respeito da ubérrima natureza vegetal, e de algum modo emprestou luz ao pallido brilho do
suas irmans. As arvores que em Pariz fizeram-se notar
pelas experiências do capitão Fowkes, no palácio do Trater
recommendavam-se pelos grupos de npplicações indicadas
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cm grandes rotules. As taboas, parte envernizadas e parle
l«ruías diziam assim:
Tectona grandis,— Lagerstremia macrocarpá,— "arnosa xylocarpa,— Mangifera indica.— Grevia liiloefolia, — Bprassus flaVatica tumbagaia,— Plero!V bEJliformis,—
carpus marsupium,— IJalbergia lalifolia.
Arrores ii»nlns para ( Satin Woml,— mango woocl, — Bon teak,
carruagens de luxo. \ — Triucomallcs.

i Cy*iometra ramiflora,— Cliloroxylon,—
Arvores nsmlas para\ 'Tectona grandis,—Tenninalia coriacea,
carroças e carruaijcns ' —Diospyrfis rnelanoxylon,— Vatica rovulgares.
l husta, — Plcrocarpus dalbergioides, — .
\ Uerrya amomilla.
Cedrus scodura,— Abies sinithiana,t-Pinus
longifolia,— Quurcus guai,— Piims excelsa,— Tectonagrandis,— Ficus indica,
—Pterocarpus marsupium,— Naucloa catlanilia,— Bombas raalaliaricum, — N.
cordifolia,— Artocarpus intcgrifolia.—
Lagerstromia RegincB, — Calophylluno
augustifolium.— Terminalia tomantosa,
— Sautalum álbum,— Soyinida fcbrifupa,— Ccdrela Toona,— Conocarpus latifolia,—Acácia leucophlocra,— Mel ia azeArvores para ornamendezach,— Vitex alata,— Bauhinia rucetação e construEçdes' mosa, B. malabaricn, — B. parviflora,—
civis.
B . variegata,— Borrya malis,— Arlocarpus hirsuta,— Alsfohia macrophylla,—
Albizzia stipulata, Artocarpus polyphcma,— Ãsterogyne coriacea,—Acacla.procera,— Bisclioiia javanica, — Acácia arábica,—Slioroa robusta,—Keronia clepliantum, Odina Wodia, — Dalbergia latifol i a — Acacja catechu, — Boswelia thurifera, —Diospyros riigbtiana, Zizyphns
jujnba,— Terminalia loinentosa,—Cássia
fistula, — Terminalia cbebula, —Eugenia jainbolana.

Quadernos e folhas separadas de varia.s qualidades de
papel, ou enroladas sobre a mesa, ou pregadas na parede,
papel pardo branco, de pouca consistência, exprimiam a
nova forma dada pela industria á differentes fibras de
origem vegetal. Uma delias, a guaxima ou Urena lobata
do Brazil, lá estava para provar que nas índias começam

á experimental-a como pasta de papel, por emquanto de
medíocre qualidade, ao passo que no Brazil ella continua
desamparada á despeito do muito que se disse em Pariz
no anno de 18G7. O papel de guaxima fabricado nas
índias se bem que lhe faltem a consistência e alvura exigidas para o papel de escrever, verdade é que no estado
actual da industria para alguma cousa já lhe consideram
com préstimo ; sendo-nos licito e*sperar que com o correr
do tempo saberão tornal-o branco e resistente á imitação
do que se pratica com o papel das fibras do algodão e do
cânhamo, com as qnaes ella pôde ser misturada. O papel
de guaxima não pareceu-nos inferior ao da jutla, ananás,
bananeira, e agave, plantas estas (á excepção da jutta) dos
terrenos do Brazil, cujas amostras de papel serviam
de elementos de comparação na galeria das índias
inglezas.
As palhas finas e amarellas do Saeharum munja Roxb.
dividem-se pela maceração em filamentos de pouca ou
nenhuma utilidade no actual fervor das descobertas. Figuravam ao lado das fibras bonitas, e alvíssimas e sedosas
do Girardinia heterophylla, do Morus indica e Guateria
longifclia ; das grossas fibras do Eriopharum comosum
e Anaterum muricatum; da estopa com aspecto de renda
do Sterculia ramosa, e da estopa branca do Lepurandra
sacadora Dalz: ambas provenientes das camadas carticaes, e talvez aptas para decoração, ou vestimentas dos
Indianos. Duas extensas prateleiras continham avultado
numero de frascos cheios de gommas e resinas; algumas
que no Brazil se conhecem por azederache, tamarindo,
mangueira, ctr., outras aromáticas, rerbigratia r,fíoswelia

mi qiu; lambem queima com o cheiro de incenso; '!) Albizia odoratissima, branca, e cheirosissiraa mesmo no estado natural, como a resina do Itoper
odorata. A do Dipterocarpus grandiflora para lacas e
vernizes.

(1) Relação de outras resinas: salagum; Vegaygum; Valgagum ;
M u l l a y V.imboo; Nolli Zaigum ; Pêra Gotoe ; Kat Klavum ; Bisclioffia
Japonica; Pterocarpus marsuplum; Alhizzla hebbet; Einhrica oííicinaiis ; Couocarpus latifolia; Butea frondosa ; Shorea robusta : Buchanapia l a t i f o l i a ; Valeria Indica; Seineearpusanacardium ;Thespesia
popultica; Feronia clepliantum ; Sterculia urens; Gardenia lúcida;
Kardiwickia binata ; Moringa pterygosperma : chloroxylon wiel e n i a : N a r t h e x asafetida ; Ponta plpra tomontosa etc., etc.
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Entomologia,
o.— Insectos que iiitluciii na vida daS plantas. — 1'rincipaes
expositores.— Espécies rfinettidas da Prussia.—Elieitos nocivos. —
Collecçáo do Príncipe Alberto d'Austria. —Insectos devastadores.—
Coleopteros no pavilhão do Ministério da Agricultura.— Os nocivos.
—Os moderados.— Os que são úteis ás plantas e ao homem.— Prónienores acerca dos phenomenos que se passam na natureza.—Meios
para destruir os máos insectos. — Medidas preservativas.

<

O pensamento dominante no presente capitulo, acanhado
si nos reslringissimos aos ladoscommuns que se conhecem
em Iodos ospaixes, e mais largo porque refere-se á historia
recente de factos que á loiíos aproveitam e por muitos ignorados, leve origem na impressão que nos causaram os
estudos expostos nos pavilhões do Praler relativos aos
benefícios e prejuízos que as plantas recebem do contacto
immediato com os insectos.
O instinclo, nesta classe dos articulados, que os poetas
lr,-iduzt?m por intelligenciH nas fabulas moraes, excede
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á tudo quanto poder-se-hia prever da influencia da entomologia ou das suas relações com a botânica agrícola, botânica florestal , physiologia e leratologia das
plantas, importância económica da natureza vegetal para
a vida da crealura, para a vida e riqueza das nações,
commercio* união e engrandecimento dos povos na permuta incessante dos fructos dos seus labores . Os pobres
criam insectos para lerem o arrimo do corpo, a alegria do
coração, a garantia futura para osíilhos. Os ricos quantas
vezes não sentem prosperar os seus patrimónios afastando-os dos malévolos articulados que os destruiriam, ou engrossando-os à custa uc outros que são uleis ao homem pelo
inslinclo ?! Ospaizes queexperimenlaina seiva e a força de
seu progresso nos Irabalhos da cultura da terra ou no seio
inexhaurivel das florestas ou descsm pela diminução das
rendas publicas quando perseguidas pelos insectos devastadores, ou sobem todos os grãos de prosperidade impellidos pela mola dos Ihesouros, si acoberlos da acção malelica
dos terríveis inimigos. Do uma parte despendem sommas
consideráveis para o único lim de aniquilar estas barreiras de sua prosperidade ; de outra estudam os malfeitores
e os estragos que elles produzem, e os meios de prevenir o
mal que elles podem causar. Uns animam a conservação dos
insectos que alimentam-se á custa daquellesque nos inlorpecem no caminho da riqueza ; outros legislam, augmenlam
o seu código com as leis que prolegem os pássaros inseclivoros, probibindo a caça, e defendendo os ninhos contra as
mãos dos curiosos, e até as arvores sob as quaesellas abrigam-se no grémio das matas ou nos sombreiros dos terrenos
agrícolas. Tanto podem os animaes, por menores que

sejam, fortes pelas leis da criação, pequenos na apparencia, frágeis e desprezados pelos homens que os pisam, e
os esmagam por um esforço apenas dos dedos, mas grandes
como tudo na. natureza aos olhosdosque estudam a mageslade e magnificência da creação no engenhw da crealura ale
os infinitamente pequenos que as lentes alumiam ! Occasiões ha em que o ser-se feliz ou infeliz depende de um
átomo, destes organizados que o homem não sente ao lacto
pela pequenhez como não sente o espaço pela immensidadr :
como de uma idêa, de uma crença, de uma inspiração que
o sensibilize, de uma alma que o auxilie, de uma lâmpada
cuja chamma dissipe o denso nevoeiro do desconhecido.
Os insectos assim considerados merecem ser cautelosamente observados, 6 mormente no Rrazil onde as fortunas
particulares e o lliesouro publico nascem das plantas,
agrícolas e silvestres.
O Reino da Vrussia reuniu uma collecção de 47 espécies
de insectos, cada um delles guardado em uma caixa de
papelão com lampo de vidro, o ao lado do animal o órgão
da planla destruído.
O Príncipe Alberto d'Auslria leve o duplo merilo de
colleccionar maior numero de espécies da Moraria, Gallizia,
Hungria, Silesia, fndiase Japão, e de dispôl-os em grandes
vílrinas com melhodo, belleza e graça. De um lado :
INSECTA DEVASTANTIA ; e do lado opposto : INSKCITA A I U I VANTIA.

Foi elle quem triumphou por melhor plano de exposição.
O Consorcio agrário Trentino classificou os seus em :
INSECTI NOCIVI e INSECTI uTiu ; 1'eduzido numero de
espécies e menos bem arranjadas.
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>\i exposição agrícola do ministério austríaco mais de too
coleopleros, e só eoleop-teros menos ricos de informações.
Trataremos, por consequência, das borboletas, besouros,
cascudos, vespas, brocas, e grillos, distribuídas nas ordens
dos Istpiãúpteras, Coleoplet-os, Hemi-pterox, :\eurojil<.'rox,
Dipleros, Oftít&ptertís K Hymeilvpfsros.
Começando pela A l l e m a n h a . diremos de anlc-mãu que
lodus os vegetaes atacados conservavam 110 ll/t:ulrum vila'
a larva ou o insecto perfeito segundo o estado em queeile
danmifica a p l a n t a . Tm certo numero, e são estes os mais
temidos e perigosos, peneirando no i n l e r i u r da planta occasionain-lhe a, morte : "si lhe comem as raízes privam-na,
completamente dos órgãos absorventes petos quaes entra a
seiva com os princípios chimicos em dissolução ; si bebem
o cambio, igualmente ; si as folhas: tiram-lhe os órgãos da
assimilação e nos quaes a seiva, se elabora: si plantas jovens
podem desapparecer totalmente das raizes ás folhas.
Km qualquer dos quatro casos a morte é inevitável. Não
acontece, porém, outro tanto todas as vezes que as
plantas affoclaclas o são pelos insectos que preferem não as
raizes, as folhas, o cambio, etc., sinão os órgãos de menos
valia cuja influencia sobre a vida vegetal tem menor gráo
de importância. Km certos e determinados vegetaes o
desapparecimento da, medulla por um insecto é sempre um
mal, ou produz o enfraquecimento ou debilidade geral do
indivíduo, portanto uma moléstia, ou roubando-lhe ao
mesmo tempo as cellwlas activas quaes reservatórios de
seiva durante o inverno na zona temperada.
A medulla não consiste somente em uma maça cellular
inerte sem participação no viver successiro das plantas.

^i para algHirftas esp.-vies assim deverá ser considerada d e pois de rerla idade, para outros—de mistura com as
cellulas iiK-rles e ulricnlos eryslalligenos que contemos
eryslaes!, cetltilas activas existem que rommuriiram com
todo o interior da planta por meio dos raios mcdullares,
' que são chamadas os depósitos de alimento. A destruição
lella além de ser urn mal obvio para as ])lantas novas,
<erá m u i t a s vexes cansa de debilidade para outros vegelaes
inais velhos. Supposfo que a acção do insecto se exerça
nos frurlos, a p l a n l a . |)erdor;'i. como consequência o órgão
q u e nos pôde sei 1 de vantagem, mas que, não i n l l i i e sobre
a sua nutrição. .N es l a. hvpulhesc dar-se-ha o caso de moléstia; não lerá, ella o gérmen reprodiiclor para. a propagação da espécie, mas a conservação do i n d i v í d u o restará
intacta porque lieam-llie as raizes, o caule e as folhas.
Hm quantas espécies nau vemos os pedúnculos e pedicellos comidos petas larvas, no milho por exemplo, e o
que r e s u l t a ? — O pedúnculo é o transmissor da Ivmpha
para os órgãos lloraes; aniquilado que seja morrem as flores,
ou fallia a fecundação, ou não vingam os fructos ; extingue-se tudo quando depende daquelle órgão para nutrir-se.
No anuo seguinte si o insecto não voltai 1 a planta retomará
as suas fimcções, novos pedúnculos e novas flores occuparão o lugar das primeiras. Iguaes fados [tara as flores
em bolão que d u r a n l e largos ânuos não conseguem desabrochar. As cascas participam lambem dos prejuixos
apontados. Insectos ha que a comem parcialmente ; outros
q u e deslroem-na em t o t a l i d a d e , e quando isso acontece o
cambio desamparado escorre, e a arvore resenle-se da sua
f a l i a , l'a rã um prejuízo menor lá apparecern excrescen-

cias, exostoses na superfície, ou verdadeiras monstruosidades que collocam a planta, em estado pathologico. Si o
insecto fura a casca aqui e acolá, resulta a alteração da
madeira ou estragos em todos os pontos correspondendo
ás soluções de continuidade das camadas corticaes porque
batidos pelo frio rigoroso do inverno, ou pelo calor excessivo
do estio, ou pelas chuvas, saraiva, orvalho e sereno, mais
direclamenle pelos venlos: causas complicadas de moléstias
que a, pathologia vegetal tomará mais tarde em lirilia, de
conta. Admitíamos o allmrno e o cerne perfurados pela
larva de um insecto perigoso; os murocis, latajubas, e
outros do Braxil nós os observamos possuindo alguns canaes
no tronco sem prejuízo do vigor da vegetação.
Fácil será concluir, entretanto, que o pbenomcno não
parará ahi em todas e quaesquer arvores cujos troncos
transformam-se em tubos de caldeiras, ou redes de orifícios de maior ou menor diâmetro, ou em regos profundos
da base ao ponto culminante do fuste. Seguem-se ou
perturbação no equilíbrio physioiogieodo indivíduo, e lalvez
a. morte, euunca menos da perda do material lenhoso, que
o bomem tanto aprecia.
Resumindo os factos que teremos de desenvolver d i v i d i Irts-hemos em grupos .-

3." Dos InseOtOi r/ti/- não filaram a x arroi-fn com vida
mas ris derrubadas;

Insectos devastadores. — Os prussianos não ouvem com
pra/ero nuiuo úoBomiyx [Jim, e •muita, .'azãu lèai elLs 0111
lembrarem-se com buvror da tal borboleta que tamanhos
prejuízos lhos causou. No lapso do tempo decorrido de '1860
á 1870 este insecto destruiu 40.000 hectares de flores:i.s
da Allemanha, perdotido o Estado ia.015.8-J9 metros cúbicos
de madeira do pinheiro, no valor de 431). 782 lhalers;
sommaiido a quantia de 225.297 thalers despendidos no
intuito di! salvar-se alguma cousa, ficou-lhe o prejuízo tolal
elevado ao algarismo de 865.079 thalers. O Bombyx pini.
digno do todos os respeitos, depositara os ovos na parle superior das folhas dos pinli is; as larvas provenientes comeram o lúcido da extremidade da uervura mediana até a
base da folha. Privados dos seus pulmões os pinhos morreram, e o Estado acarretou todo o mal da terrível borboleta, Poslo quo temida como ílagello das florestas do
piabos, dizem os silvicullores que por maior que seja a
praga ellesdiminuem ou dosapparecem logo quo a atuiosphera lorna-sc fria e húmida.
Para o Ihmbú monavha, ainda peior que a primeira,
não ha que esperar de condições almosphericas, porque todas
llie convém uma vez que a comida não falte. O quo faz ella ?
OAbies excelsa e os Pinus são as victimas predilectas.
Começa pela base das folhas e engole tudo a t o o ápice.
Assim procedendo arruinou em quatro annos, de 1854 à
J 838, íií milhas quadradas de matas no valor de 10.000.000
á 12.000.000 de metros cúbicos de madeiras das espécies

i." Dos Insectos rjuc pi-nlcr/pm- n* plantas cnnwmto o.v
•insectos perigosos;
."i.0 Dofi Insertos r/ur nos coadjuvam directamente.

citadas.
Menos desastrosos nos seus cffeitos se bom quo fortes
perseguidores e destruidores de folhas são o Jlombyx pro

• l . ° Dos J nsectoa que matam as plantas ;
2." Doa Insectos <jne. fazem moléstia* -rins plantas;

aionea, borboleta de azas eiu parte brancas e. cru parte pardacentas, cuja larva destroc as folhas do carvalho e constroo estojos originaes no lenho ; o Bombix lanestris, borboleta de azas pardas que põe os aios dentro.das folhas
do Betn-1'.i albri, as qnaes servem de alimento ás larvas ; r»
Bombi.T' chfgsofhoea, borboleta branca que faz casa nas folhas dos QncrcitK ; thmbi.v xaliris, hella borboleta de.
corpo felpudo e de azas alvíssimas e transparentes, flagell»
dos órfãos foliareos o da casca do salgueiro < Salix capraea,,
Em todas as eolleeções de insectos, d'Allemanha, d'Austria,
e do Príncipe Alberto 'nos insectos da Gallizia) houve até
aparato para o estudo do celebre Bo&trychus typographus
de Linnèo : notabilissirno e pequeno colcoptero, cuja fama
assusta aos mais calmos cultivadores das florestas.
Por mais de meia horademoramo-nos em contemplareis
seus hábitos de vida no interior das plantas, palácios de sua
despótica propriedade. O seu nome vulgar ernalíemão quer
dizer: faz amor na casca ; e por forma tal que em pouco
tempo os esteios dos séculos cedem da sua força e, altivez á
maldade do engenhoso coleoptero. Começa por deitar os ovos
na casca (\n.-\hies cxc.chn ; as larvas saindo do escondrijo
descrevem canaes mais ou menos largos o profundos; bebem
o cam-bio; as folhas tornam-se vermelhas, e o lenho perde a
vida. A broca em questão penetra no tecido lenhoso e, tece
nella uma vasta rede de. sulcos de uma espantos-i regularidade. Estes sulcos parallelos entre si, um tanto curvos, e
arranjados symetricarnentede um lado e outro fie outro sulco
mais profundo representam exactamente os ramos em duas
faces de urn galho, desenhos artisticamente executados pfla

mão do homem ! O tecido lenhoso do Ficldu nau liça sondo
sinãopáo sem préstimo, ou quando muito para combustível,
ou para lindas amostras de musêos.
Imaginemos agora um extenso prado de cor verde deslumbrante, longos tapetes esverdinhados, delicias dos jardins nas grandes cidades. Um bello dia a cor principia a
desmerecer ; o as folhas destas gramirieas vão incliuando-se
ao passo que o estiolamento invade todos os pontos da epiderme. O que era verde transformou-se em cor amarella :
e o prado em vasta superfície.de ruínas, morte «tristeza.
Como si as labaredas de fogueiras as houvessem queimado,
assim julgar-se-hia das festivas gram mas depois da impiedade do Melolontlia vidgarin. As raízes são theatfiim ritu:
deste maldoso coleoptero ; a larva faminta não deixa delias
uma migalha sequer, c d'ahi a morte inevitável das ornamcntacs gramineas. Estes besouros da espécie citada costumam apparecer no me/, de Mato, e quando apparecem
levam adiante os prejuízos; as raízes dos cereaes, o trigo
principalmente, constituem prato favorito das larvas; plantações inteiras somem-se repentinamente ; os legumes também não escapam do morticínio; e emquanto as larvas infestam a parte subterrânea das gramineas e dos legumes,
outras atiram-se contra as raízes das plantas florestaes, c o
besouro no ultimo grão de crescimento encarrega-se de comer, até o ultimo utriculo, as folhas das rosáceas, cupuliferas, juglaudaceas ; pêras, maçãs emarmellos; castanhas,
carvalhos e freixos ; nogueiras, e outras mais díeotyledoneas.

Os entomologistas e botânicos tomarão grande tarefa sobre
os hombros si quizerem conhecer á fundo os phenomenos
que se passam entre os insectos e osvegctacs. Por difficil é
< 5

interessante tanto mais animo e vontade da nossa parte em
fornecer a presente base para. indagações ulteriores no Brazil.
Na Europa vê-se com frequência o levantamento de novas
florestas em substituição das que caem para consumo
diário u elevado das arvores nas construcçõcs. Plantam os
curopêosas espécies queridas pensando elles que no fim de
algumas décadas tirarão o proveito de seu trabalho; as
vezes l iram, mas em outras lamentam a morte de todos
m pés plantados porque as rnizes serviram de comida ao
yrylus gryloUtlpa, flagello destas e também das jovens
plantas criadas nos jardins íloreslaes.
Em certas occasioes o gr y lua falha, e cm seu lugar lá
vem o temível Curculio Pini amante lambem das plantas
novas, cujas cascas as larvas rodeiam de cima á baixo
reduzindo-a á pedacinhos. A'medida que os silvicultores
dão incremento de mais em mais á substituição das que
morrem, na mesma proporção augmentam as larvas do
Curculio, reduzindo-se o facto á uma lucta desesperada
na qual cede o homem, triumpha o insecto, esperando
.iquelle o remédio do tempo, e só do tempo. Theatrum
r
i:itcc: Pinus sylvesèris.
Infelizmente nem todos os vegetaes possuem o predicado
do Larix curopaa de resistir aos insectos como ello resisie
ao Tarlrix pimculana que lhe rouba as folhas, mascerln
de que encontrará sempre novas folhas no lugar das antiga s.
A arvore não morre, soffre, porém, abalo considerável JH>
crescimento dos órgãos; abalo por demais considerável
si em vez do Taririx trava-se combate da fome e da
vida com as larvas do Tincn larir,inr//,a. Então a victoria
anafmpnta de preço.

A vespa dos pinheiros da Europa passa por ser o Tmthrrdn
Pini, notável pela circumstancia de nutrirem-e á rusla
dos órgãos foliaceos .ao passo que estes se despedaçam com
o crescimento successivo do insceto saido do ovo posto no
âmago da folha.
Na generalidade dos casos todas as vezes que o enfraquecimento das plantas procede do estojo medullar hão de
ser percebidas no tecido cellular da medulla as infatigáveis
larvas do Ilyhsinus piniperda, sempre causa de moléstia
grave, frequente na Áustria, e menos perigosa talvez que
o Noctua piniperda, e o Nocluit aceri-s, borboleta de
azas brancas c cinzentas guarnecidas de nervuras escuras,
perseguidoras das folhas dos bordos (érableft).
O gcomeira piniaria pertence ao primeiro grupo por ser
inimigo acérrimo das folhas das arvores; ignoramos, porém,
quacs sejam as espécies da sua predilecção.
Taes são os insectos chamados perigosissimos. Passaremos
agora em revista os do segundo grupo, que fazem moléstias
nas plantas sem produzirem a morte (lei geral); mas que
assim procedendo na maioria dos casos, entretanto occasioes
ha cm que fazem tanto mal como os primeiros. Posto que
perigosos, convém que se saiba que o são em menor escala
que os seus companheiros precedentemente estudados.
Eis os malfeitores do segundo grupo:
Antlwnomus pomarum.— Pequena broca que alimenta-se das folhas da macieira (Pt/rns mahis), e mais
geralmente das flores em botão desla arvore fni.;lií "a
cultivada no Brazil.
llibernia dcfoliarea.— Borboleta do azas cm parte
Imnras c rm parte pardacontns quo atara as folhas da
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pêra, ameixa e muçã, assim as do olmo, carvalho, betuia,
Màecrataegus.
Hibernia aurantiaria.— Inimiga das folhas da pêra,
macieira, larangeiras e tilia, como soem ser as larvas das
seguintes espécies do mesmo género : brumata, pilosaria,
leucophacaria, c progemmasia, e descularia serão por
ventura dó género Hibernia as borboletas que fazem mal
ás pereira, ameixeira, macieira e hesperidias que no Brazil
sç cultivam ? J\a Silezia temem a pequena broca Smlyiux
rugulosus, que fura compleíamenLe os galhos (; o tronco
do Prunus domestica, que no Brazil chamam ameixeira.
]\'a Gallizia respeitam os besourospretos, ou Zabrus yibbws,
famintos perseguidores dos fruclos do trigo, do centeio, e
da aveia, e não menos a pequena broca Griocerispunctat&i
de corpo amarello com 12 pontos negros na pelle c munida
de duas an thónas curtas, porque come inteiramente os órgãos
foliaceos do espargo tão abundante nas hortas do Brazil.
Como ficam nus e tristes os ramos e raminhos do Asparagusofficinalis, quaes os vimos na collecção do Príncipe
Alberto!! iSa Hungria desesperam os agricultores si lhes
apparece a pequeníssima brocuEumolpusviti, cuja cabeça
ê preta, e cujo corpo é amarellado : destruidor da epiderme,
e tecido das folhas da vinha (vitis vinifora}. Ainda na
Hungria os espargos aniquilam-se si desonvolvc-sc a praga
do Crioceris Ásparayi, cuja larva tem a forma de
um nautilus; ou a praga do Psilioides altenuata,
broca quasi microscopia que vive á custa das folhas do
cânhamo. Na Gallizia receiam a broca Haltiça numorum,
amante das folhas do repolho, couve, rabanete, e de outras
cruciferas; a broca HaHir,a malva que cresce e engorda
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'ingulindoas folhas do Altheii rósea, e do outras mal vaceas
fia nossa horticultura fluminense; a borboleta Ikilephila
Elpcnor, de azas pardas para cima e rosadas na porção inferior, de anthénas curtas, cuja larva enrosca-s;.i e alonga-se
até duas pollegadas de comprimento raspando o âmago das
folhas da v i n h a ; a borboleta Plusia gdmma, corndous
olhos na superlic ie de suas azas pardas, de anthónas delgadas
como um lio de linha, sempre sequiosa da? flores o caules
do linho usitatissímum ; o Hyponomeuta Mâlinellus,
borboleta do azas brancas salpicadas de prelo, que faz
vida n cozinha nas folhas do Prunus vulr/arís e do
Pyrun malus • a vespa Rhodilc.fi rósea, (pie consegue
mastigar aos pedacinhos os receptáculos e flores da llosn canina-, a pequena vespa Hj/lotomarosanim, do azas curtas
e transparentes, cnjas larvas pontuadas de preto estragam
as folhas da flosa centifolia. Para fociiar o presente quadro
das raízes de plantas agrícolas, hortícolas e, do jardins,
faltaremos de mais alguns insectos colhidos na Hungria: do
líolys nubilalis, peífuena borboleta amarollada que ora
arruina a medulla do cannabis saliva, e ora raspa os
colmos e pedúnculos do milho o (l^-Ponheaia chrysorrhea,
borboleta branca e pellifera que tanto a,proc.|a as folhas da
pereira (Pyru.<; communis}.
Os que se seguem classificados por nós em segundo
grupo dizem respeito às arvores da flora ouropéa, cujos
preiuizns constam da seguinte relação :
INSECTOS.

Megachilecentunfiularix,
f nrf/rntnta

PROCEDÊNCIA.

Allpm.inhn

PLANTAS.

Vespas qni comem as foIlias fios a1am(i< (Populu* .ips.)
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INSECTOS.

liil

PROCEDÊNCIA.

PLANTAS.

Cossus aescnli

Allemanha

Borboletas de azas brancas
transparentes o salpicadas di preto; as larvas
fazem canaes longitudinais nos troncos dos
carvalhos c betulas.

ChnjMmolasalixi

Idern

Pequeno besouro que rum •
as folhas do .algueiro.

Chrysomola alnl

Idem

INSECTOS.

PLANTAS.

forlria clilorana ...... Allemanha..

Pequena borboleta de duas
azas verdes e duas brancas; pratica furos nas
folhas do Salix viminalis,
ao ponto de ficarem como
uin crivo aberto á mão.

Bombyx pudibunda

Idem.

Borboleta que põe os ovos
na casca ou sobre as folhas do fagus sylvatica.—
Nenhum mal faz si comparada com as primeiras
já mencionadas..

Tcirlrix virtdiana

Idom.

Borboletazinha de azas esverdinhadas; põe OS OVOS
no tecido das folhas do
Querfíus pedunculata e do
Quercus acssi/iflora.— Aslarvas crescendo rompem as folhas.

rancssa antiopa.

Idem

Borboleta grande, de azas
pretas avelludadas , e
amarelladas nas margens; as larvas nutremse das folhas do Castanea
vesca (castanheiro da Europa).

Besouro que reduz as foá uma rode, porque destaca-lhe a epiderme.

Cerambyx textor

Idem

Cascudo que canalisa o lenho do Salix ca-praia,.

Cerambyx carcharias . Idem

Idem que como a r n e d u l l a
e róe o lenho dos a íamos.

Cerambyx scuiata —

Idern

Idem á respeito do Salix
capr<ea.

Cerambyx linear is

Idem

Idcm. Abre estojos nos caules do orylus avellana.

Phyllopliaga sp

Idem.

Borboletas de azas brancas
reticuladas c assetinadas ; corta as folhas do
JSelula alia.

íthynchites betula;

•• Idem.

CcciJomya Fagi

Idem.

Parece um mosquito; folhas e ramos da faia (Fagus sylvatica).

Tinea laricinella

Tinea sericopcsa

Idem.

P'equeno insecto que desIróe as samaras do Acerplalanoides (barão).

llibcrnia, complanclln.. IJem.

Aphis bitrsarius

Idem.

Pequeno que faz furos nu»
morosos nas folhas do
Popuius canadensis.

Lithocelletis roboris... Idem.

Cerambyx populnca ... Idcm.

Semelhanle a uma mosca ,
que corróe o lenho do
Popuius tremula.
Cascudo grande, de cor parda com manchas brancas ; na sua bocca desaparecem os galhos e
ramos do Robinla iis
dcacia.

Lithocelletis alninlca... Idem.

Melolantlta fulli

Idcm.

Idem.

Litliocelletis lanlanella... Idem.
Lithocelletis faglnel/a..

Idem.

Kepticula ruficapitclla.

Idern.

Broca que fura em todos os
pontos as folhas do Betulaalba.
Borboleta de tamanho
apoucado; come as folhas
do pinheiro larix (Pimts
larix).
Borboleta pequena, amiga
dos fruclos o folhas do
carvalho.
Borboleta branca— Idem
idem.
Idnm nas folhas dos olmos.
Idem nas folhas do Viburnum.
Idem nas folhas da faia.
Idem qviasi microscópica;
frequente nas folhas do
carvalho.

•lua —
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INSECTOS.

ffeptimla trimacullale.

mOCEDENCIA.

Allemanha....

Borboleta branca, frequente nas folhas do Populus
niyra.

Corcitlcus geminalus.,. Idem.

Larvas destruidoras dos
pés novos do Pinus syl~
restris.

Buprestis Mtiriana...,

Moravia.

As larvas furam a nindeir."
fazendo grandes buracos
«o Pinus sUvestrit.

Sexta asiliformis

Idem.

Pequena borboleta que estraga a casca do Quercus
pedtinculnta, sem destruil-a ;is vezes completamente.

S. tupuliformis

Idem.

A larva come a mcdulla
do Bibes rubrum.

Vespa cr abro

Idem.

Fura a madeira de diflcrentcs espécies formando bexagonos regulares
unidos entre si, ou quaes
tubos de órgãos, ou vivenda de abelhas.

líylocetus dermcstoides.

Gallizia.

Broca porfurantc do lenho
do Fugus sy/vatica.

Melanophila decostigma. Idem....

Os canaes qne observamos
na madeira do Populus
•nir/ra parecem antes estojos oblíquos abertos a
capricho.

M. appendlculata

Idem.

Faz menos mal ao Alies
excelsa que a primeira
ao alarno preto; desbasta
de alguma sorte o tecido
lenhoso segundo deprebendemos da amostra exposta. Será sempre assim 1

Dicerea Alni

Idem.

A larva contenta-se com
abrir fendas estreitas no
tronco do Alnus insana ',
ás vezes de cima abaixo.

Peltis ferruginea

Idem.

Jlylastes palliastus.... Idem

INSECTOS.

PLANTAS.

Como o lenho do Abies pectinata.
Bonitos canaes radiados
e pouco volumosos nos
troncos do AMes r.rce/sti.

PKOCEDEJÍCIA.

ÍI.AXTAS.

llyhirgoipiniperda..

Gallizia

Orchestes Quercus

Idem.

Insecto insaciável; não se
contenta com uma planta; tão bem lhe sabem
as folhas do lletula albu
como as do Alnits incana
e do Qtíercus pcdunculata

St:o'i/tus Pruni

Idem.

Rede de canaes no tronco
da ameixeira e no do Sorlus aucuparia.

Xylote-nus Kneatus

Idem.

Broca pequena, frequentíssimas vezes causa de
um verdadeiro crivo de
buraquinhos no tecido
lenhoso dos pinheiros
da Europa. As vezes o
diâmetro destes oriílciq.4
não excede de um millimetro.

Monochammus sartor.. Idem.

Besouro de grandes anthénas, e escuro , cuja larva
branca constroe como
que múmias no tecido
lenhoso doAbies excelsa.

Saperda Ganharias...

Idem..

Besouro amarellado com o
corpo salpicado de numerosos pontos pretos.
Abre no tronco do Populus tremula canaes ou
antes cylindros de não
fraco diâmetro parallelamcnte á fibra do tecido
lenhoso.

Oberea oculata,

Idem.

Besouro de cabeça amarella, de corpo pardacento e pontuado, cuja
larva nasce no interior
do Salix caprasa, da qual
come ás vezes totalmente a medulla dos galhos
c do tronco.

ISL

• As larvas são hábeis por-'
que abrem íiuos canaes,
ramificados e anastomisados,. formando uma
vasta e linda rede no tecido lenhoso do Pinho
silvestre.
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INSECTOS.

Sezia

cephiformis....

Coisus COSSHS

Ffouroterusnumismatis

Dryophanta sruteUaris.
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1'IIOCEDENCIA.

(iallizia

Idcm.

Idcm,

Idem.

Direrea Berolinensis .. Hungria.

INSECTOS.
Este bichinho é cansa <]>>
alguns dos tumores ou
exostoscs que se notam
na casca do Abies pectiniita; e é elle quem como
as camadas corticacs do
Juniperits comnnmis. K'
visita importuna da familia das coníferas.
Borboleta parda e de azas
reticuladas. Larva grande c vermelha autora
de grandes buracos nos
alnos, e de canacs profundos no tecido fibrovascular do freixo.
Este é original porque
deposita centenas de
ovos (?) no dorso das folhas do Quercus peduncitlata com a apparencia
dos sporos no dorso das
frondas dos fetos.
Ainda mais original. As
folhas dos carvalhos adquirem aspecto s i n g u l a r
quando repletos das tekas amarellas , rugosas
na superlicie, e .semelhantes aos fructos (em
forma e tamanho) daquelle saboeiro do brazil
que faz escuma n'agua,
As te/fns ligam-se á superfície das folhas como
si houvessem sido nellas
grudadas. O mesmo facto
repete-se com as tekas
do Dryophanta cornifex,
e D. gama: todas três
expostas na eollecção das
propriedades do Príncipe Alberto, na Gallizia.
E assim vimol-os explicados em três vitrinas
contíguas.
Grandes estragos produzidos pelas larvas no
tronco do Carpinus tiííl/ÍS .

I'!tOCEDE.\CIA .

llyksinua crennlns.... Hungria

//. Kitatita

PLANTAS.

Broca, cuja d i m i n u t a larva
escava o lenho do Frairimts e.rcc/sior, fazendo
depressões que se anastamisam corno as malhas
de uma rede.

Idem.

, Esta abre sulcos loilgitudinaes c transversaeg
nos troncos do Vlmus
campestris, e Uhims cffusa.

Ilylasles anguslalm... Idem.

Broca que altera mais superficialmente a madeira
do Pinus laricca.

Ltjlla vesicatória

Besouro verde apreciador
das folhas do Fraxinus
cxcelsior.

Idcm.

Scolytus destructor.... Idem.

Broca
que
nos
dos

Cegosoma scalricorne. Idem.

O insecto desenvolvido tem
a forma de barata preta ;
a larva, branca e de
duas pollegadas de comprimento, faz casa nos
lenhos do Saiix alia e
Populus nigra.

Cerambyx cerdo

Idem.

Besouro preto, de seis largas pernas, e de enormes anthénas; larva de
duas pollegadas de comprimento, de epiderme
alva e delgada; cava estojos profundos nos troncos do Quercuspedunculala.

Callidium dilatatum... Idem.

Kspccie de vespa que"produz depressões e quem
sabe si moléstia nas camadas lenhosas mais exteriores do bordo dos
campos.

Mcsosa curculinioides . Idem.

Besouro mancbado~de preto na pelle, e de'; anthénas finas; a larva PSííuia d a m n i l i c a o lenho
da nogueira da Kuropa
(Jitylant ri'yia).

de fraco tamanho
destroc mais ou meas folhas do olmo
campos.
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INSECTOS.

rUOCEDEXCIA.

PLAKTASi

Leucoma salicis

Hungria.

Borboleta branca p folpiida, cujas larvas igualmente felpudas comem
as folhas do Populus pyramidalie,

Saturnia Pyri

lilcm.

Immonsa borboleta de antbenas fimbriadas, quaes
foliolos lineares sobre
um peciolo comrnum; de
azas escuras nos bordos
esbranquiçadas e com
q u a t r o oíhos na sujierlicie (nos quatro cantos
das azas). A larva ataca
as Coíbas do Armeniaca
vtúgaris. Era u m a das
mais notáveis d'entre as
borboletas da Hungria.

Alispa Angustclla

Idem.

Pequena borboleta que engorda á custa das foi lias
do Evonyrrius europtsus.

Dendrocotomus micans. Silcsia.

Polygraphits pitbesce ns

Idem.

Esta broca faz moléstia
produzindo intumescências ou excrescências na
casca e lenhe do Alies
excelsa. Mas o tecido lenhoso apresenta-se como
uma renda si trabalhado
pela larva, branca e pequena , do Polygraphut
pubescens, também da
Silesia.

Aqui acabam os insectos do segundo grupo ; — dos perigosos, emquanto que os do primeiro são tidos por pcrigosissimos. Ambos constituem a grande divisão dos Inserta
devaslanlia oulnsecti nodvi.
O terceiro grupo, isto é, dos Inermes por isso que si algum
mal causam não se applica por certo ás plantas que vivem,
sinão ás que ja/cm sobre o solo. ou caídas pelos ventos ou
pela acção mecânica dos raios, ou pelo braço do homem,
mereceu-nos o nome de Inermes (relativamente) e porque
Êomparatool-os nos seus efeitos menos importantes cornos

descriptos para os insectos dos duas primeiros grupos. Os
Inermes, por consequência, constam dos colcopteros, e tão
somente destes (porque outros não vimos) expostos no pavilhão cio ministério da agricultura do Império da Áustria ;
constam dos coleopteros que respeitam a vida das plantas e
que procuram a vida na morte de outros seres Organizados.
Coleopterofi ,•—Arrorcn cariadas. — A c x f t h i x n xrarabacoides no tronco do carvalho ; Adelecera fsciala na casca
do Abies pdhwla ; Adrfccmi rnrbonaria debaixo dos troncos dos carvalhos, e a larva cria-se á expensas da humidade
do tronco cortado ; algumas espécies de Anobiuns fazem
domicilio em dilíercntes qualidades de plantas que hajam
perdido toda a humidade; o Apate capucina sobre'os galhos
dos carvalhos deitados ; o Aromia moschataso bre o salgueiro ; o AcanthoderuH oarius sobre o Fagus sylvalica de
recente derrubada ou já exliauslo de humidade; o Aslinomus acdilis uu dentro da casca do tronco ou da dos galhos
dos Pin-us (ao que parece não se dá mal com o cheiro da
therebinlina,; ; os do género Callidiuma ou sobre os indivíduos do Abies excelsa de morte ainda recente fex: undatam), ou as larvas Hutrindo-se á custa dos carvalhos fex :
sanguineuni, cie) ou unidos á casca dos salgueiros (c\:
femoratiim! ; o Cossonus linearis arrimado ao Populus
niijra; o Cotaster vnnpos escondido sob a casca da faia
assim como oCIytun liàatns e outras espécies do mesmo
género; o ThrcusparaltrUjtipcdun debaixo da folhagem de
varias arvores caídas; o Dinoderas substriatus por cima do
Abies exclsa ;o Driophthoiifi limejcilon occulto na casca do
Pimt.? silvestris ; os Elaters sanguineus, pomorum ele. >
nos h'oni'os a i n d a húmidos das arvores floroslnes ecam-
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postres; i; lledabia imperiahs sob a folhagem secca dos
bosques; e semelhantemente para outros coleopteros :
Lamia textor—Mesosa nubila—Melanotus niger —
Slelanotus castanipcs— Platycerus caraboides— Parmaena unifasciala—Pogoínocherus pilosus —Paehita La~
tncd— Prionns ruriarius — Rhagium inquisilor —lihagium indagator—Rosália alpina — Rhinosinus viridipennis — Selops Rossii— Siuoxjjloii, muricatum—5.
sexdentatum, ele., ele.
Inseria adjnrantia ou Jnsecli u/ili.—Estamos no quarto
grupo, no qual começam á ser conhecidos os bcmfeilores,
ou os úteis articulados que nos ajudam na perseguição necessária contra os insectos que nos prejudicam.
Percorrendo as colleccõcs do Prater apenas esconlramos
cm uma delias os seguintes coleoplcros e outras ordens nos
quacs reside o grande merilo e a extraordinária vantagem
de niifrirem-se â custa dos insectos perigosos c pcrigosissimos:
Prorcrns gigas
Ocypus cyannHs
Calonoma syeopkunta
' Caralius catenatus
Cicindola rampas íris
Promsie.i rnriaceus, além dos formosos gryllus verdes e pardos (Orlhopleros); cascudos
(hemipteros); benção de Deus (iNeuropteros); c moscas
(Dipteros).
Si por ventura outros insectivoros existem no mesmo caso
nós não os conhecemos. Consagramos este capitulo unicamente ao estudo dos insectos expostos no Pratcr, com as
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particularidades que os respectivos expositores tiveram a
feliz idéa de mostrar nas vitrinas.
Falta-nos dizer quaes os insectos do quinto e ultimo grupo
que nos coadjuvam directamente. Esta parte da entomologia
afasta-se sensivelmente do assumpto sobre o qual nos propuzemos á escrever, visto como nenhuma relação têm com os
seres organizados do domínio da Botânica. Entretanto com
o fito de encobrir até certo ponto mais esta lacuna do presente relatório, remataremos o capitulo com duas palavras.
O Consorzio agrário Trenliuo, e o Príncipe Alberto
d'Austria, incluíram na excellente fonte de conhecimentos
práticos que acabamos de percorrer, diversas amostras de
abelhas ao lado dos fructos da sua industria, de par com
os lepidopteros:
Bombix mori d'Asia, Anlhaerea lama do Japão, magnifica borboleta amarella cor de ouro, com quatro olhos
nas extremidades das azas, e cujos casulos encerram fios
de seda; Attacus Lunula, e Attacus arriudia, ambos das
índias, notáveis pelas azas pardas e avelludadas guarnecidas
de algumas tachas nn face superior.
Contlusão. — Quaes os remédios contra os grandes prejuízos que uhomem soffre dos insectos devastadores ? Dando
de mão á quaesquer outras considerações, a sciencia na actualidade não satisfaz plenamente á tamanha urgência da
nossa sociedade, ao menos si quizermos atlender ao pouco
que ensinou-se á este respeito nos congressos últimos que
tiveram lugar em Vienna cTAustria. Nenhuma idéa mais,
nenhum outro preservativo divulgado sinão que os coleopteros, orthopteros, hemipteros, nenropteros e dipteros do
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quarto grupo nutrem -se dos insectos devastadores, livrando-nos ás vezes dos horríveis etíeilos quê elles exercem sobre
as plantas ; nenhum outro conselho mais sinãoque cada
paiz trate de conservaras espécies de pássaros inscctivorus
prohihindo que elles sejam offendidos pelos caçadores, e
que os seus ninhos e ovos sejam locados pelas mãos dos
curiosos; ouaugmentar ale si possível fora criação das aves
insectivoras á nem da prosperidade agrícola de cada pai/.
Dous ramos de zoologia oITerecem-se agora para Iheatros
de utilíssimas investigações por parto dos naturalistas brazileiros. Vastíssimo campo de descobertas expande-se d i a n t e
dos ornitologistas e entomologislas do Brazil, si animados
do alto pensamento de engrandecer a industria agrícola e a
industria florestal salvando-as dos malditos insectos, quaes
embaraços formidáveis contra a sua prosperidade.
Vienna d'Anst,ria, 2á de Outubro de 1873. — José de
Saldanha da Gama.
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