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ReftexSes sobre a História Natural, do Brazt!,
e sobre o Estabelecimento <l<> MHWH c Jardim
Botânico cm a Cidade, do Rio de

E

M benefício do Estabelecimento do H.
Museu e Gabinete de História Natural, e do
Jardim Botânico em a Corte do Rio de Janeiro, convém publicar instruccões sobre os meios
de colher, preparar, e remetter Productos
JVnturaes para e>tes dois Estabelecimentos"?
visto que muitas das pt SMKIS , que para elles
faraó remessas, não seráõ dadas a esta qualidade de Estudos.
Pareceo pois a propósito traduzir a Instruccão que o anuo passado derão em Paris,
para o augmento dos mesmos Estabelecimentos naquella Cidade, os respectivos Professores Administradores. Havendo porém sobre o
mesmo objccto particularidades mui interessantes nas ílriTf.s JíiA-fnírcvcs anx correspondentes
{/</ Ai-fi<!t !///<( Í/T/.V Scicnciau de J^hwi, impressas
no anno de 17H l ; est;^ i m p o r t a n t e s lustrucvão em Notas aos competentes lugares
da traduoção,
In a ///.v/n/cpyy, que aj^ora traduzo,
C I J M I vista-* 110 augmento dos Estabelecimentos de Paris; e sendo as />Y< ir* Itt^trncPortuguezas para formar um MUSÍU Naa -2
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cional em Lisboa; julgo conveniente indicar
as seguintes reflexões, privativas á História
Natural do Brazil; e ao estabelecimento do
Museu e do Jardim Botânico em o Rio de
Janeiro.
Tendo o grande Buffon já anmtnciado,
e sendo hoje demonstrado entre os Naturalistas , que todos os animaes, que não tem meios
de atravessar o Oceano, são na parte Meridional d1 America ( não obstante certa analogia
de fôrma) differentes na espécie, e até em
Famílias inteiras, dos Animaes das outras
partes da Terra, ainda dos da America Septentrional; he claro que só desta Parte Meridional os Museus do Mundo podem ser providos dos Animaes , que aqui são exclusivamen
te produzidos.
Os mesmos homens, indigenos do Brazil , tem alguma differença no físico, e mui
grande no moral, dos das outras partes do
Mundo. Ao descobrimento do Brazil erão mais
de cem as Nações, que havia entre os dois
rios das Amazonas e da Prata. Em muitas
partes do Interior tem-se conservado fielmente o caracter primitivo de seus habitantes,
porque ainda ahi não chegou a civilisação Europea.
Ha nas índias , e na America Septentrional Animaes com sacos; porém só na
America Meridional ha Animaes carnivoros,
com oito dentes incisores inferiores, e dez
superiores; e que tragão os seus filhos em
um saco.
Ha no antigo Mundo Papaformijas; mas

só na America Meridional estes animaes seencontrão sem dentes , com pequena boca, língua que alongão consideravelmente para apanhar as formigas, e revestidos de pello.
Os Morcegos d' America Meridional não
tem similhantes no antigo Mundo. (*)
Os Javalis, que não são descendentes de
importação Europea, não tem senão três dedos nos pés; e tem os íaniares superiores,
curvos para baixo,
O Crocodillo de S. Domingos sabe-se hoje , que he de espécie differente da do Egipto.
Se ha certas Andorinhas, certas Aves nocturnas, que pela extensão de suas azas, e
prla força muscular de que são dotadas, podem atravessar os mares, e se-encontrão em
toda a parte do Mundo , ha também Aves
pezadas , e ha as granivoras, que á similhanca dos quadrúpedes pouco se-alongão do Paiz
em que nacérão: e as da America differem
em quanto a espécie, e ás vezes também em
quanto ao gênero, das da Europa.
Ha no Brazil, alojadas ordinariamente em
troncos de arvores, umas vinte e tantas espécies de Abelhas. O mel de algumas das que
só aqui se-encontrão, differe do de todas as
outras assim em propriedades físicas, como
em virtudes.
Ha na America uma Aranha denominada
(*) No Ceará, e talvez era outras partes, ha morcegos brancos de seis palmos de ponta á ponta d1 aza:
junto ás Serras, aonde elles momo , não podem haver
gados j porque os-gangrão e ma tão.
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avicular, sobre a qual M. Moreau de Jonnès
publicou uma excellente Dissertação; a qual
iáhríca um casulo de tea branca, cuja natureza conviria examinar se serve para alguma
inaiinlaetura.
Peixes ha , mas poucos , que por forca de sua organização pertencem ás Regiões
centraes do mar, que podem atravessar, e
aparecer em todos os Paizes. O maior numero porem são peixes chamados das praias , pericmvm ás Enseadas e Bahins: destes secneontrão muitos no Brazil, que nunca seachárão cm outros paizes.
Ainda mais exclusivamente do Brazil são
os peixes dos seus rios , que não aturão água
do mar.
A repartição geographica das Plantas comera a fazer rápidos progressos. Humboldt
publicou uma interessante Memória sobre os
Fetos considerados debaixo deste aspecto. Os
Pelos, que nas Regiões temperadas e boreaes
são rasteiros, tornão-se arbustos, e de altura
igual á das Palmeiras debaixo do Equador:
certas espécies de Fetos são particulares a
certas alturas; e cada uma dellas na sua zona parece não poder exceder o limite que Ihefoi assinado.
Das 4:000 plantas , de que consta a obra
de M. Hufnboldt sobre as plantas equinoxiaes,
;í:0i)0 são inteiramente desconhecidas aos Botanieos. Esta obra constará de 5 ou 6 Tomos
in folio, ainda se não publicou senão um;
e li pena que faltasse a AI. de Humboldt o
seu Collaborador Bompland, que se-acha ein

Bucnos-Ayres , pensionario d' aquellè Governo ; posto que entrasse para Collaborador do
mo Ilumboldt M. Kunth Professor de Botan!
íierlim; o qual tem revisto e rectiticíulo os earaleres dos gêneros antigos, e
creaclo muitas sccçõcs e ijcneros n o \ o s .
Entre as numerosas Orchídeas parasitas,
sobre a
• M. Richard publicou uma imp o r t a n t e Alemoria , descobertas na America,
não s< encontra uma só com esporão; quando i
da A/.ia e d1 África ha muitas com
elle . e
-'es grande.
\ r \ | H ' n e n r i a tem mostrado , que ha Pró*
duc;>

um do- trc-s Reinos da Na-*

turc/a , exclusivos de eerlas (Japitanias e pá*
do Brazil; o que era de esperar, por
qua
l",-i;' [ K i f i e do novo Mundo se-acha collocada debaixo da Zona torrída, e se extende
nte á temperada, gozando por isso das van•i-i de muitos Climas , e sendo o seu tern - u i ) l ' a \ o r ; t v c l a quasi todas as producçÕes do
í í l o b i ) . Em tão vasta extensão as Estações e
a temperatura orierecém necessariamente mui
griimles variedades. Os Calores na vizinhança
do Ama/onas são diminuído» pela humidade
natural de suas margens pautanosas. Sobindo
IIDS i ' i o - p a i a as M i a - !onte<, rncontrão-sc plam'ee^ e l e v a d a s , víillos férteis , ( | i u : go/.ão de
um Clima s a d i o , e temperado. Ahi o doce
calor permitte que os fructos da Europa prosI I I T C I M entre as producções d*America.
Em algumas partes do Brazil as quatro
-Estações se-confundem, a terra está sempre
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coberta de flores, e as arvores constantemente verdes. A abundância dos orvalhos, a som*
bra dos bosques , e a frescura deliciosa das
noites, fazem uma primavera perpetua.
Partes também ha no Brazil aonde o frio
he grande.
O vento do Oeste passando por grandes
bosques pantanosos he por isso doentio em
algumas das partes interiores. Muitas vezes o
calor excessivo na passagem do Sol produz effeitos funestos; mas o effeito do ar doentio
he algumas vezes corregido pelo cheiro balsamico de grande quantidade de aromas , que
algumas vezes se-sente a legoas da praia ,
quando o vento he da terra.
D'éstas óbvias considerações, que com outras muitas se-poderião reforçar, he evidente
que devemos pôr todo o cuidado em conhecer
os Productoa Naturaes d'ésta importante Parte
do Mundo; e esperar delle grandes resultados
para ae Sciencias e para as Artes.
Convém agora que os Naturalistas á vista de tantas espécies , gêneros , e Famílias novas de animaes, que se-encontrao no Novo-Mundo, verifiquem o principio novo e fecundo em
applicacões sobre a analogia de estructura, que
existe entre os peixes , os pássaros , os quadrúpedes , e o homem; princípio que o Sábio Naturalista M. Geoffroy St. Hilaire desenvolveo
em uma serie de Memórias, avançando que se
o esqueleto de qualquer animal fosse composto de uma substancia flexível, capaz de tomar e conservar todas as fôrmas , poderia converter-se o esqueleto de um pássaro no de

um peixe, e vice versa: e o mesmo se-pódô
dizer de qualquer mammifero.
Passo agora a fallar mais particularmente < ! • ) Estabelecimento do R. Museu, e Jardim Botânico do Rio de Janeiro,
Para melhor se-conseguir aquelle Estabelerimriito, parecia-me que em alguma Casa pública do Governador ou Ministro de cadauma
Capitanias houvesse um Gabinete de História Natural com todos os Productos de sua
'.'apilauía comente; e que o Museu da Corte
do Riu de Janeiro tivesse pelo menos um
Producto irmão de cadaum dos Productos
xlus .Museus parciaes das mesmas Capitanias.
Qui- os f ímenmdores , Ministros, ou Câmaras arranjasMMii pela primeira vez duas Col' • i i n i | í K - í ; i s de todos os Productos, que
riK'(mtr:i:-"i-MI cadaum em sua Capitania; e
que marcassem com o mesmo número os Productos irmãos nas duas CullecçÕes; das quaes
remcttcssem uma para o Museu do Rio de
Janeiro, e arranjassem a outra no seu Museu
particular.
Recebidos os Productos no Museu Geral
do Rio de Janeiro, deverião reduzir-se, quanto antes, pelos systemas, que se-tivessem
adoptado ; e arranjar-se dis tine lamente pelas
ms , classes, ordens , gêneros, espécies,
e variedades.
Arranjado por este modo e com systema
o Museu Geral , deveria formar-se um Catalugo , que ao mesmo tempo servisse de InT,i:iitario do Museu ; no qual Inventario ou
Catalogo se-escrevessem os Productos pela
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mrsmíi ordem , e com os mesmos números
dos armários , partcleiras , e indivíduos ,
com que elles se-acli;issem no Museu: escrevendo junto a cadaum dos Productos não s6
os seus nomes sys temático s, e os triviaes 9
m;ís toda a história e circunstâncias que deile
constassem. Este he o modo porque o Doutor
Manoel José Barjona tem, elle só, e em pouco tempo, arranjado o Museu da Universidade
clr Coimbra; aonde com o Catalogo na mão
se-acha no momento qualquer Producto, que
haja no Museu ; e até sem Mestre se-póde aprender Zoologia e Mineralogia. Pela mesma fôrma, e com a mesma utilidade, tinha
o Doutor Felix de Avellar Brotero arranjado
o Jardim Botânico da mesma Universidade; e
por aquelle modello se-póde formar e arranjar o do Rio de Janeiro, para o que bom.
será ler o que se-publicou no Jornal de Coimbra N.° L. Part. I. pag. 119.
lírjíulado o Museu do Rio de Janeiro,
e feito o competente Catalogo , deveria remetter-se para cadauma das Capitanias uma cópia do que neste pertencesse aos Productos,
que delia tivessem sido remettidos, fazendoits conhecidos pelos números com que tivessem vindo marcados, e dos quaes tivessem
ficado outros irmãos no Museu da Capitania:
arranjando-se dest'arte o Museu parcial com
o seu Catalogo similhantemente ao Museu e
Catalogo Geraes.
Por esta fôrma teríamos arranjado o nosso Museu Geral BraziLico, e tomado as necessárias medidas para que, sem repetição super-

• flua de remessas, elle se-fosse constantemente enriquecendo com os novos Productos que
se-fbssem descobrindo no mesmo Brazil: mas
he necessário tomai-as também para que no
MH^OU rio Rio de Janeiro haja os Productos
Naturaos de todas as nossas Ilhas, Possessões
d' Azia e África, do Reino de Portugal, e
finalmente de todo o Mundo.
A respeito das Ilhas e Possessões Africanas e Aziaticíis, conviria que entre o Museu
do Rio de Janeiro e todos os Governadores
daquellas partes houvesse as mesmas relações
que com os do Brazil.
Pelo que pertence a Portugal seria de dezejar, que do Museu do Rio de Janeiro seen>
.ma copia do Catalogo dos seus Prod u c t o » nos Directorcs dos Kcaes Museus da
Ajuda em Lisboa, e da Universidade de Coimbra, se-ihes-oii
o tlc tudo o que naquelle mesmo Museu se-podcssc dispensar; e
se-lhes-rcqueresse justa correspondência.
Por via finalmente dos Ministros Portugticzcs nas Cortes Estrangeiras bem se-podía
labelecer, e entreter correspondência seguida entre o Museu do Rio de Janeiro e os das
Nações Estrangeiras, como com os Museus
de Lisboa e C n i m b r u . E por via tuiubcm dos
no»u- ( ' i . t i - n l f s poderíamos obter de diferentes partes boas collecções, e alguma correspondência.
Como por este modo o nosso Museu seria mui rico, e mui extenso o seu Catalogo,
de que teriao de mandar-se cópias para muitas partes, conviria que elle se-imprimisse,
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aecre s tentando com letra de mão os novos Productos que fossem oceorrcndo; e reimprimindo, quando os accrescentamentos fossem muitos.
Por esta fôrma os Museus se-enriquecerião mutuamente, e se-multiplicarião os elementos dos conhecimentos exactos, que tem
por fim a felicidade dos homens, que por
este meio até mais intimamente se-ligaríão.
Agora para annundar os grandes serviços
que ns empregados públicos, e quaesquer particulares podem fazer por via do Museu, não
ha coisa melhor, que copiar das mencionadas
./>/•( np.v Tnstntccfaí da Academia das Seiencias
de Lisboa as seguintes Notícias pertencentes á
História Natural.
t<L
As notícias, de que devem incumbir-se
cs Correspondentes d'Academia, ou dizem relação nnmediata aos Productos da Natureza,
< | i i r remettem para o Museu; ou tem por
ohjocto as coizas mais notáveis, e curiosas do
terreno, era que se-achão os ditos Productos,
e os costumes dos Povos que o-habitao. ,,
" Em quanto á primeira parte, que he a
mais indispensável, recommenda-se aos mesmos
Correspondentes, que dentro de cadaum dos
caixões , ou bocetas mandem uma relação exíicta de todas as coizas que contêm. Suppcn<lu q 110 cadauma das espécies vem aecommo•dada> separadamente, e distinctas com números diversos, na Relação debaixo dos mesmos
iHimeros respectivos se-declarará 1.° o nome
tanto indigeno, como estrangeiro da dita espécie , e o nome com que a-costumão distinguir os Naturalistas; 2.° Notar-se-hÜo todas as

qualidades mais attendiveis, e particularmente as menos conhecidas. A respeito dos
animaes, que remette, expressará todos os faconstantes e uniformes , que distinguem
m u t u a m e n t e as differentes espécies, CUIDO he
t u d o , o que pertence á sua geração, lugares,
que habítão , tempo de coito , e de parto ,
iiisiiurto , artifícios , alimentos , doenças , dui , &c. mas com mais particularidade sc• rara sobre as utilidades , que do uso
dclírs pnde resultar para a vida humana. Na
• ao das qualidades dos vegetaes declarará
ns lugares do seu nascimento, a estação proi p l a n t a r ã o , o tempo da Mia fructificacão, os usos, que a experiência tiver
podem fa/er delles para o alimento ,
para a M e d i c i n u , c para todas as mais Artes.
- qualidades finalmente dos Mineraes,
de que mandar as amostras, não se-esquecerá o correspondente de expressar os lugares ,
f -m que se-arhão , a profundidade de seus
natureza dos terrenos circum vizinhos,
e os usos, que já tem no Paiz, e os que podi in ter na sociedade. ,,
i se-remetterem algumas obras
de M í i í i i i i ) d ( . s naturacs do Paiz, devem da
iiiesn
e vir mum r:ul:iv , e acompanhadas
de uma relarã» , em que se-dê uma notícia circunstanciada dos seus nomes, e usos
que Ihcs-dão os mesmos Povos, que dellas seservein. Alui» destas relações particulares, que
di- vem enviar-se dentro dos mesmos caixões
das rcmessa.s, será conveniente que se-mande
á parte uma relação geral , que as-compre*
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henda todas pela ordem dos três Reinos da Natureza. Desta deixará o correspondente, uma
rópiii fiel na sua mão , para não remetter segun^
dn vez exemplares da mesma espécie, ou para
remetter novamente os que se-lhe-pedirem. „
" Estas notícias particulares, de que acabámos de fallar, só servem para dar a conhecer os exemplares que ee-remettem; e como
não interessa menos conhecer o paiz, que osproduz , recommenda-se aos Correspondentes,
que mandem também uma descripção geographiea delle , que comprehenda com a exacção
possível tudo o que tiverem observado, e lhesparecer mais digno da attenção de um Filosotn. E para procederem sem confusão, podem
a juntar debaixo de differentes títulos as suas
observações, separando v. g. as que pertencem á terra, as que pertemcem ao ar, e as
que pertencem a água. ,,
*' Para este effeito, depois de notarem a
longitude e latitude do lugar a respeito do
( ' c * ! , o seu Clima, as suas dimensões, a sua
situação a respeito dos pontos cardiaes do
Mundo, a sua figura, &c., passarão a coisas
mais particulares. 1.° Em quanto aos Montes,
devem declarar se ha muitos, se poucos; se
aipins dclles são promontorios, e vulcanos,
qual he a altura de cadaum , tanto a respeito dos valles vizinhos, como a respeito da
siipi-rficie do mar ; quaes as suas direcções ,
(|naes a•< grossuras de seus bancos, e maÍ3
qualidades interiores , e exteriores. 2.° Em
quanto á natureza do terreno, devem expor
quaes são os anuuaes terrestres, voláteis, a
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inscctos, de todas as espécies, que nelle seproduzem, e habitão; quaes os vegetaveis ,
que nelle nacem; quaes os mineraes, que das
suas entranhas se-costumão, ou podem extrahir cm maior abundância; quaes finalmente são
usos, a que os habitantes do Pai?, applicão todos estes productos, e os que podem
na Sociedade. 3.° Em quanto aos homens,
descreverão a sua estatura, e fôrma exterior,
o Icitio do seu rosto, a sua forca, e cor natnraes; e alem de todas estas propriedades,
notarão nas mulheres a sua fecundidade, ou
esterilidade , a facilidade ou difficuldade de
seus partos; e finalmente as doenças communs
aos dois sexos , apontando as causas , a que
iii ser attribuidas. 4.° Em (manto á estructura interior do terreno, devem descrever as
ea\ idade^ subterrâneas , os crateres vulcânicos , as rimas, os veios mctallicos, as diversas camas de differentes espécies de terra, &c.,,
" Ao que pertence ao ar devem os mesmos Correspondentes indicar. 1.° Em quanto
;1< -nas qualidades, qual he o seu pêzo específico, qual a sua subtileza, ou crassicie, qual
a MCI secura» ou humidade, quaes os seus
gráos de calor ou de frio. 2.° Em quanto aos
meteoros do ar, devem mostrar, as suas ess mais commuas , n ordem e<mi que sedem uns ;ios outros, e o tempu da sua
duração; mas particularmente declararão quaes
são os ventos geraes, e particulares ou menos freqüentes ; qual em fim o número, principio , e duração das estações, que pelo decurso do auuu varião regular ou irregularmente
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no paiz. 3.* Em quanto aos effeitos do mesmo
ar devem declarar-se as doenças tanto epidêmicas, como ordinárias, a que estão mais commummente sujeitos os habitantes do paiz, e que
trazem a sua origem da intemperança do ar. „
" No que pertence á água he preciso indicar. 1.° Em quanto ao mar, a sua profundidade , o pêzo específico de suas agoas recolhidas em diversas distancias e alturas; a difíerenca do seu sabor, conforme a differença
dos Sítios; i\ variedade de peixes, insectos,
plantas , e outras producções marinhas , que nellê >e-achão; o periodo de suas marés combinado com as variações da Lua, &c. 2.° Em
quanto aos rios , descreverão os mais notáveis , declarando os seus nacentes, o seu curso , as suas inundações periódicas e extraordinárias , as suas fozes ; os peixes, insectos ,
e plantas, que produzem; e finalmente as matérias mais raras que trazem comsigo as suas
correntes dos sítios, por onde passão. 3.° Alem
das fontes mais notáveis, e indispensavelmente todas as mineraes com uma exacta exposição das suas qualidades e virtudes ; descreverão todos os lagos, sorvedouros, correntes
subterrâneas , &c, 4.° Se o paiz for vizinho ao
m a r , devem tirar um dezenho claro das suas
costas; e declarar todas as variações, que nellas se-observão nas diversas estações do anno. Por conclusão , todas as observações, que
tiverem feito sobre o nsico do paiz, serão bem
acceitas , principalmente aquellas, que possao.
de algum modo ser úteis para o augmento do
Commcrcio e das Artes. „
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" Para satisfazer a este importantíssimo
fim, não será menos conveniente , que os
Correspondentes ajuntem ás noticias Geográficas do nsico do Paiz todas as que puderem
alcançar, depois de sérios exames, relativas
ao moral dos Povos que o-habitão. E para
observarem n'esta relação a ordem, que em
tudo £ necessária, podcráõ reduzir todas as
notícias , que examinarem , a titulos diversos,
preterindo sempre a divisão mais natural ;
v. g. Religião , Política , Economia , Artes ,
Tradições , &c. „
" Em quanto á Religião, devem expor
€om toda a sinceridade. 1.° as idéas geraes,
que dominão em todo o paiz, sobre a naturr/u da Divindade, sobre as suas obras, e
sobre o culto que lhe-é devido; 2.° as Seitas
diversas, e os pontos em que differem umas
das outras ; e juntamente os effeitos , que
costumão resultar da diversidade de sentimentos n'ésta matéria; 3.° a fórma do seu culto,
a simplicidade, ou extravagância de suas ceremonias, os seus casamentos, os seus lutos
e funeracs , os seus sacrifícios, e finalmente
todas as suas superstições. „
" Em quanto á Política, devem explicar
I.° a forma do seu governo; a qualidade de
suas Leis, se as-tiveivm ; o modo do administrar a Justiça na distribuição dos prêmios
ç castigos; o número e qualidade das pessoas,
cm quem reside a authoridade Suprema; 2.°
a lorma de seus contractos, e os ritos, que
costnmão acompanhal-os; 3.° as suas guerras,
u modo de as-íkzer, as armas de que usão. ,,
c
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" Em quanto á Economia, devem referir l.D a maneira de educar os filhos , a
qualidade e fôrma de suas habitações , os
seus mais communs exercícios ; 2.° os seus
alimentos, e o modo de os-preparar, a matéria e feitio de seus trajes; 3.° as propriedades da sua língua, e fôrma dos caracteres,
.se usarem de altura gênero de escritura. ,,
" Km quanto ás Artes, mostrarão. 1.
o estado da sua agricultura, os usos e del e i t o - de sons instrumentos de lavoura; 2.°
o modo de fazerem as suas cacas e pescas;
3.° as plantas de que se-servem para sustento , vestido, remédios, tintas, &c.; 4.° os
animaes que empre^áo no trabalho, e em outros serviços domésticos ; 5.° os mineraes
que extrahem da terra, os usos a que osn p p l i r ã o , e o modo
de os-reduzir a ef"*es
mesmos usos; G.D a perfeição ou imperfeição
das arte*;, manniacturas, e de todo o gênero de industria, e commercio , que houver
no Pai?.. ,,
" Em quanto ás Tradições, devem examinar 1." u sua origem, antigüidade, imivcr«alidado . probabilidade , ou extravagância : ~.°
o modo áe as-omservar, e defender. 3.° Se
no pai? houver algum genefto de monumento,
fará i l e l k - uma exacta descripcão. Finalmente dar-se-ha uma idóa do melhor modo possível
fios costumes do-* l-Ntvos, cuja noticia possa influir de alguma sorte no bom da Sociedade. „
Basta o que fica dito para mostrar que
he grande a importância do estudo da História Natural , e quaes são n'elle os objectos

de maior interesse; não poSso porém omtttir
aqui outros argumentos tirados da Authoridade.
Domingos Vandelli, Director do R. Jardim Botânico , e Lente das Cadeiras de Chimica e de História Natural na Universidade
de Coimbra, no seu Diccionarh doa Termos
twhiiicus de Histúria faturai , dá. boa idéa
d'esta Sciencia, quando diz " O Estudo de
Zoologia não consiste em um simples conhecimento dos nomes de cada animal; mas é
necfsiariu saber, quanto for possível, a sua
anatomia, seu modo de viver, e multiplicar,
os seus alimentos , as utilidades que d'elles se-podem tirar; e saber angmentar, curar , e sustentar os que são necessários na
economia, procurar docubrir os usos d*aquelles que ainda não conhecemos immediatamentc, ou cxtinjíuil-os se são nocivos, ou deffender-se d'elles.f, —(í O saber somente o nome
das plantas não é ser Botânico; o verdadeiro Botânico deve saber , além d'isso, a parte mais difficultosa e interessante , que c conhecer as suas propriedades, usos econômicos , e Medicinacs, saber a sua vegetação,
modo de multij)licar as mais úteis, os terrenos mais conveniiMiU-s para i.sso, e o modo
• (S-fertilizar. „—" .Não consiste pois o estudo da História Natural na simples Nomenrlatura ; mas nas obsci \
e nas experiências para conhecer as reliu-ões, a ordem da
IVatureza, sua economia, policia, e formação
da terra , e revoluções,, que scíreo, e em
ti m as utilidades nm se-podem tirar das pród-uccões naturacs , além tias conhecidas. „
c '2
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O mesmo Lente de Coimbra fez imprimir em Lisboa, e publicou em 1770 uma
iWannria sòhrt a utilidade dos Jardins Botânicos,
tt n-xpdto da Agricultura, e principalmente da.
cultivarão das chamcctis.
Felix de. Avellar Brotero, Lente, que
é hoje Jubilado, de Botânica e Agricultura
nu mesma Universidade de Coimbra, e Director do Museu c Jardim Reaes de Lisboa,
Author de preciosas Obras Botânicas; Brotero ,
digo, nos seus Principiou de Agricultura Phi>/iicd que fez imprimir em Coimbra, e
publicou cm 17U3 , põe em toda a luz a
importância do nosso objecto, e a vastidão
de conhecimentos , que devem preceder ao
seu Estudo.
E' tão elegante como veridica a pintura que o Doutor Thomé Rodrigues Sobral
fez du História Natural, e da Chimica, em
uma or.icão Latina, que em louvor das Sciencias recitou perante o Corpo da Universidade
em Coimbra na abertura das Aulas em 1809;
a qual se-achn impressa no Jornal de Coimbra ,\um. \ \ X I L Parte II.; sendo sobre o
nosso objecto digno de ler-se a pag. 77—79.
Aquelles dois ramos das Sciencias Naturacs
auxilião-se de maneira, que muitas vezes um
mineral se não pôde bem reduzir sem auxilio da Chimica, e a História Natural dá áquelja os objectos já reduzidos.
Comprehende todos os objectos deste escrito o Compêndio de observações, qitt for mão
o plano da na^m política e Jilosojica, que se-dev&
f<r.t'r dentro da Pátria', pelo Dr. José Antônio
de &í ,• impresso em Lisboa, em 1783.

O Dr. Constantino Botelho de Lacerda
Lobo, l.° Lente da Faculdade de Filosofia
na Universidade de Coimbra, trabalhou mais
de 10 annos, e fez milhares d' experiências
para fazer uma distribuição methodica das madeiras do Brazil, fundada no differente pczo
que ellas tem; que pelo menos servirá para
conhecer quaes são melhores para construcçTm
(Jornal de Coimbra N.° LIIL Part. L pag. 320.)
Por modo mui agradável se dizem também
grandes verdades sobre História Natural no
immnrtal Ensaio sobre o Homem, Poema Phi•hico de Alcntndre Pope, traduzido verso por
' i»>r Fnniàxw Hcnto Mana Ttírgini t Ba\t<> I.nan-ttCf. E>ta Obra de grande, mas
vencida difficuldade, é Ms. em 4 ricos volucnriquecida de muitas mui eruditas e importantes notas sobre toda a qualidade de matéria, mas por ora só se-acha na Livraria particular de S. M. F., que c a Bibliotheca Pública da Corte do Ilio de Janeiro. Não posso deixar de copiar os versos de 171 ti te ! ! ) ' >
do Tom. III.
,,
O' Homem
,, Tua instrucção vai procurar nos brutos,
,, Os a l i m e n t o s te-;)<si^n;ilfio i o d o s ,
,, E das Plantas o p r e s t i m o excellente.

,,
„
,,
,,
,,
,,
„

A editicar aprende com a Abelha;
Co' n toupeira a l a v r a r ; tecer c o' Cirgo;
Do Nautilo a cortar o mar saldado
Largando as vollns , empolgando os remos.
As fôrmas sociaes estuda entre elles,
Que imitar deve assás a espécie humana;
Subterrâneas Cidades aqui nota;
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„
„
„
,,
„
„
,,
,,
„

Aéreas líí fluctuão n'altos Bosques.
Olha o governo das miúdas raças:
Democrata a Formiga, a Abelha Regia:
A primeira em comnium tem os Celleiros,
D'anarchicos tumultos sempre isenta:
A segunda é vassalla, tem monarcha,
Ubi certo, e mantém propriedade.
Sábias Leis lhes-sustentão seus Estados,
Tão iminutaveis quaes as do Destino.

Relativamente ao nosso objecto são mui
dignas de ler-se as notas a todos estes versos (cada uni tem sua), particularmente a nota -'i I , que é ao verso
" E das Plantas o prestimo excellente. „
Acha-se nesta nota uma enérgica passagem
do Sábio Fontenelle sobre o Estudo da Botânica , na qual se-evidenceia que elle é de
maiores trabalhos , que o da maior parte
das outras Sciencias.
Na mesma nota copia o Barão de São
Lourenco (já hoje Visconde do mesmo Titulo ) muito a propósito alguns § § do Ensaio sobre a Geografia das Plantas de Alexandre Humboldt, impresso em Paris depois
de suas trabalhosas e despendiosas viagens:
ali se-mencionão muitas das plantas que de
exotieas se-t'izerao indígenas, e estão sendo
importantíssimas para todos os usos , taes são
a vinha, a oliveira, o milho, &c. Aquella Obra
tmi ger;i!, e
em particular são mui
curiosas para os atfeicoados á. botânica „ prin-

cipalmenle da America , por onde HmnhoMt
viajou , e de que trata muito em particular ; fazendo ao mesmo tempo ver , que o
homem muda a M? u arbítrio a superfície do
( í l d b o , e ajunta ;i roda de si a* Plantas dos
Climas mais remotos. Nas Colônias Europeas
das duas índias um pequeno terreno cultivado
apresenta o caffé da Arábia, a C'anna de Assiicnr da C h i n a , o Anil d'Airica , e mil o u t r a s
que | > i ' r t e n e e i i ) aos dons hemisplieriu^.
Tenho exposto , a respeito da História Nat u r a l cm L . i i a l . a> idi'as que bastem para fazer
a sua importância, e o que c necessário
estabelecer com proveito os Rcacs MuM.'U. e J a r d i m Botânico: dt sccndo agora ju;:is
particularmente ao Brazil, de que tanibrm alguma i-oUa j;t disse, l a i e i vt r mui resumidam e n t e o respeito eoin que para o no~sii objectn tem olhado Portuo-ue/cs e Kstrangeiros.
A maior parte das Narões l-lui-opens tem
mandado ao H i a / i l Naturalistíis , que c x a i n i i i f i i ! ,
f u l h ã o , e reniettão Produdo-, N a t u r a c » : auoi'a
mesmo o.lguns lia empregados aqui n'es(e trabalho ; outros rccollicrão-se já aos seus Paizes.
J)e uns e outro? refiro o que nie-ron>ía.
O já i K u n c a d o í)r. V a n d e l l i , .sendo a i n d j
Lente t iVecíivo na l'ni\ e r s u h i f i e , s d U c i t o u , e
ÍO de Sua ''
de M a n d a s s e , coia
eiK arretados da l
irfio ,
Naturalistas ao Brnzil , e iiu-unibi-se os \ l i n i - , e Governadores de remcHcr para 'Vrui^iil , de tudo em que reconhecessem ou sus(•eitassem utilidade ; e o mesmo I) r. íez iniprimir cm CNiimbra , e publicou em 1788 ,
Lusitamwét BrazUit-nuls y
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Ha igualmente no Tomo III. das Memórias de Mathematica e Física da Academia
R. das Sciencias de Lisboa observações Botânico-Médicas sobre algumas plantas do Brazil,
por Bernardino Antônio Gomes; que por aqui
viajou um pouco.
O Conde Ho/manscgg, Saxonio, foi o primeiro Estrangeiro, a quem em Portugal se-permittio mandar ao Pará Sieber, seu Ajudante.
Este Naturalista demorou-se oito annos no Brazil, e o producto da sua Expedição fôrma grande parte do Museu de História Natural da
Universidade de Berlim, e da Collecção entomologica do Conde Hoftmansegg, preciosa pela sua riqueza e pelo seu arranjamento systematico.
M. Mawe teve licença para entrar, e penetrou eftectivãmente o districto dos Diamantes.
M. SíCdlnsomt Inglez, viajou por terra, de
Pernambuco até á Bahia: partio para Inglaterra pelos rins do anno passado; e levou comsigo uma Collecção rica d' Insectos.
Mr. Radi, Naturalista da Toscana, pouco se-demorou, mas assim mesmo fez e levou
uma Collecção magnífica, em 1817.
O Duque de Luxemburgo trouxe comsigo
Mr. Lalamlt, Ajudante Naturalista do Museu
de Paris, que em muito pouco tempo fez Colleções consideráveis que enriquecerão muito
aquullc Estabelecimento.
O mesmo Duque trouxe igualmente Mr.
St. Lambert, que pouco tempo se-demorou no

Brazil,
foi para Buenos-Ayres, está agora no
fChia.
11 • i •
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O Príncipe Maximiliano de Newied fez,
debaixo do nome de M. de Braunsberg , com
os dois Naturalistas Alemães , Freywi&s e &//w , a viagem , por terra , do Rio de Janeiro á
Bahia ; d'onde voltou para Alemanha no mez
de Maio de 1817. Levou comsigo uma grande colleccão , que será pública na sua Residência d.e Newied sobre o líhim.
A Expedirão Scientirica Austríaca , que
aqui chegou cm 1817 , compõe-se de seis
pessoas , a saber dois Pintores ( M. Buch/trrwr e M. AWrr)c nm Entomologista ( M.
M i k a n ) , q u e voltarão já para a Áustria. Os
outros são o Botânico Schott , o Dr. Pokli
Mineralo^Míi , e M. AV///mr Zoologista ; dos
quaes tornarei a f aliar' entre os Naturalistas
que presentemente se-achao no Brazil.
As Colleocúes e as obras destes Naturalistas tem dado boa , mas não exacta idéa da
História Natural do Brazil.
Ninguém espere que de viagens de mezes ou ainda de alguns annos , e muito menos de informações somente , resulte uma exacta notícia da História Natural cVésta vasta
Região , aonde os Productos e as circunstancias são , pela maior parte , tão differentes
dos do antigo Mundo. Só de Naturalistas dig
nos e judicios;um nte empregados no Brazil
por toda a sua vida se-poderá esperar uma
serie de observações sabiamente feitas, com*
paradas , e systematizadas , que ponhíío em
toda a luz a natureza inteira dV'sta Parte , e
nos-ensinem os modos de a-converter em nosso proveito.

d
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Até desairoso será para os Naturalistas
Americanos esperar que os Naturalistas Eu*
ropeos venhão fazer as ricas colheitas Scientitioas no novo Mundo, n"ésta terra tão hella,
como fecunda ; é por isso justo que se-menciotiem os trabalhos sobre o nosso objecto f.
já feitos por pessoas residentes no Buazil.
Fr. José da Conceição Velloso , Brazileiro f
começou a éescftpção Botânica da Capitania do Rio de Janeiro; e escrt-veo em 1790,
o que tinha arranjado. F/sta Obra, que deveria compor-se de vários Livros de descripeões
Botanicus , não tem senão um in túlio com este Titulo ^= Florac Fluminense , Scit Dtxcriffu*
num P/attttirum Praefcctura FiuwinfWíi sponte
MMfttaan , Liber primun* tid syst&na tcxoalc concniatux. =2
Ha também três volumes in folio grande
de Estampas , pertencentes a esta Obra „ que
se-acha na Bibliwtheca Pública do Rio de JaBeiro.
O mesmo Velleso mandou abrir cinco mil
« tantas chapas, cadauma d'ellas cem vários
animaes e \VL;',-I;U^ , e algumas com coisas
d'Artes. ;S*a Bibliotheea pública do Rio de
Janeiro ha um KÍ^O de Provas d'aquella* chapas. Entre os muitos MSS. que me-consta ficarão d'aquelle Naturalista, é provável que haja algumas, a que estas chapas perteneão.
O mesmo, Vellose fez imprimir em Lisboa, desde 1798 até 1806, em 5 Tomos e
10 Volumes, O J'\f rendeiro do Brazil. N'ésta obra
se-trflta das scuuintes matesias.. Cultura das.
canas , e factura. do assucar — Tiucturaria-

Anil. TTrncü — Caeteiro — Cochonilha —• Café
•— Cacáo — fiirofeiro — Nós moscada — Vilatura , — Cânamo, &c.
O mesmo Velloso Publicou em Lisboa,
em 1800, Extracto sobre os Engenhos d'as»
t^iicar do Brazil, &c.
O mesmo publicou em 1801 Collecção
de Memórias sobre a Quassia amarga , e Si
inaruba.
O mesmo, i fim de auxiliar os novos Exploradores Naturalistas no Brazil , entre várias obras a que se-propoz , fez imprimir era
Lisboa em 1799 Helminthología Portugueza,
em que se-descrevem alguns gêneros das duas
primeiras ordens , Intestinaes e Moluscos, da
Classe dos Vermes,
O mesmo fez reimprimir em Lisboa em
1800 Tratado Histórico e nsico das Abelhas ,
composto por Francisco de Faria e Aragão,
O qual Tratado de muita utilidade pôde ser
para o Brazil.
O mesmo Naturalista publicou em Lisboa
em 1799 , debaixo do nome de Quinographia
Portugueza, uma Colleccão de varias Memórias sobre vinte e duas espécies de Quinas »
tendentes ao seu descobrimento nos vastos
Domínios du BraziL
Inlippe Alberto Patroni, natural do Pará,
publicou no Jornal de. Cuimbra Num, LX. Parte II. uma Carta, em que desde a pag. 377
se-faz, pelos seus nomes triviaes , menção de
alguns Vegetaei, seus fructos , madeira, e
«sós, a que os-applicão , e de alguns quadrúpedes , aves , e peixes.
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O Padre Manoel Ayres do Ca7al , residente no Rio de Janeiro, fez imprimir riésta
Cidade, e publicou era 1817 Corographia Brazi/fca, ou Relação Histórico-Geograpliica do
Reino do Brazil ; e n'eUa faz menção, pelos
seus nomes triviaes somente , de muitos Productos d'este novo Reino.
Ha muitos annos publicou-se em Lisboa,
por um Brazileiro, em Carta em quadras com
as competentes Notas, um folhjeto em 8.°, no
qual se-dá conta de alguns dos Rios do JBrazil , dos Mineraes , Aves , Quadrúpedes , Reptís, Peixes , Vegetaes „ e do uso que d'elJes se-faz ; dos Gentios, &c. Não tenho podido descobrir aq«i este impresso , que poderá
guiar o Viajante em perguntar aos naturaes doPaiz por muitas producções ,. costumes , &c. ;
<Je que veuha a tomar bom conhecimento', e
a dar conta na linguagem da Sciencia. Sem
me~recordar do nome do A., anno d'impressão , &c. , individualmente apenas me-recordo,
<Je que entre as últimas quadras ha, em ar
de profecia que veio a verificar-se, as seguintes
Se o Real Regente Augusto
Fosse honrar nosso Paiz,
Faria o Povo feliz,
E o seu Império faria.
No lugar mais precioso
Das Brazüias Regiões,
Ou em nossos corações.
Um Throno se-lhe-ergueria.
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O Doutor Joaquim Velloso de Miranda,
Lente que fui d:; Fftciildadfi de Filosofia na
Universidade, tidreido ha uns dons annos em
Minus Goraos sua Pátria, viajou muitos annos
por rlla ;i cuMíi do Estudo, fez grandes re;is para Portugal ; e escrcveo em suas
•/nndo me-consta , coiza« importantes que nunca imprimio. Conviria examinar se
existe al^tun dos ,<ciis Escritos, ou Productos,
e rcmetter-se tudo para o Museu.
O Conselheiro Antônio Diniz da Cruz ,
pòí-to que J u r i s t a e Desembargador, era mui
inclinado á Mineralogia. Viajou por S. Patilo,
Minas Geracs . c rst.;i Capitania do Rio de
Janeiro, ;mndi' faleceo. Consta-me que deixara
muitos í\Iss. cm prosa e verso ; entre elles
dons volume* in lolio de óescripções Mineralogicas: jiorrm t u d o se-extraviou.
_\i» Patriota, Jornal que por algum tempu M>publieun no Rio de Janeiro, ha de differentes Authores , os seguintes Escritos sobre
coisas do Brazil -- Ensaio sobre algumas propriedades físicas de diferentes madeiras — Memória sobre o algodoeiro — M em. sobre a cultura e íabríco do anil — M. sobre o café. —
M. sobre a cochonilha -- M. sobre o Urucú
- Notícia tias plantas exóticas transplantadas
du Ilha de Trança — Observações sobre algurnadeinis do Brazil — Plantas medicinaes
indígenas de Minas Geracs — Plantas do Brazi! , suas virtudes , e lugares em que florecem — Summario da História do descobrimento da cochonilha no Rio de Janeiro
— Methodo para a extração do óleo de ma-

• v
mona. — \ovo modo de refinar assucar —
n > t ó r i a , deseripçio , estatística, &c. de várias Capitanias. — Proposta da Câmara do Rio
de Jtiueiro sobre os doenças endêmicas e epidêmicas da mesma Cidade. Resposta de vários
Médicos — &c.
Fr. José de Santa Rita Durão imprímio
e publicou em Li- Imã em 1781 Carâmurà ,
Poema épico do descobrimento da Bahia , no
qual se-laz menção de muitos Productos naturaes do Brazil.
Parece-me igualmente bem declarar os nomes dos Naturalista 8 Naeionaes e Estrangeiros , que me-consta viajão actualmeute pelo
Brazil, ou n'elle residem, para que possão ser
consultados por quem òs-tíver ao seu alcance,
e haja de fazer remessa de Productos pura o
Museu ou Jardim.

Âfanoel Fwrvira da Câmara , Intendente
Geral da U. Kxtr.xccão Diamantina no Tejuco.
SebaNtiãn \ararro d" Andrade , Lente Substituto na Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbr.i, empregado na Babia.
João da Silra IVijó , viajou como Naturalista , Pensionario do Estado , pelas Ilhas de
Cabo Verde, pelo C i a r a , e reside agora no
Rio de Janeiro.
/'/•. Jn.-ié dit Cfí.vid f l:i.r,:y/'í, Lente de Zoologia e v l i i i u r a ! ,. 1 1 11:1 Academia R. Militar.
/V. Letind.ru d-> XtírritniMto , Lente de Bo-'
taiiica e Agricultura to Rio de Janeiro.

Frttnc'm'0 Vieira Gvlart , Director do Laboratório (-himico em a. mesma Cidade.
José Yieini ( 'ttr.-to , Pensionario do Estado,
no Tejuco.
l*cih-n Avív/v/ Cwdfí fli- Scittw, residente
no Rio do Janeiro, ou no Rio Preto perto
d'csta Cidade, tem trabalhado muito cm Botânica.
./av(< Caetano de Barro* , Administrador de
uni Laboratório Chimieo cm o Rio de Janeiro.

Frederico Sclfatc Prus-siano , ao serviço do
Re\- de l j r u s - i n , e Pcnsionario de Portugal (Uvídf >> \. dí- Julho de 1815., saio do
Rio fie Jatjeii-o pura •
j.ara o
Norte: volta t-m C ^ : u p a n t i i a do Dr. {){/'t-w, de
Mimts (ierues para u Hio de Janeiro.
Jorge GuÜAerme Fivvn i.™ , A l e m ã o , e Penpioiiíirici t'i Portnjíal (ia mesma sorte que a
tatecedeate, viaja poln i n t e r i o r do Ura/,il , e
e n v i a f i l j j e c t f i - ; d' Hi-toria N a t u r a l i ^ t r a os
^ das Acarlemiítíí íle Berlim <_• d' l.Tpsai 9
Ihc-lii/ein a> de>|íC/.as da v i a g e m .
M. Schoít , Jarr-íiíiciro de S. Al. ímperadur d"A;ist:-ui , ai
,<t Hio dí , ) a i ; < no ; mas
t- m \i-sper;K di- via-'í m para < ts arredores dil
Cidade.
O Dr. Ptíhli . Anjftríoco , e.PCiD-n-vado da
(oarle mineiaio^ica , aclía-^c a^ora em ,S. João
d'1-llRei. r a pari i r uara Goya/..
M. A//íV; n r. /íHiiou-i^tii , v i:>rriaeo, cstiem S..
PauLu d'onde vai ü mir para viajar pelo interior.
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Estes três Naturalistas, que faziao parte
da Expcdicfm Sv-i.-ntifica Austríaca, de que já
fallei , tem feito Colleccoes consideráveis.
\1. Sdntch , Bibliothecario da Princeza
Real , acha-se no Ilio de Janeiro , depois de
ter \iaj;ido cm Mina^ ÍÜTÍICP , efeito uma boa
Collecçno de Productos.
Mr. Augusta de ,S'/. Ililaire, Francez, viaja
pelo Bra/il d rsde 1816; acha-se agora (Abril
de l s i < ) , na 'Vnpitiinía de Goiazes.
.M r. Mnníirfíu'r, Fnnioez , viaja pelo Brazil desde 1817; acha-se agora em Minas Geracs.
.Mr. Acartl, Framvz, Jardineiro de Malmaison , que o Príncipe Eugênio de Hauharin tis mandou ao Brazil, encarregando-o de
fazer transportar para hi e, para Muuich árvore--, principalmente tructiferas, reside no
Rio de Janeiro , aonde tem arranjado alguns
J a r d i n s com plantas indígenas das quatro Partes do Mundo.
Tenho certeza de que na Cidade do Rio
de Janeiro, e t m nutras Cidades e partes
do Brazil, ha mais Francezes, correspondentes do Jardim das Planta» dt Paris , mas
iiínorn seus nomes.
Mamo * Pensionado do Rei de Baviera,
foi do Rio de Janeiro para Minas Gcraes o
armo passado.
Dr, Olforn, Conselheiro da Legação Prussiana in Corte do Rio de Janeiro, é Naturalista: depois de K-r feito uma viagem a
Minas Geraes, e recolhido consideráveis riquezas em História Natural, voltou ultima-
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mente de Villa-Rica para o Rio de Janeiro;
anda em companhia de Mr. Selbw,
Laiigsdorfy Cônsul Geral llussiano n'ésta
mesma Corte , é Naturalista; tem como tal
feito grandes remessas para a Rússia, a quem
serve, e para a Alemanha, d'onde é. Acha-se
agora na Cidade do Rio de Janeiro.
Ha, além d'estes, outros Naturalistas Estrangeiros , que não viajão, mas estão no nosso serviço estabelecidos em differentes partes.
Os de que tenho notícia são:
Vamagcn, Actiial Director da Fábrica cie
S. João de Ipanema, nas Minas de Ferro de
Surucába na Capitania de S. Paulo.
Barão de H«$cbtteg, Director da Fábrica
de Ferro de Congonhas , na Comarca de Villa-Rica.
(rirrí/Her , Actual Lente de Chimica na
Accademia R. Militar.
Nos Estados-Unidos da America compoz-se, e publicou-se ha pouco, uma Obra
de 9 volumes in folio, que tem por Titulo
Ormthofagia Americana, ou História Na furai das
Aves dos Estados-Unidos com Estampas Coloridas;
por Wilson. PhitadclphM 1809—1814. E'sta Obra,
cujo Author e materiaes quasi tudo é Americano, é de merecimento relevante, e pôde
já servir de grande modello , e incentivo aos
outros Naturalistas do novo Mundo. Mr. Ord
é continnador d'csta obra.
Pôde dizer-se o mesmo de F. R. de Tussac , da Ilha de S. Domingos , que está publicando a Flora das Antilhíis , ou História Geral Botânica rural e econômica dos vegetaea
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indigenos das Antilhas , e dos cxoíicos que
ali se-tem naturalisüdo. Já se-publicou o 1.°
Tom. d'ésta obra, e trabalha-se no 2.°
Resta-me finalmente fazer ver por factos
que EIRei Nosso Senhor Avalia a História
Natural , como ella merece , e a-dirige ao
nosso bem.
S. MagestacTe creou o Real Jardim da
Lagoa de Rodrigo de Freitas , aoude promove
com o maior afinco a cultura de plantas exóticas , de que podemos tirar algum proveito.
Das que prosperão dão-se sementes , estacas , &c. a quem as-cultive, multiplique, e
vulgarize ; ensinando-se ao mesmo tempo a
forma de cultura, que por experiência setem aprendido lhes-convem, o uso que delia*
se-póde fazer » &c.
Estabelecimentos e trabalhos d'aquella natureza são na verdade de grande utilidade. No
Tomo '2.° dos Annaes das Sciencias , das Artes , e das Letras , por uma Sociedade de
Portugueses residentes em Paris , chegão a
indicar-se já os meios 1.° de segurar a fecundarão do germe das flores — 2.° de adiantar
15 dias pouco mais- ou menos a madureza dos
fructos — 3.° de augmentar d'estes um quinto ,
um terço, e ás vezes mais — 4.° forcar a dar
fructos as peruadas , que por excesso de vigor
e r fio estéreis - - ã." obrigar as árvores a fructificar antes da sua competente idade productiva — 6.° conseguir fructos mais sucosos ,
com melhor gosto c mais cheiro : e faz-se a
história dos trabalhos, experiências, e escritos,
que sobre este objeclo tem havido até os hns
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do anno de 181 B : fazendo-se menção de uma
estimada Memória de Hempcí , Agrônomo instruído e experiente , Secretario da Sociedade
Pommologica de Altcnburg na Saxonia ; na
qual Memória se-ensina um tnethodo fácil para forcar as árvores fructiferas estéreis a produzir fructos. Fácil será talvez agora o forriir a dar muita azeitona umas grandes oliveiras, que ha na Ilha de S. Tiago de Cabo- Verde , que prosperando em rama consideravelmente , nunca produzirão fructo : e se houver
felicidade n'este ensaio, grande será o interesse
que por este iado se-possa tirar das Ilhas de
Cabo-Verde ; das quaes a maior parte não
são doentias , e toda aquella Capitania pôde
converter-se em um grande manancial das mais
solida-, i- \ ariadas riquezas.
Em a Nota W* p;ig. 70 do Poema de»
Antônio Feliciano de Castilho á Faustissima
Acclamação de S. M. impresso em Lisboa em
1*1 s , lc-se o seguinte = Em Julho de 1812
ião prosperando consideravelmente, no R. Jardim da Lagoa do Freitas , Moscadeiras , Camphoreiras , Abacates , Litchis , Mangueiras , Cravos da índia , Canelleiras , Taranjeiras , A'rvores do Carvão , e algumas outras que não
estavão ainda reduzidas. Em conseqüência das
ordens de S. M. forão mandadas , no anno de
1811, de Cayena para o Brazil algumas plantas d' especiarias , e medicinaes , como a Noz
Moscada, o Cravo da índia, a Jalappa , a
A'rvore do pão , a Barbadine , &c.
Nas Notas d'este Poema dá-se idéa systematica de grande parte da legislação de S.
e 2
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M. em todas as differentes épocas do seu Governo. Ali se-mencionão já providencias Regias a respeito do Salitre de Minas Geraes,
Quina, Ferro, Cera vegetal, AC.
" Resolução Regia de 27 de Julho de
l SOO promette Prêmios, Medalhas, e Privilégios aos que chegarem a climatizar, em qualqiter dos Estados do nassu Reino-Unido, árvores d'especiaria fiua da índia, e aos que introduzirem a cultura de outros vegetaes indigenos ou forasteiros , preciosos pela sua utilidade no uso das Artes ,„. — Alvará cie 7 de
Julho de 1810. Por não serem suffieiéntes os
Prêmios concedidos, por aquella H, Resolução,
isenta por 10 amios de Direitos e Dízimos „
em todas as Alfândegas- e Portos , a especiaria colhida de plantações qwe se-es-tabelece^
rem no Brazil, e os mais Pnxluctos de quaesquer vegetaes exóticos , ou indigcnos, que ain-.
da se não cultivão, c que possão formar de
faturo artigos interessantes de exportação e
Commercio. „ (i)
Por Aviso de 13 (Io Marco de 1819 Ord t n o i i S. M., que na Alfândega se-dê Despacho livre de Direitos aos Prediletos para o
U. Museu- e Gabinete cie História Natural pelo mesmo motivo porque- os livrem os não pagão por entrada. Por outra occasião Ordenou
S VI. que os caixotes de Productos se não
abrissem na Alfândega , pelo prejuízo que
(1)
Poema á Fawstissiina Acclarnsção de S. M.
I*, por Antônio Feliciano de Castilho, Nota 6(i pag. 6&

XXXVII

nisso podiao sofrer. Estas, medidas fazem igualmente ver que a Pauta das nossas Alfândegas
é calculada unicamente pelos interesses da
agricultura e industria nacional, ás quaes são
subordinados os Direitos, as 'restriccões, e 'as
prohibicões da entrada e saida dos gêneros,
Antônio José Vieira da Victoriá, tia Capitania do Espirito Santo , observou, cjue na
mamona (riciatis communis Linneu) nacem
vivem , passao por todas as suas metamorfo^
sés até porem ovos, certos insectos , cujos
casulos , muito majores que os do bicho da seda ordinário , elle fiou , chegou a fabricar em
renda : e remetteo pura a Junta do Connnercio do Rio de Janeiro meadas tTaqiieJIa seda
a renda que tinlui íiibticado „ e um desenho
do arbusto com ovos, larva, casulo, e borboleta.
O Tribunal entregou as meadas a um fabricante do Rio de Janeiro, que por experiências conhct-eo , que a seda é de optima qualidade , postoque não tivesse sido bem preparado pelo descobridor. O mesmo fabricante fez
de tal seda uma fita , que se-remetteo a S.
M. com consulta da Junta do Commercio.
S. M. Resolveo que ao descobridor seconferisse uma Pensão annual de 400:000 réise que elie ficasse por tre> amios encarregado
de promover este ramo de Indústria; DO'fim
dos quaes deve esperar um prêmio condigno
aos progressos que o objécto houver feito. As
providencias dadas para o Espirito Santo, a
respeito da seda, são análogas ás qne estão
em prática em Minas Geraes a respeito do
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Salitre , que n'aquella Capitania ba em grande quantidade, assim nativo como fácil e ordinariamente artificial (das Nitreiras artificiaes
deo-se a Inspecçao ao Capitão Mor de Sabará de concurso com o Ouvidor da Comarca)
do que vou a dar uma ligeira idéa.
Ha coisa de 10 annos estabeleceo-se em.
Minas Geraes quem comprasse para a Fazenda Real, e pagasse logo por preço, que setaixou , quanto Salitre se-apresentasse. No fim
do primeiro anuo tinhão-se comprado 150 arrobas; e como a recepção e paga fossem
pnmUis , a apanha crescia todos os annos de
maneira, que no 4.° anno excedeo a 10:000
arrobas o Salitre, que se-remetteo para a R.
Fábrica da Pólvora. E porque a taixa ao principio era mui alta, foi necessário abaixal-a,
mas sempre de maneira, que os apanhadores
sr não tem desalentado , e ha Salitre de sobejo para as Fábricas do Rio de Janeiro, e
de Lisboa, para onde também se-remette: e
ao mesmo tempo que se-estabeleceo um mammcial de Salitre indispensável para o fabrico da Pólvora, e outros muitos usos, abriose um novo recurso aos pobres d'aquella Capitania.
Sendo o Brazil limítrofe do Peru, donde e de outras PossesÕes Hespanholas se-extrahe presentemente a Quina para todo o Mundo , que faz com este artigo despeza enorme,
que recebe muitas vezes com o nome de Quina o que o hão he, e que em todo o caso
ít-reccbe depois de muito tempo de extrahida da árvore, o que muito diminue a sua1
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virtude: em todo o tempq forcejanãos por descobrir no nosso Brazil a mesma Quina; e de
differeiites pontos, e por muitas vezes, se-remetterão para Portugal cascas amargosns;, que
o-parecião ; mas de árvores tão* differenfes , não
reduzidas, e sem se-niarcarem com signaes
distinetivos as ditiereiites áivores, de que as
diíierentes cascas se-tinhão extrahido, que
n e n h u m bem resultou de se-terem em Portugal achado umas nocivas , outras úteis ; porque não se-sabe quaes árvores se-devem procurar , e de quaes se-tieve fugir. Do que
tudo sc-dá exacta idéa em vários Números do
Jornal t/e Cnimbra.
Na incerteza em que ainda hoje se-está,
,se ha ou não a verdadeira Quina no lirn/il,
ou se aqui vegeta outra árvore de virtude
febrifoga como ella, fez-se ha pouco no Rio
de Janeiro uma Sociedade particular; que aomesmo tempo, que ha de extrahir no jl/atío
Grosso , o ierro , de que aquella Capitania
abunda, e ha de fabricar toda a qualidade
de instrumentos de Lavoura, Artes, &c. (que
presentemente vão do Rio de Janeiro, tantos
centos de legoas,) cultive nos nossos Campos a verdadeira Quina do vizinho Peru.
Informado porán d;is diligencias que a
este respeito st-cs(;ui entre nós fazendo, e
que todos devem multiplicar, porque o caso
u.-süs o-merece, convém sabri' que Pudrn Pereira Corrêa de Senna a^rís^ntou ha annos,
criada no Brazil, a que julgou Quina, e de
virtude antifebril como a do Peru: e de tal
essie negocio »e-acondicionuu, que Sua
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Magestade lhe-confcrio a Graduação de Sargento M o r , com uma pensão de 1$200 rei*
i l i . i r i n s , e Habito da Ordem de Christo; comprando-lhe também logo muita casca, de que
mandou 100 arrobas para Portugal, a fim de seensaiar chimica e clinicamente.
Feitos aquelles ensaios , até onde a casi';i checou, por uma Commissão da Academia
R. das Sciencias de Lisboa no Laboratório da
í';\*a d;i Moeda; pelo Doutor Thomé Rodriu-iu 1 - Sobral Lente de Chimica , no Laboratório d;i l r niver*idad(i de Coimbra; pelos Médicos Militares, nos Hospitaes Militares; pelos
Lentes de Medicina e Cirurgia Prática no
Hospital da Universidade de Coimbra; começou a ver-se que a-"dita casca é febrifuga ,
o (pio se-participou a S. M. immediatamente ,
p u l ) l i t - ( M I - - r entre as Memórias da Academia
.R. das Scicncias de Lisboa , e em vários
.Números do Jornal c/c Coimbra. Pedirão-se
rntão a S. M. mais 200 arrobas da mesma
i n-L-a a tim de se-continuarem, e concluírem
digna e utilmente os ensaios , e ser tudo presente a S. M. debaixo de um único ponto de
\ i s t a ; e também para uso, que já pôde ser
ordinário.

O mesmo Major confiou-me o seguinte Es-

cripto, que contém mui resumidamente a
História , f rcdwão botânica da nossa Quina.
..r,.,'

" Vindo da Bahia para Minas, por terra, no auno de 1802, achei no curral velho
em unia Costa de inato uma árvore; em cuja

casca dando alguns golpes, safo um líquido espesso cor de ouro , e amargo não nauseoso.
Extrahi da mesma árvore alguma casca que
achei do mesmo gosto, e branca na superfipie
interna, começando-se pouco depois a fa.zèr
encarnada , e a tomar em tudo as qualidades
sensíveis da Quina Peruviana. ,,
" Continuando a minha viagem para Minas novas, sempre por vastas campinas , encontrei outra árvore similhante áquella, ao passar a Jacotlnhanha no Paltmtár, nas matas et?.
S. Domingos, Arraial de Secwiâ, e Arraial de
Âgoa Suja. „
** Saindo para Minas Geracs avistei outras
similhantes no caminho, do Arraial do Cocáes,
Santo Antônio do Ribeirão de Santa Barbafa, bem
defronte do Arraial nas matas do Coronel Thomé Pinto Fernandes, aonde as-achei com flor ,
e fructo; e conhecidas trivialmente pelo nome
de Pão de Canudo. Classifiquei-a, achei ser da
classe pentandria, ordem monoginia, Gênero
cinchona. „
" Apresentei a casca, os extractos d'ésta,
e a classificação Botânica, a todos os Profestores do Paiz, e á Câmara do Caité, aonde
tudo o que era escrito se-acha registado, assim como na Secretaria de Minas Gcraes : e
com as AttestaçÕes d'aquellea Professores e
dY-sta Câmara , a-vi m manifestar ao Exm. Senhor Conde d'Arcos antes A* yinda de S. M.,
apresentando muitas arrobas d'ella , e extractos. Voltei então para Minas, d'onde tornei
a descer para o Kio de Janeiro depois da
feliz Chegada de S. M. , por quem tive a

i

honra de ser premiado, como Descubridor da
verdadeira Quina 110 Bra/il. ,,
" Em 1814 vim com outra Descuberta
fie Quina fina delgada, que tive a honra d'apresèntar com seu tratado botânico a S. M. ;
qtie Mandou fossem para casa do Cirurgião
Mov das Armadas, o Illustrissimo Senhor Conselheiro Fr. Custodio de Campos, dois Caixões d'ella: outros dois forão para o Exm.
Senhor Conde de Aguiar, Ministro e Secretário d'Kstado dos Negócios do Reino: outros
dois para o Exm. Senhor Conde da Barca ,
com seus tratados , flores e fructos em espirito de vinho. He da mesma classe , ordem ,
e Gênero , que a antecedente : em nenhu*ma d'ellas porém desci á espécie , o que hei
de fazer na primeira occasiao opportuna. ,,
" Descubri na fazenda de Àlagé de Manoel Lopes, caminho de Minas antes do Sumidouro outra Quina branca : que é um Solano eupinfifwa. E' maravilhosa para CesÕes ; cura-as rapidamente tomando-se em chá. Quando
me-for possível a-descreverei botanicamente. ,,
" Nas campinas do Rio pardo vi uma árvore pequena , de duas até três varas de altura , três até seis palmos de grossura, ramo*
sã e tortuosa, a que chamavão Quina da terra. E'sta é muito commua nos Campos do Sábará, C 'urrai
ipos de Pitangui. A
casca é alai
uma grande cortiça
que esponta:
para, apenas se-corta, E' de gruMüma ^.v. u.«« linha, muito amargosa, e areenta quando se-masca ainda depois
de reduzida a pó : não é lenhosa. Usava-se

muito ainda antes da minha descubert
pois d'ella até a-vinhão vender ao Rio dneiro pela carestia da Peruviana , que se-vendia então a 4^)800 réis a lü>ra , e desceo a
-00 réis, e ainda a menos : porque não faíendo eu segredo em coisa nenhuma da minha
descuberta, todos se-deitárão a apanhar Quina ; uns bem tirada, outros não lhe-fazendo
a preparação que lhe-convinha; e assim mesmo a-mandavão para Portugal e para fora :
e d'aqui muitas dúvidas que sobre tão preckfsa
casca se-tem suscitado. ,,
*' Confesso com ingenuidade , que acondicionei melhor do que todas as antecedentes
umas 200 arrobas de Quina, que ultimamente
extrahi por ordem de* S. M. , raspando-lhe
todas as linhas ou veios roxos que tem, que
é exclusivamente aonde rezide a adstringeneia.
O resto ó Quina exactamente como a do Peru.
Com aquella substância adstringente cheguei a
curtir couros de Veados , Monos, &c. ,,
" A seu tempo darei conta veridica e
exacta de várias outras plantas úteis , indige
nas do Brazil, de que ninguém, que eu sa>'
fez ainda menção. „
Conservo igualmente um caixote de Casca remettida e chamada Quina por Francisco
Alberto Rubim, Governador Ha Capitania do
Espirito Santo ,
o cm árvores,
que cortou por L
ir certa estrada. Hei de experi
uc não sei que
ninguém o-fizesse
, :
.jnbem a-reduzisse botanicamente.

Demorei-me a fallar em Quina
£2
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to que convém, que por várias pessoas e modos sc-examinem assim a parte Botânica dasPlantas, como as suas virtudes Medicinaes;
sobre as quaes ( muito é para dezejar-se o
jYuYo de Médicos , que não conheçao os descubridores, para que nem por ódio, nem por
arlcição deixem de ser iniparciaes: juízo todavia , que se-fundc em cscrupulosas observações , cujos diários também se-remettão.
Com estes, e mil outros exemplos, que
Sfe"-omittem por não sobrecarregar um escrito
d'ésta natureza, bem se-póde concluir, que
toda a qualidade de Vassallos Portuguezes,
e ainda os estrangeiros, que aqui se-estabelecerem, ou por aqui viajarem, podem ter
certeza de grandes reconhecimentos e prêmios , se de1 algum modo concorrerem para o
augmento d Agricultura, das Artes, ou das
Sciencias úteis, particularmente do Museu,
e Jardim Botânico n'este nacente Reyno do
Brazil.
Tenho de acrescentar ainda notícias de
alguns d'entre muitos productos do Brazil,
que se-tem reputado de alguma utilidade; afim
de que esta se-verifique por quem os-tiver ao
seu alcance , e se-indique o meio de se-òbterem facilmente , e na melhor conta.
Mil homens (Aristolochia grandiflora) foi
remettida do Rio de Janeiro para Lisboa com
informações de ser hum poderosíssimo antiseptico; do que e da analyse chimica d'ésta planta, feita em Coimbra pelo Doutor Sobral, seda boa idéa no Jornal de Coimbra N.° 34 ParteI.a pag. 149.

; no Ceará, e outras (
ha mu.dscarilha, casca de árvf
grandes, a que os habitantes chamí
da terra t c com que curão as intermitentes, ti
todas as moléstias de debilidade.
Nas Capitanias, da Corte para o Norte,
e talvez em outras, ha centos de legoas povoadas de Carnaúbas árvores grandes similhantes aos Coqueiros. As suas folhas estão cubertas de um pó, que é verdadeiramente Cera , mais consistente que a das abelhas ;
por isso um pouco quebradiça a obra que
d'ella se-faz; mas combina-se com o espermacete, com o sebo, £c. fazendo-se então mais
flexível; dando em todo o caso optima l u z ,
e consumindo-se mais' de vagar. Tudo isto
se-acha mui experimentado, e a este respeito resta somente examinar se faz conta a sua
apanha, e Fabrico; ou se se-deve antes promover a propagação das abelhas, visto que
estas apanhao a Cera das mesmas árvores.
Alguém no Ceará apanha aquella Cera,
cortando os ramos da Carnaúba, quando nac
haja chuva, nem vento, movendo-os o meno
possível para que o pó-cera não caia; c o
os-mettem e sacodem em água a ferver, <
os-queimão: no primriro caso o pó-cera ri.
•ido lança-se a cinno cimo da água; n<
za em água; a C'
cima, o mais
vai ao fundo.
A mesma C
uctos como bagos de uva ferrai,
itro de pouco carname tem um caroço.
e íructo
>m alicamento para o gado vaccum, ca v

brum.' O caroço pizado e fervido em água dá
azeite bom para a meza, como o do coco. A
raiz é lenha superlativa: a folha serve para cubrir cazas, e para mil manufacturas, até para
chíí|Veos. Desta Cera, e de algumas utilidades
mais que se-podem tirar da Carnaúba, já seiaz menção nas Notas ao Poema acima mencionado , pag. 40.
Mtiríti assim chamada no Ceará, Mimo,
no Rio de Janeiro , é uma planta aquática,
t n n i b e m similhante ao coqueiro. Tem igualmente Cera, que se-póde apanhar da mesma sorte , que da carnaúba.
O Barro, para se-fazer a louca, é em toda
a parte objecto digno de grande attenção ;
•principalmente no Brazil, aonde a importação
da maior parte d'este gênero é tão despendiosa.
José Caetano de Sarros, Discípulo que
foi theorico e prático do Doutor Sobral na
Universidade de Coimbra; e que estabelecido
no Rio de Janeiro , goza de bem merecidos
créditos em Chimica , deo-me sobre esta
matéria as seguintes noticias, que publico fielmente.
Observações sobre as argillas do Brazil,
" Todas as argillas, que tem vindo á minha mão de differentes partes do Brazil, e
que são já em número de 216, são refractarias mais ou menos , coradas com o oxido de
ferro; e seus princípios constituintes são a alumína , sílica , ferro, e mica: differindo umas
áa* outras ; segundo as proporções d'aquelleg

principio?'
i s que tenho achado me
não só para o fabrico da Louca , vulga ..H
chamada de pó de pedra, mas também para a
factura da porcelana, são tre§* a primeira veio
da Illm grande, aonde /oi mandada colher Ipor
João Manso ; e chegou tão bem preparada ,
que apenas a-vi, a-mandei amolecer, e o Oleiro começou a trabalhar n'ella. Era muito clara , fazia-se d'ella o que se-queria ; e applicando-se fogo forte, e mais do que aquelle
que é necessário para formar o que chamão
biscouto, começavão de apparecer certos pontos pretos por toda a peça , que observados
reconheci serem mica; e n'este estado já não
tinha aqnella adhesão para a úgoa como se-requer para se-vidrar, ainda que se-tenha a cautella de se-mergulharem as peças no creme de
argilla. Continuando o fogo apparecião mais os
pontos de maneira que parecia uma louça pintada : n'este estado tinha consistência dura e
forte, muito análoga á louca de pó de pedra
Ingleza. Finalmente se se-applicava mais fogo,
entravão a diminuir os pontos , mas nunca
pude obter a sua total extincção por mais fogo que Ihe-applicasse. O vidrado metallico nau
corre igualmente por toda a peça, feita d'este
barro (1) a pezar de fazer immensas tentativas,
já variando a?
"«s dos princípios constituintes do '
i -'" á primeira

(l)
E1 verdade que n'eat& parte deve-se attonuer a que não havia homem 3 que tivesse prática de vij-ar.
U.
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ro/i-iUira da Louça/ e já finalmente á graduação do calor. ,,
" Para a factura de vasos chimicos não
seriem, apezár de ser, bem como todas as
', muito refractaria; por mais cautela,
que haja, quando se-expõe ao fogo , gréta e
racha. Para obviar este inconveniente ajuntei-me
m;ii-; areia o barro cozido em pó, em diversas
proporções , sendo estes porém em pequena
quantidade, acontecia rachar do mesmo modo:
sendo maior, tornava-se em estado de não
[ u i i í r r resistir a pequenas pressões dos gazes. ,,
" Ajuntei-lhe em cem partes seis de geço ,
e dois de bórax , tudo em pêzo. Formou 'uma
massa com que se-póde trabalhar na roda, e
fazer-se todas as peças , que se-querião. Appliquei a estas um fogo graduado até ficar o
forno muito claro ; chegou a semivitrificar-se,
ü que observei partindo uma peça, vi o interior \ h r o s o , c a massa muito compacta.,,
" O segundo barro veio da Ilha do Governador ; era de cor roxa; o Oleiro trabalhava bem eom elle; e applicando-se-lhe fogo
forte semivitrificava-se ao ponto de amolgarem
as peças. De todos os barros, que me-vierão,
á mão , foi este o menos refractario. „
" Encontrei o terceiro barro em uma barreira no caminho de Mata-porcos
nos subúr1
bios do Rio de Janeiro.
E
esbranquiçado,
e
como está, contiguc n -t-. 3 que é vermelho,
do qual fôrma um veio, quando se-tira , vem
sempre mais ou menos inquinadq com elle de
maneira, que as peças depois de feitas tem
cor -de^ rosa seca. Êste*'barro é de todos q

t ctário ; custa a .trabalhar-se
nu
. ; porém notei n'elle o qu'
oi. ft
não iinhão , isto é , os seus p
iu
taes proporções, que se-porcel»
mente pela addição de uma ,
de geço e bórax, que formava o viu.
cliicara feita com este barro , cozida com
a cautella, e vidrada com vidro feito com uma
tibra e duas onças de geço , ^quatorze onças
de bórax , e exposta a um grande fogo de
força porcelanisou ao ponto de se- observarem
as sombras dos corpos que se-lhes-pospunhão. E*
verdade , que sofria os mesmos estados por
onde passava o barro da Ilha grande; apparecião
os pontos ; porêra chegando a certo grão de
calor desapparecião, e tornava-se em porcelana;
a qual tinha uma textura, como o vidro, láctea >
e não como as porcelanas da China , Seves (
França , &c. , que são azuladas e granuladas. „
" Tenho á vista uma Relação de productos , que se-dizem úteis na Mediciaa e nas
Artes , mandada pelo interessante Governador
da Capitania do Espirito Santo; e alguns dos
mesmos Productos. Tenho igualmente Relações de todos os vegetaes da Capitania das
Ilhas <le Cabo- Verde, com declaração das virtudes que a alguns se-attribuem, e dos usos que
Telles se-fazem. Tenho também Relações de
odas as Aves e Peivp
mesmas Ilhas ;
otícias e refle
a Agricultura ,
Artes, Merlich
c, Nada disto.
ublíco por ora
'c adquirir sobre alguns d"aq
nais notícias „
mdadas em ei
, e ulteriores exa-

"7
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mês: mas logo que &s-adquira, o Público sefá informado , ou para dirigir também para
tíllas a,s s nus indagações, ou para tirar as utilidades que ^o4ndicarem.
Sei que, geralmente fallando, a falta de
desoripcões systematieas e exactas tortião de
nenhum presthno immcdiato as notícias de próduetos aliás necessários ou uteis; não se-ackando ordinariamente nos livros da Sciencia os nanies triviaes, nem podendo achar-se, porque ha
lues productos que em cada Povoarão tem seu
nome trivial difterente. Km um escrito porém
da natureza d'este, acho de utilidade a relação
de nomes triviacs, que pelo menos guiará
os viajantes na iud.-ieucão dos Productos indigenos; os quaes , depois de conhecidos e reduzidos , serão explicados na linguagem da Sciencia.
Não será esta a primeira vez que, sem
estudos de História Natural , se-examinem os
seus Productos, e até se-cheguem a descrever de maneira que os mesmos Sábios não só
os-attendão, mas se-instruão.
D. Felix Azara foi um dos Commissarios,
nomeados pela Corte de Madrid para , de
< 'oncurso com os nossos, se-determinarem no Sul
do Brazil os limites das possessões dos dois
Reinos , Portugal e Hespanha ; para a qual
Commissão partio em 178 K
Azara, sem instrucção sobre História
Natural, não havendo mmra tido communicacão
com algum Naturalista , nem vizitado nenhuma Collcccão , até não conhecendo os animaes
do seu pat7 natal; sem livros v d'ésta Sciencia
(Apenas, encontrou no progresso das suas tra-

balhosas viagens a traducção Hesp?
obras de Buftbn) ; e seín soccorr
ia.de alguma; sendo-lhe até nece1
ler de seus Superiores uma tãr
'licacão : só porque vaga A*~ • • » «.
nos espessos bosques da ^
igetaes , que jamais vio, cobu
a-matizão de mil differentes cores;
<>
homem selvagem, e os animaes, únicos : ,ibitantes d'aquelles desertos , ofierecém por tod*
a parte fôrmas insólitas e hábitos smgular.es;
A/.ára , di<íO , tanto
Una ao estudo da
História Natural ,
"^a n'elle todo &
tempo que lhe-s''ommissão ; faz
á .sua custa vi
"s trabalhos ,
riscos, e perigos,
os desertos,
C0rtadoft.àe rios, i.
.es habitados
i j M a M unicamente por
- 'brozes, e Povos
selvagens mais ferozes
, qut os mesmos
animues ; e ao mesmo te «ipó que descreve .ç
dclmca um pai/ d>- mais de 500 legoas de comr
primento, e 300 de largura, faz-se Botânico>
iaz-se Zoologista; observa o iiomtm selvagem
com mais cuidado do que antes d'clle se-tiuhn
feito ; e dá de tal maneira coata dos animaes,,
Quadrúpedes e Aves , que o Sábio M. Cuvicr
•chega a tkzer e publicar Notas ao Capítula
dos Quadrúpedes d1 Azara; e para dizer de
mia vez tudo , a obra deste, que já se-póde
chamar Natu*- 'ista e grande, _chega a ser esimada dos
Vttuoüistas tiú Mundo«
L par das óé
-mboldt: dando um e ouro conU
>roductos, antes d'eIle-8

Io e corriguido cag 2

racteres e hábitos de muitos, de que se-julga%;i haver perfeito conhecimento. Oxalá que
entre os Brazileiros appareção alguns Azáras »
como é d'esperar , porque não ha nada que
mais entretehna w e divirta o homem serio, que
o estudo da História Natural; nada mais
agradável a um Vassallo honrado, que conspirar com as vistas do Soberano.
Mais tem sido as oceasiões , em que a
Nomenclatura dos Productus Naturaes e a
obra, que d'elles trata, são de AA. ditferentes.
Na obra intitulada = Quadro Elementar da
História Natural dos Animaes ; por Mr. Cuvier; traduzido em Portuguez por Antônio de
Almeida , impresso em Londres = é do Dr.
Felix d'Avellar Broterò a nomenclatura Portugueza dos Animaes; foi este quem adaptou ao
Catalogo dos nomes Latinos e Francezes ,
nomes equivalentes em Portuguez , dos quaes
alguns são puramente Brazilienses, verincando os que havia, e aportuguezando os que falta vão.
Vem tão a propósito de algumas idéas das
presentes Reflexões a seguinte passagem d'aquella Traducção de Antônio de Almeida, qu«
a-transcrevo.
" Parece que no princípio cada espécie de
Animaes» e até de plantas, existira somente
em uma região determinada , da qual saio, e
se-espalhou, segundo os meios que a sua conformação lhe-fornecèra-;.e airíria presentemente parece que muitas d'ellas tem sido encerradas ena
similhantes centros originários , ou por mares,
faltando-lhes as faculdades oc naaàr, e voar;

oi
eraturas contrárias í»
zr
.... .úitumente por mont;tem podido vencer, &c. As
da espécie devem ter sido tá
e numerosas , quanto as circvigares , ou da sua natureza lhes
"uiijrttido espalhar-se: eisaqui o que no
/. a crer
que as difíérenças que se-achão v 3 homens „
de cães , e de outros seres espalhados pelo
mundo, são erTeitos de causas accidentaes , ou
em uma palavra são variedades. Deve com
tudo notar-se que se-tem achado certas espécies idênticas em clin^s mui distantes uns
dos outros, eseparad-<>s mares, sem
que estas espécies Iio-rt:;-,,
*o nos climas intermediário?
Está igualme,.
r o Ensaio
analytico, feito por Josi
;., i - ; t o de Barros,
de certa A'goa da Ilhu
S, Miguel nos
Açores, que aqui se-lhe-enu ; ju para se-analysar; mas foi mui pouca; não chegou para
o exame das propriedades físicas , e para
a Anályse Chimica; e falta completamente a
sua história. Omitto por isso a íntegra de tal
Anályse , declarando apenas que continha
Gaz ácido Carbônico livre — Cal - - Carbonato
de ferro -- Muriato de Magnezia—Carbonato de Magnezia — SUica — Sulphato de Cal
- Matéria Vegetal.
Interessante me-parece, por e»te enun •
do, que n
' A'goa uma "Anályse
mipleta, dirigida \
olligente da matéria,
.esde apanhar-se
fc»nte.
Ua (
l annos foi examinada jiu>-
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to á fonte, no Sitio das Laranjeiras, subúrbios do Rio de Janeiro, por José Caetano
<le Barros, em presença do Medico da Saúde
Vicente Gomes, e do Cirurgião Santa Anna,
certa á^oa; de - q u e até então fazião muito
uso, como férrea, os habitantes cVésta Cidade. A Anályse Chimica não demonstrou em
tal A'goa senão sulphatos, muriatos, matérias
animaes e vegetaes: nada de ferro, nada de
traz ácido carbônico. Cairão justamente em
desuso.
Ao mesmo Chimico se-entregou ha muito poucos dias certa pedra, de que ha muita
no Districto de Cantagallo, aonde vai estabelecer-se a Colônia dos Suissos; era já calcina*
da; e depois d'experijticias, que sobre ella
fez, aftirma que é um Carbonato Calcareo muiío claro, e segundo informão, até apparece
cristalisado e diafano. Parece que é este o
primeiro Carbonato Calcareo (Cal), que se-tena
encontrado in»s arrebaldes do Hio de Janeiro,
e de certo o único em Cantttgallo* O mesm»
C h i m i c o está á espera de maior porção- da
mesma pedra tal qual a natureza a-offere^
<•!•; e promette multiplicar suas experiências,
«• apresentar os resultados que obtiver, que
•espera sejão bem favoráveis sobre tal e tã»
importante objecto.
Este objecto, Anályse, faz lembrar «
competente estabelecimento de um bom e bem
provido' Laboratório Chimico: e a lembrança
«'este sugere as seguintes reflexões.

Depois de se-conhecer grande número
4e Productos naturaes do Kemo do Brazil,

*

'pi* hai

"m unicp Laboratório .

sem dúvida >e-verinque a sua nat<facão todas as composições *'
cina e nas Artes, „ Para i
iodas estas preparações sejãt.
•.ivel, constantes e uniforme;
'xporem continuamente os Medi'
graissimo damno da saúde dos
«.loentes,
â funesta alternativa d empregarem já uma
preparação inerte, já uma nimiamente activa, e
perigosa, é necessário que os methodos de preparal-as sejão constantmv •
; mesmos e
uniformes; é de
lade que seevitem todas as
; de adulteração e infidelida
s; é indispensável que se-en
ihra ellas matérias
no grão possível d
se-escolhão
escrupulosamente : l
[iie devem
preparar-se. Todas
....mcues e outras
muitas exigem não só conhecimentos Chimieos , mas também um grande zelo do bem
público , uma delicadeza e boa fé , que por
Tia de regra se-encontrão poucas vezes em
todos os indivíduos que , ou dirigem ou exeeutão trabalhos em grande em matéria de objectos Commerciaes. ,, . . . " E quanto aos
Médicos que nas suas fórmulas prescrevem
os difterentes preparados Chimicos , elles
poderáõ ter a maior segurança na sua administração e emprego, e não terão que
recear o
ordinariamente lhes-ücontece
com as prepai
.nerciaes, que sendo feitas i
differentes , os-põe
em uma
i , e de conseqüências
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nobre a actividade
phcâo. „ (1)

dos remédios

que ap-

(1)
Nota sobre os trabalhos em grande que no
Laborotorio Chimico da Universidade poderão praticar-se
com mais utilidade do Público, e com maiores vantagem do mesmo Estabelecimento; pelo Dr. Thomé Hodri,
gucs Sobral; Impressa na I. Parte do Num. XLVII. do
jornal de Coimbra.
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PARA OS VI V
E EMPREGADOS NAS COLÔNIASSOBRE
A M A X E I R A DE COLHER; roVSÍRVAH, E REMETTER OS OBJECTOS '
Ó1ÍIA NATURAL.
TH A

VCEZ.

S
UA Excellenc
servido offerecer a<^ Prof*

- Marinha foi
Administradores do Jardim, e d" (íahinete do Rey, o empregarem os meios, q i u-estão ao seu alcance,para augmentar a Colleccão coutiada aos-seus
cuidados.
Aquelle Ministro propõe-se a dar ordens
aos chefes das Colônias, e aos Commandantes
dos Navios do Estado , para procurarem nos
diversos Paizes , em que se-demorarem, os
obj-ectos, que não ha no Museu; e pedio aoa
Professores uma Instruccão , para mandar a
estes officiaes, que a-communicaráõ ás pessoas que encarregarem de os-ajudau n'ésta di-i
ligencia..
Esta Instrução
deve fazer conhecer;
1.° A mane;
- olher, e de
Os objectos de
a .Nati; ai.
k'

(2.)
•^

J2.° A maneira de os-encaixouu , e lazer
dlegâr n Franca no melhor estado possível.
escolha e a fôrma das notas , que
innnhar estes objectos.
u'cai. ã u dos Objectos, que mais pari
• ,sc-dezejão,
-íessorcs tem tratado, cadaum de
i
, , LL^ responder ao convite de Sua Ex.a-,
mas julgarão dever reunir em uma só Memória as Notas, que se-tem mutuamente commu*
nicado. Cadaum dos viajantes poderá fazer
«fio d'ellas , conforme o Paiz em que se-achar,,
e as circunstancias, cm que estiver.
i ..
Com pondo-se a Collecção do Museu dos
objectos dos três Revnos da Natureza, a Instrucção pedida aos Professores deve ser
tiva a esta divisão.
Reyno Animal,
O Estudo da Zoologia no Museu de
toria Natural não se-limita á observação das
turmas dos Aiiiiiinc< , e á descriprão dos seus
órgãos : ellc tem igualmente por objecto exaL
rninar seus hábitos , sua desenvolucão , seu
instinto , e indagar se-podem ser de alguma
utilidade. Em outro tempo ninguém se-podia
instruir siôbre estes objectos essenciaes , senão
pelas relações dos viajantes. Os Estabelecimentos formados a muito custo por Príncipes , e algumas pessoas ricas
i "umtar. e
tratar alguns animaes raros
um,
objecto - ije luxo ou de cur:
-e de
listado.

•; Mas desde que temos no
^
tabelecimento, próprio para an"
se aos Naturalistas h u m nc
^arrx.-s. He ali que os an'
niidos etn todos os gnV
desenvolvi*)
• i c n t o s ; c que se-póde
o seu mttdo
dc vida com a sua orgu.
>, que a: ana^
tomia faz conhecer depois *. sua morte; adquirem-se conhecimentos positivos sobre os
importantes fenômenos do coito,. d» prenhcz ,
e do nascimento; distingnem-se as variedades,
que dependem da idade , das
c são produzidas pelo Clima, alimcn*'
izamento da»
raças; e determina-^'
i a differença que reaknentc
espécies.
Se estes ;mii
-• para servir á economia •:!<>!
^ agricultura^e se se-reproduzem
meios de os-criar,
e domesticar, prociinmcío assim novos recursos.
Considerados em relação a Sciencia, ha
poucos animaes exóticos na Europa, que nos
não'seja mui útil estudar. Se se-exceptua o>
Elefante d' Azia, o Tigre Real, e o Leão
d" África, a história de todos os outros r mais
ou menos incompleta. A mesma do Leão não
é bem conhecida , senão depois que a Leoa
do nosso Estabelecimento uVllv pá rio: r f . u n bcm. depois que dois Elefantes morrerão m>
mc^mo Estabelecimento do M n.seu , qno sc-tcm
ad(|uirido conliecinicnto c \ J H - t o da' anatomia
tTeste grande quadrúpede;
Nunca poderia ser demaziada a recome
dação a o s ^ x
se se-acharem
«ircunstaocia
• ir animaes v
h 2

l
(5)

(4)

ftção, quanto poderem, para vivos os-fazerem
chegar até nós.
Os pequenos quadrúpedes> >principalmei>
te aquelles nu.e íbssãc a terra, e se-escoftdcm em tocas, são os menos conhecidos.
" Obterá facilmente animaes, quem a esse
(fim se-dirigir aos naturaes do Paiz, que os
«tem muitas vezes encontrado, c sabem aonde
,05-ha. Apanhaudo-.se a laço podem obter-se
\ ivos. Não será também dirHcil apanhar recémHasiidoft alguns dos quadrúpedes, cuja habita-"
cãose-conheça, e aves de cujos-ninhos se-saiba.
Tanto mais novos forem QS animaes mais
fácil será acas-tiimal-os a .viver em gaiolas.
Elles exibirão ao. principio cuidados particulares : sej*,á sempre necessário conserval-os
Algumas semanas em terra , antes .de os-eirtbarcar, pondo-se o .possivel cuidado em os_domesticar. O animal, que se não espanta á A'ista de quem o-trata, passa sempre muito melhor, e resiste anais -cm uma viagem de mar,
do que aqueHe , que se-conserva sempre selvagem. Pôde dizer-se que não ha animal , que
não chegue a domesticar-se até certo ponto
por bom tratamento.
O oxcessu .de alimento , quando os ani7
mais estão fechados , e não podem fazer exercício , ser-lhes-hia extremamente .nocivo. O
meio reais seguro de osrcgnservar é não Ihesdar, .seitão aquillo de .que elles precisamente
carecem.'
Depois do competente alimento nada é mais
necessário aos animaes, de que o aceio. Achar*
te-ha .sempre a bordo
^reações alguém

•que se-ehcarregue de tratar d'elles, ou
uma pequena recompensa, ou p<
crtimc
Será mui essencial , que
-i precauíões -para que -os animac
o nunca
picados , e irritados pelos \
*
Passemos agora á coí
i' anirriaes
ao -Gabinete do ftey.
Relativamente ao objecto d'ésta Memória*
é necessário dividir os animaes em quadrúpedes , aves, peixes, e reptís, crustáceos, insectios, molluscos e outros vermes.
4*ara se-obterem quadrúpedes, ou se-manáío caçadores ae interior daf terras, ou setaeomendão aos na*-<^
liz.
•Basta que «e-tr-a^« .
a cabeça, e
es pés dos grandes
) que se-tiverem inorto era lugí.
d'onde seja difficultoso cònserx ^, e transportal-oa
inteires. (2)
:
Os niammiferos-pequenos metter-se-hão em
rasos de vidro , ou em barriz em licor espiTÍtUOSO.

'(3)

Os mammiferos fio grandes , que se não
possão -metter em agtm ardente, seráõ esfolados,
(4) e haverá cubado de remetter com a pelíe os pós e a cabeça, da qual se-extrahirá o
cérebro; senão poder ser a cabeça f remctterse-lião pelo menos as másculas.
Logo falíiiremos dês processos x[ue sedevem empregar, e -das precauções' que sedevem tomar para a conservação -das peles
AM

e para a dos animaes, que houverem de -met-%
ni licor cspirituoso.
Quando com a pele do animal se-podér.
remetter a seu esqueleto , far-se-ha grandescrviço íi scieuci i.
Os officiaes poderáõ encarregar (Teste- trabalho aos Cirurgiões dos Navios, a. quem a
operação será mui íacil.
-Não é necessário, que. os esqueletos sejão armados; depois de ter feito ferver os ossos , e de os-ter bem descarnados e secos v
mctter-se-hão. todos os de um animal em um
siico com musgo , aparas de papel, serradura^
-ou outra qualquer matéria molle e seca, a fim
de que os ossos se não rocem uns pelos outros:
os que forem mais írugvis embrulhar-se-hão em
Vi'1'el, e haverá cuidado em que- nenhum seperca.
Os Caçadores das aves devem proporcionar
o chumbo á grandeza d'ellas para as não estragar, l.d^o qiir a ave cair, he necessário en*
xugar-lhe u sangue o melhor qiie possível for >
e melter-se-lhe um pouco de algodão no bico
para que o sangue, que por abi. saísse, .não es*
trague as pennas principalmente as da cabeça.
I.MÍI-O que a ave esfrie, e o sangue.,se-coagule_
pega-se-lhe pelos pés e cauda, e introdu^-se
em um tubo a esse fim arranjado de papel; e
arranjãorse esses tubos, em uma caixa de maneira que as pennas se não rocem.
As aves* serúõ esfoladas como os quadru-pcdes ; haverá cuidado em conservar com as
^ mesmas precauções os pés e a cabeça. E' ne^o mais pressa em esfolar, as Aves, do. que

x

©s quadrúpedes ; porque, »se a putfefhr
ca, as pennas caem. Cortando-se a pé!
o ventre para as-esfolar, é necessário dosvi.
pennas, para que se não estraguem. Deixar-seha com a pele o osso do c^ccix, sem ^Isso
ficavão em risco de cair as pennas da cauda.
A mesma recomendação merecem os ossos das
•pontas das azas. Se a ave tiver crista carnosa,
é necessário conservar a sua cabeça em á^oa
ardente. (5) Quando houver muitos indivíduos
•da mesma espécie, será sempre útil mandar
nm n"este licor,
E" de dezejar, qiu ^e-possa obter o ma<:
cho e a fêmea entr
viduos da mesma espécie, e qu
Lão de todas as
idades. As aves dirFe*.
a u i t o , segundo a
idade:, só por isso algumas vezes se-tem tornado por especibs differentes. Será mui utií
também, c-ue se-consigão os ovos, e os ninhos. Para conservar os ovos faz-se um pe<meno buraco em ambas as extremidades ,
ichupão-se, despejão-se, e depois enchem-se
de cera. (6)
Quando as aves forem tão grandes, que
«e não possao metter em licor, mandar-se-ha,
fee for possível, o seu esqueleto.
E* inútil encher e preparar as aves, por
tjne occupariSo muito lugar; e esta onerarão,
que não pôde ser bem feita, senfx
nessoas exercitadas, sel-o-ha mellior
ías chegareiri ao lugar do seu d*
í]ne se-remctt-ão h;- -(tnsorva*'
cionadas as peles
's, e a •
'
'ixes do ..
:•;

muitos, que se-encontrem em diversas para*'
perjs-, o maior número com tudo pertence a
certas praias c bahias* Deverá per isso ré?
inetter-se de todos os que se-acharcn>.. nos
Paires que ríãó* -tiverem ainda sido vizitado.g
pitos Naturalistas, até os que se-venderem
nos mercados.
Quanto aos peixes d'água doce,- as- esJ>ÍM ica duTertm não somente, segundo os paizes,
•KUS ainda conforme os rius e lagos, em que
u. Convém por isso.mesmo remetterr&e dfi
todos aquclles, que nos mesmos lagos e rios
se-encontrarem.
Metter-se-hão em aguardente , ou se-fo-(
rem muito volumozos, remetter-se-ha simples
mente a pele bem seca, com cabeça, e barba-,
tanas. (7)
As- mesmas- recomendações merecem os
reptís. Quando se-esfolarerrí' as cobras para
se-lhes-tirar a pele,. é necessário ter cuidado , em não estragar,as e&camas,,ou quebrar a.
cauda. (8)
Seria de dezejar que se-podesse remetter
o esqueleto do& peixes, e dos reptís tão
grandes que não possão vir em licor,
Não ha necessidade de que- estes esqueletos venhão acabados. Basta tirar, grosseiramente as carnes .f e fazer depois secar perfeita?
mente os ossos ainda pegados. O esqueleto
inteiro sietter-se-ha em uma caixa com algodão , ou com areia bem seca e fina. Se elle foi
comprido ,, partirTserha em duas ou três
Já insectos •":;'

segundo O»

Climas e a natureza do solo. Não se-devem
apanhar somente os maío*res , e os de cores
mais agradáveis; devem aproveitar-se todos
indistinctamente.
Devem-se apanhar com redes de Caçados
que tem azas, e voão sobre as plantas; e cpm
redes apropriadas os que nadão nas águas. Pega-se com pinsas «'aquelles que vivem sobre
matérias podres e nogentas; lancão-se logo
em aguardente canforada para os-lavar bem.
Muitos infectos sustentão-se sobre as árvores ; (Testes a maior parte se-encontrão,
quando se-procurão com attencão, sobre as
cascas velhas do tronco. Os ramos sacodem-se
sobre um pano, ou um chapeo de sol áa
avessae.
V.- Logo que se-apanhe um insecto (9), pega-se-lhe pelo thorax , e atravessando-o cora.
um alfinete comprido , este se-prega depois
em u«ia caixa sobre pano ou cera. E' necessário ter cuidado em que as azas das borboleías , que se-agitão ate morrerem, não possão
tocar em cousa nenhuma.
Quando os insectos estão secos, mettemse em caixas de papelão oom fundo de cortiça ou de cera, espctantlo-se o alfinete de
maneira que o mesmo insecto não possa
cair.
As larvas dos insectos devem í
tidas em aguardente. Será muito uti
se-apanhar uma borboleta, <\uc- se-i
trás da mesma espécie nos seus
estados de metamorfose.
Encontrar
uma larv.i convii

em uma caixa com folhas da planta, sobre a
se-achou, para tjue possa transformar-se.
. . se-ha um pequeno buraco na caixa para
dar passagem ao ar.
Todos os insçctos, excepto as borboletas ,
podem ser metfeidos em água ardente : é este
o melhor meio de mandar os que são um pouco
volumosos: conservão-se assim também os órgãos interiores, que poderão ser examinados,
quando se-queira.
Occupando muito lugar'- as caixas dos
insectos com fundo de cortiça ou de cera ;
podendo os insectos , que ahi se-arranjão ,
cair , quando são um pouco pezados; e podendo um só que caia quebrar todos os outros ; ha um meio -mais simples de conservar
as coleopteras, e é colocal-as , uma vez que estejão bem secas „ em unia caixa com areia bem
fina. Arranjão-se os insectos sobre uma camada
de areia, lança-se sobre esta primeira ordem
de insectos outra camada de areia de uma
polegada de grossura , depois segunda camada
de insectos , e assim por diante. Basta que
a caixa esteja bem cheia, e a areia bem acamada, para que nada se-desarranje no transporte.
Este meio é também muito bom para
os crustáceos. E' claro que elle não pôde ser
empregado , nem para as borboletas , nem para
os aiumaes moles. As primeiras devem ser
collocadas cm caixas, os outros metúdos em
aguardente.
Pede-se aos que tratarem de fazer colled'iusectos; que remettão particularmente.

I,° As aranhas, e os insectos repntadd*
venenosos: principalmente aquelles que o-sãomais, taes como as formigas brancas : e
que remettão também os seus ninhos, quando eltes tiverem a solidez necessária para poderem ser transportados.
'M° Os insectos , a que se-attribuem propriedades Médicas; os que se-empregão na
Tinturaria , como as differentes espécies de cuchonüha, o animal que produz a gomma lacca aquelle cujas excreções misturadas com w
óleo formão uma espécie de cera, de que sefazem vellas; as differentes espécies de bicho.<ie seda , seus cazulos, as borboletas que
delles saem; e pecas de manvifacturas fabricadas com estas qualidades de seda. Madagascar, o Norte das índias, a China oftereccm muitos bichos de seda differentes dos nossos. Procurar-se-hão também as diversas espécies de abelhas domesticas , e tirar-se-hao informações sobre o modo porque se-criao, sua
história, &c.
3.° Não se-desprezaráõ as producções dos
insectos , que podem interessar por sua singularidade , e que são próprias a dar-nos
idéas novas sobre o instincto d'estes animaes.
4.° Haverá em fim cuidado, quando seapanhão insectos, de colher ao mesmo tempo um ramo da planta sobre a qual elles sealimentão, e remetter-se-ha este ramo, competentemente acondicioaado com um número
correspondente ao do insecto.
Quanto aos - ustaceos, caranguejos , &c.
apanhar-se-hão
particularmente os
í 2
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spc-comem, havendo cuidado de declarar os
nomes triviaes, porcjue são conhecidos , tanto
os que habitão as praias, como os das águas
doces , e ultimamente os que vivem sobre
peixes. Basta que se-remetta a casca dos que
íbrem muito vohimosos , aqu-al se-deverá lavar muito bem em água doce ^ antes d» a-fazer secar. (10)
Os Crustáceos de menor volume serão
mettidos em aguardente, mas antes d'isso é
essencial batel-os bem em água doce para Ihestirar inteiramente o sal marino , que conservfio. Sem esta cautela a maior parte d'elles seestragão no espirito de vinho. E' o que succedeo a muitos dos da rica Collecção de Péron.
Os moluscos devei»'ser mettidos em aguardente. Os q.ae tem concha mais volumosa ,
serão arrancados d'eila 'T e a mesma concha será embrulhada em papel com um número correspondente ao da redoma, em que o animal
se-metteo.
Para despegar o animal da concha, mergulhar-se-ha em espirito de vinho, e quando
estiver morto, tirar-se-ha facilmente. (14)
O mar é povoada de animaes molles, ou
gelatinosos, chamados molluscos , dos quaea
uns vivem solitários, c outros em sociedade.
A maior parte d'este& animaes são desconhecidos, e o seu estudo é mui importante; pqr<me nos-dão noções geraes sobre a organização
dos entes, e sobre a diversidade das fôrmas , debaixo das quaes se-apresenta a natureza viva. Os Cirurgiões , e oa affeicoados á
História Natural, que se-achão á bordo dos
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Navios poáem alcançar-nos grande numero
destes animaes curiosos;"basta atai-os com um
fio, laval-os bem em água doce, mettel-os em
aguardente com as precauções , que logo
apontaremos, formando no mesmo instante nina
Nota, que indique a latitude do lugar, aonde
o mollusco foi apanhado, se-vive solitário, ou
em sociedade , se é phosphorico , se-vive a
uma certa profundidade , ou á superfície
águas. Não sfs-cpnservando sempre no lie
cores dos animaes gelatinosos , convém
menção de todas as alterações.
Existem em grande profundidade no mkí
muitos animaes, que não vem nunca á superfície , e que são inteiramente desconhecidos."
Poder-se-hão obter muitos , ligando á sonda
um instrumento , que possa apanhal-os , ou
ainda examinando o que a sonda d'elles traz.
JVJetter-se-hão em água ardente depois de bem
lavados em água doce.
Deve não haver menos cuidado em ajimtar as conchas terrestres, do que as aquáticas. As conchas fosseis são também do maior
interesse.
As conchas muito frágeis , ou ouriços do
mar, as estrelias do mar, £c. (12) serão embrulhadas com muito cuidado em algodão, e
postas cada uma de persi em uma boceta. As
mais volumosas serão ligadas com fio de arame
ao fundo da caixa, na quul forem collocadas.
Os vermes que se-pod^rem obter, principalmente os1 que sc-achareni nos corpos dos
-outros ammí" do se-preparão, serão
•como os mol!-u
.*ttidos em aguardente.-
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E' de dezejar que cadaum cios animaes
que iios-remetterem em pele, em esqueleto,
ou em ágoardente, seja acompanhado de uma
Nota que indique com precisão
O Pai z em que o animal se-acha;
A estação em que foi apanhado;
O modo porque se-sustenta;
Srus hábitos se se-conhecem ;
O nome trivial que tem no Paiz;
Se é útil ou nocivo;
Os usos que se-fazem de sua pele, carne , gordura, &c.
As opiniões vulgares ou supersticiosas que
a respeito d'elles ha entre os naturaes do Paiz.
È'stas notas escritas em um caderno terão cadauma seu número f que' corresponda
ao número do objecto, a que ellas pertencerem.
Para que não haja confusão no lugar,
em que os objectos e as notas forem depositadas , será bom, que a pessoa que se-encarregar da remessa verifique todos os números,
e os-arranje de maneira que forme uma serie, para que haja certeza, por exemplo, que
tal borboleta pertence a tal larva, tal mollusco á concha tal.
E' necssario que estes números não sejão escritos em papel ou ainda em pergaminho, mas pintados a óleo sobre uma chapa de
madeira ou de metal, que se-prenderá com
11 m no de arame , ou ás pelles mettidas em
caixas, ou ás redomas e aos barris, que contiverem animaes. Será fácil ter números formados com instrumentos a esse fim adapta-

do, s<5bre chapas de folha; haveria então Segurança e certeza sobre "os números.
Podem também servir ladinas de estanho
bem delgadas, sôbrpi^e-gravem ns
números ; e estas

-Umho f j r ; i \ si-

das podfem prender ^e^^^fciiiüaes que semetterem no licor.
Pode-se t• H abem prender aos objectos conservados
• , e áquelles que estão na*
caixas ei
os , um pequeno cordel r<
alguns nós. ív-1
is formem duas series sc'p
radas por um mtervallo : a primeira serie sii
nifica as dezenas, a segunda as unidades;
por este meio pode-se indicar o número quf
se-pertende.
1\
"^ de "fallar dos meios de encaixo tá
''«''j1- ''
de Zoologia de maneira
que cl
-\
» nca no melhor estado.
Os onjv;.
se-rcmettem são ou partes
de animaes, ou animaes inteiros conservados
em espirito de vinho.
As peles de animaes , e as partes das
aves serião atacadas de certos insectos , e
nos Paizes quentes principalmente serião em
pouco tempo e^^oudas , se não houvesse
meios de as-pr<
O meio ma
c o uso do preservativo arsenical,
jdu com o nome de
sabão de Becceur. l

(1) Composição e uso do Sabão arsenical, cha~
modo Sabão de Beca itr.

Canfora
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E' este o preservativo de que se-faz uso
RO Gabinete do Rey', e com grande successo.
Seria muito vantajoso que se-se r vissem
d'elle, principalmente para oe objectos únicos
ou preciosos, de cuja conservação se-queira
certeza.
Mas o emprego d*este preservativo requer
grande cuidado ; é necessário não o-applicar
senão á superfície interna da pele , e nunca
á externa; porque tocando-a com sabão, e
sacodindo as peles para as-encher e preparar
depois, podêr-se-hão experimentar máos effeitos.
Quando esta composição se-tiver empreArsenico em* pó \ de cada
Sabáo branco
J um
2 Libra»
Sal de tartaro „....,.... 12 Onças.
Cal em pó
,
4 Onças.
Raspa-se o sabão , lança-se pequena quantidade
dYigua cm um vaso, que ee-ponha a fogo brando, mexendo freqüentemente com uma espátula de madeira.
í^naudo elíe estiver bem derretido , e sem gnimos,
lançji-sc-lhe o sal de tartaro , e a cal. Tira-se então
do fogo; ajunta-se-lhe o arsênico , e tritura-se muito
bem tudo junto, Lança-se-lhe então a Canfora reduzjdz
a pó por meio de pequena quantidade d' espirito Je- vinho. E^sta massa deve ter ^a consistência da cola de
farinha. Guarde-se tudo em vasos de barro vidrados,
em que se-esoreva o competente letreiro.
ITeste sabão, quando houver de servir, deve tirarei; para outro vaso a quantidade que se-julgue necessário empregar; dilue-se em alguma água fria. A matéria
assim diluída deve ter 'a consistência de caldo. ColweBC o vaso com uma tampa de papelão com um buraco no meio, para deixar pausar e pincel com que rf\t ee-deve empregar.

(Í7)
4

gado, será. bom marcar p{?r uma nota os obje*v
tos assim preparados, a fim de que as peles
se-sacudão com precaução, quando se-deseucaixotarem.
Nós pensámos, que s.e-poderá dispensar
aquelle preservativo, até á occasião , em que
os animaes se-preparem e aprontem para serem collocados no Gabinete (13): eis-aqui p<
que meios elle pôde ser supprido.
A essência de terebinthina , o oler
petróleo , a canfora , não matao os in •
mas afugentão-nos. Estes 'meios são na
dade insuP
ites, e tem muitos inconvenicu
tes a ré
objectos , que se-dezejãp*
conserv;
"cSo; mas elles basta-,
riao pr
.rante a viagem ein caixas o
se-remettem.
Quau
-zcr encaixotar a pele de
um animai, t, , primeiro de tudo necessário
sacodil-a bem para expellir os insectos, se já
os-tiver: bastará depois passar pela superfície
interna da pele com um pincel corn óleo de
petróleo, ou essência de terebinthina. Coí)rir-se-ha grosseiramente com algodão , ou estopa embebida das mesmas substancias. Metter-se-ha depois em uma caixa , que se-breará de maneira que a huniidade e o ar a não
possão pençtrar. Na falta de essência de terebinthina e de óleo de petróleo, poderá servic
al^um cozimento de plantas, muito aromaticas (lG) e amargas, com o qual se-humedeceráõ as peles pela parte de dentro antes de
as-apertar; e salpicar-se-hão interna e externamente -com tabaco , pimenta pizada , &c.
k
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As Aves requerem as mesmas precauções.
Cada uma d'ellas(em cujo interior se-porá um
pouco de algodão, nao.jpara lhe-dar alguma
fôrma , mas semente para que as diversas
partes da pele se não toquem) será mettida
«m um saco de papel bem fechado , e estes
sacos serão arranjados em v~ caixa bem
fereada.
Passemos agora a
"onservar
«s animaes em licor t
' tre todos os vasos os melhoi
-i.- vidro,
porquê nos de madeira, ^
.<m^5es
que se-tomem , escapa s
.iigum licor
pelos seus poros.
Devem preferir-se .os frascos quadrados (
porque se-arranjão melhor nas caixas.
A perfeita conservação dos aiumaes no
licor depende da qualidade d'este, do modo
de os-collocar nos frascos, e da maneira de
lutar os mesmos frascos.
Passemos a dar a este respeito instrucÇÕes as mais importante -; [ellas são extrahidas d' uma Memória d
Péron, inserta
no 2.° Volume da Via r
-rãs Austraes.
Sabe-se que este No
quem o Jjabinete do Rey é ti
.iais rica Collecção de animaeros , tinha conseguido1 o conser
.imente.
E depois de mu;-,
dagacões e experiências, que elle chegou a descobrir para isso os meios mais s-imples e fáceis.
O Licor espirituoso, de que nos-servirmos,
deve ser de 16 a 22 grãos do areómetro de
Baurné; se. é mais forte destroe inteiramente

as cores dos aniir'
'
prega de" 22
grãos se não para
As aguardentes de arroz , d
aguardente de
França, em uniu
- os licores espirituosos são i
> ; preferem-se
.todavia aquelles
t córados.
Antes de metter o animal no licor, é necessário , com um pincel ou escova macia, livral-o das mucosidades , que tenha, c de todas as immundices que o-manchem.; 'de | r
deve tratar-se de que o animal íique de
modo pendente no licor,, que não toque
fundo dr vaso; senTésta cautella, .não só>
te se-'
'fica, mas freqüentemente se
romp
Péron propõe atar o animal .
um
cortiça", que o-tenha suspenso •
n'
collocar-se assim 'muitos aniii
só vaso , ou ao lado uns dos
outK
om differentes alturas: elles flúctuaráõ
.icor., sem se-tocarem; e se algumas matérias mucosas se-destacarem, precipitar-se-hão no fundo do vaso. Mr. Péron affirma, que fluctuando assim os animaes no licor, na.o podem ser damnificados , ainda que
se-agite , e volte o Vaso. Não sendo este pro-cesso muito fácil, bastará metter-se cada animal em uma manga - de caça oa outra coisa
bem transparente, iou em uma rede ; atão-se
estas manga's á rolha, e ficão susprusas no
vaso. Deve fa/er-se uma pequena incisão no
abdômen do'- imaes vertebrados , para que
o licor pei:
interior do corpo.
Mr, Pt
'iselha também o uso da
aguardente
porque a cantora, augk 2
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mertfa a propriedade conservadora do licor,
sem augmentar~ a sua força. Mas além de
que a canfora é muito 11cara, a sua dissolução endurece os animaeá , e faz mais difficil
o dissecal-os.
Basta renovar o licor depois que o animal
n'elle tem estado alguns dias, para que seconserve perfeitamente. E'sta precar ao é essencial, principalmente a respiquelles
que se-corrompem mais fac ;i
Deve-se depois tratar de
frascos: todos os meios^mpregadüs m.
^éron
tem-se achado insuflícientés. O i LU deve ser
facü de preparar; deve ser tal que seque e
adquira toda a sua selidez no mesmo momento , em que acabar de se-empregar; que o
espirito de vinho o-ataque pouco •;,• que se
não vá destacando em escamas; que penetre
os' poros da rolha, e que se-agarre perfeitamente ao vidro.
As rolhas de cortiça são preferíveis a
todas as outras : as tampas de vidro quebraose muitas vezes- pela evaporação da espirito
de vinho.
Achando-se bem rolhado o frasco ou redoma , eis-aqui a composição do luto ao qual
Mr. Péron deo o nomevde Lithocolla.
Resina ordinária.
,
Ocra vermelha bem pulverizada.
Cera amarella.
Óleo de terebinthina.
Lança-se mais ou menos resina e óxi~
âa de ferro , ou óleo de terebinthina e
«era, conforme se-quer o luto mais ou me-

fll)
r rs frágil. Fm ül;
^e-dcterminaráõ
as f n porções con
Derreta-se poi
:• a resina. Ajnnte-se depois pouc
icra, mexendo
fortemente com urna espátula. Tendo esta mistura fervido por 7 ou b minutos, ajunte-se-Jhe
o óleo de terebinthina, misture-se, e deixese continuar a ^rvura.
Haver
• ^lla necessária para prevenir a infl
ias substancias; e no c;só em
ateça , haverá pronta d
tampa co,
abo pa?^- cobrir o vaso
extinguir as „'>/. nas instantaneamente. L
cessario, oue o vaso seja guarnecido de untu
aza, f <ji< ^nha uma capacidade ao menos t
tripla
'e do luto, que se-quer
prep
,ínar a qualidade do luto
basta OL.
quando em quando um pouco sobre um ,_'_ito frio, e em um instante sevê o seu grão de tenacidade.
Uma grande vantagem d'esíe luto é pod£r«e preparar a bordo doa Navios, e empregarse logo que se-tenha pescado o peixe ou mollusco, que se-queira conservar em aguardente.
Digamos como • se-ha de empreegar a Iithocolla. Depois de ter ajustado nas bocas dos
frascos as rolhas de cortiça, e de as:ter enxugado bem com um pano seco, capaz de Ihetirar toda a humidade , aquenta-se o luto
até ebulição. Mexe-se bem até o fundo, e
com um grosseiro pincel feito de um pedaço
de pano velho, atado na extremidade de um
pão, applica-se uma camada de lithocolla sobre

<•* )
a superfície da rolha Algumas vezes a matéria penetrando a cortica faz evaporar algum
espirito de vinho., que apparece na superficie.
Formão-se com esta evaporação pequenos
buracos , que logo se-tapão perfeitamente ,
applicando-se segunda camada de lithocolla,
depois que a primeira esfria.
Quando os frascos -são pequenos bastar
vnltal-os , e mergulhar o collo no vaso de lithocolla. (Repetindo duas ou três vezes esta
i m i m - r s ã o , a camada ganha a espessura, que
..

f

''t E' também útil tornar a cobrir os frascos
assim tapados com um , pano , que se-aperte
bem , e que se-cubra " d'uma resina líquida i
e nos frascos grandes deve firmar-s** : a rolha
de cortica por um cordel seguro , que contornando os frascos , forme uma cruz sobre sua
tampa.
< )s frascos preparados d'ésta 'maneira podem sem inconveniente voltar-se em todo w
sentido , expor-se a toda a agitação da tempotade, .e supportar os calores mais fortes,
sem que o -licor possa evaporar.
Temos exposto o que nos-parece mais
•essencial para a colheita e preparação dos
objectos de Zoologia. Quem dezejar instruccões
mais particulares achal-as-ha no "«artigo Taxir
tfcnnie , que Mr. Dufresne,, Chefe dos La•boratorios de Zoologia do Museu , inserio no
Tomo 21 do Diccionariô de História Natural,
impresso em 1803 , e na Memória de Mr.
I*eroa , de que demos extracta.

N. B. Oi Ai;tí.

M woria , que etfou

, (!Jiu.(<~i<
afíii.';fit'x , que ?,í<o

tado no MnseU
:- omitte-se t>.

i>a irlcçtio (ias
t<l<> a/i ti, ao es-

. ijando que llios.-

Reyna Vegetal..

As riqv— »s do Museu relativamente '
1
° dos Vegetaes vivi
Botânica f
cultivados
da Colleccão >
plantas se'
tos do Reyno v.' j \ u r para os-í;
getal , qi
conhí
dó Rey, de gr;
num
s ti .rangeiros, não
ser co
orno objecto de luxo ,
de •
ic é util aos progressos da
Si
intes não tem nem tempo,
nem fácil
descrever, e de desenhar
n* plantas notín.-is nos lugares- em que as-encontrão. E' somente , quando são cultivadas
nos nossos Jardins, que se-podem estudar em
todos os períodos de sua vegetação ; desenhar , quando estão em flor ; e tratar dt>s
meios de as-multiplicar , se a sua cultura
apre;
'
i^ \ anti^ens. Não deve aqui
esqu. muitas plantas estrangeiras ,
que
li triviaes , forão ao princípio
cultn,.
-rdim do Rey. Todo o Mundo
sabe, que os caies, que povoão as Ilhas d'Ame-;
rica, provêm todnr d'-um pé de café,, criado
nas nossas F
• que a árvore do pão
foi <Taqu :
para Cayena. Ha ainda

CS

para accrcscentar, que é no Jardim do Rey,
que ao princípio t^-cultivou, e propagou por
sementes, ou estacas, multidão de plantas de
ornato, que se-tem tornado objecto de^cominércio considerável, assim como muitas árvores uteis que fazem hoje o ornamento dos
passeios públicos, e das quaes algumas começão a introduzir-se até nas florestas.
O Jardim do Rey é um lugar de deposito , aonde se-cultivao todas as plantas para
o estudo, mas aonde ha desvellos. particulares
com aquellas , que podem ser objecto de utilidade ou de divertimento. Quando estas
íVuctificão , colhem-se as sementes , para
se-dist,ribuirem gratuitamente a toda a pessoa
que se-julga capaz de as-multiplicar , e de>
as-propagar.
Dão-se também estacas de árvores, qu«
não tem ainda fructificado.
Seria na verdade vantajoso fazer chegar
ao Museu plantas vivas , principalmente aquellas t cuja utilidade é bem conhecida no Paiz,
em que vegetão. Exigindo com tudo o transporte de plantas vivas grande cuidado , e emparjhando muito os Navios, nós não aspirámos
a receber d'ésta maneira senão aquellas, que
não podem propagar-se de sementes, com todas as qualidades que uma longa cultura Ihestem feito conseguir; o número sterá sempre
prqueno. (17)
,
E'stas sementes devem ser colhidas bem
maduras , e mettidas depois em sacos de papel com uma Nota , que indique ;
Se o vegetal é árvore, ou herva:

JLIII que l'aiz f
A natureza do
A elevação t1

o nível do

nome trivial, q«t
» Paiz.
^e se-emprega! em algui, ixos, como alin t M , ou ua ' i(.:ina, e nas Artes;
s.; a su;
' • , ou as propriedades
c-aítri'
--tu algumas particuEai itiíuics u
Dezc;
íjuc, sellfltCS.

que

OS v

. ; ] ] f ) S VCgcl '

p;ir;t cnrcr

us sua» tíexas ,
aaneira do c
prep;
_ Pa
',
a madurezn d;
•ntes
>lher, quando caem facil•nte
tra muitos casos poderá ari anca r
im que ha as sementes,
para
amadurecer aqueílas que
não estiveit-u.
i bem maduras.
Os sacos, em que as sementes bem secas
ee-guardarem , devem arranjar-se em ur.
xá, que .se-dever:'* • ,-> brear , para que s
vrem da humir
mtos , e dos iiis
Ha sriíien, qup perdeu
poucoo t
ile g e r n ) i i i a t i \ ; i
-ute , as b-.tlotamaior p;
_ . >'ies de" Carvalhos e.^.i
n'este ca.
ias sementes devem guardar-s
em área. Lança-se parp 'sso duas polegada
de área no fundo í1
caixa , arranjão-s
sobre ella as sf
< t anciã umas da
outras , qu r
ou menos Í^LU
l

'fio comprimento d P cadauma das mesmas sementes, Cobre-sc d\ima polegada de área,
sobre a qual se-faz novo arraujamento de sementes ; e assim por orante , até um pé de
altura. A caixa deve ser bem cheia, para que
as ^ementes não possão dcslocai-se. A caixa
deve ser coberta , mas de maneira que o ar
possa introduzir-se n'ella,
Podcr-se-hia fazer na sua' parte superior
iiivi abertura , em que se-posr/Vse uma rede •
di1 arame , muito apertada ; o ar passaria asgim , sem que (ir ra'"s , ou outros auimaes
ni r v n i r M T ;i *írrà. As sementes po. germinar durante a viajem: no momento.
'"em que a caixa chega nu seu destino, se seacha, que nas sementes se-tem desenvolvidixpequenas rai'zes, põe-se immediatamente em terra
conveniente. E' por este meio oife-JVríMrs. Mic h a u x , Pay e Filho, tem conseguido para a
Kuropa tantas espécies de carvalhos d'Ainerica
Septentrioiuil.
V I M » que certas sementes de casca dura,
como as nozes , as ameixas , &c. não rebentão , senão muito tempo depois que se-se~ M > , conviria, quando a semente é oleosa,
seguir o methodo , que indicámos para se
não fazer rancida na" viagem. E'sta precaução
é também útil para as plantas da íàn^lia dos.
Loureiros, e as"das Murtas , principalmente
se o Navio tem de passar pelos mares do
Equador.
Quando houverem de remetter sementes de
fnictos pulposos, deve-se (quando esta polpa co*
a apodrecer, o que anuncia a perfeita madu*
«í

rf
fã

^ev

:

polpa, ,
sacos de
Eii ^. A ^uaiuo temos que dizer snl
s de augmentar / no Jardim do Re
-cção dos veg^taes vivos ; e de (J;
i ;dade de faze - : fis serviços á agricultuo ao Com T:
Passemos ;
Vegetaes secos,
• '"S diyers'
no Vegetal.
Estas
aunca são
ilcías
rte estão
no '
E1 por meia d V
se
9

•

comparar, e c'
.L .r as suas <'.

Lê íazer progresso
de fixar invariavel/i,
a
a classificação dos veget;
tiitos Naturalistas tem feito
. a Colleccão do Museu; de
je a mais rica da Europa : fal• .1 muitas coisas, e ella pôde ser o
MICOS annos , se os que vão a P :7,^.
.riros tiverem n'isso algum CP:
Colleccão, que occupa já
salas no
te do Rey, compõe-se dt
tas sec
vvos, ou conserv
^m lie
„ gomrnas , e de resin ,
de pé
<s , e de oiitnf- productos
-.ai , que podem ser
presu.
a e nas Artes.
Os cui
trios para en
presenten
dllecção são ti
to menos
o que os que i
o avguicu
da Zoologia. (14;
l 2

As plantr
^ra se-conservarem
secas dever
, colher-se em
flor, c em fru
planta é peqnena,
arranca-se inteiu
:n a raiz: quando
é grande cortão-se d
.•x.nos de 15 polegadas:
mrttcm-se estas piam as bem estendidas entre
folhas de papel, debaixo de uma taboa, em
•pregando n*isto uma pressão , que as-embaraIT ' ' • • ^_-cnrresparem , mas q n . - todavia não
a fazer-lln
-rder a s\ui iV.nna, acha
i. Para n
i bem, basta ordilamtMitf meti
)S' differentes par
da planta,
as de papel parda.
'V^ Paizes luni
estações chuvosa^
convém acelerar
ío por calor artificial.
Para isso põe-se entre duas t*bo s cadernos de um cento de plantas st parauus umas
das outras , cada uma por duas ou três folhas de papel: mettem-sc assim em uma estufa , on em um forno, do qual se-tenha tirado
o pão; este meio, aliás prontíssimo, não altera,
nem ainda as cores das plantas. Quando ellae
estão secas, muda-se-lhes o papel.
Ha plantas muito aquosas , as bulbosas
por exemplo, que continuão a vegetar no lugar em que se-consefvão, muitos mezes depois que ahi se-poserão. Quando estas plantas
«e-colherem no estado, em que se-devem conservar , convém tel-as por um minuto em água
a ferver, enxugal-as depois com papel pardo,
e assim com facilidade seção, porque a accão
d'àgua fervendo destroe a vida da planta.
Quando os fructos duma planta são tão

gr
ni

que l>c

iccomiv
;L se< .,
Io cuidado <,
tal fructo per-

-.se remetter á |
car por um mu
:c a tal ramo de .
Em cada pacote de plaii.a d'uma só esie metter-se-ha uma nota que indique o
i? trivial, que a planta tem no Paiz, a
rã sòim 1
'Io mar do lugar i m qv
st
í notas finalmente, qi
tíi
mos i :
egetaes vivos.
E's
' > extremamente i
ii't:iü f ( i
^liia das PJantas .
.ai M r.
' ''• ^ üeo tão grandes j
til indicar a grandezt
, c os cheiros que e n . i >
ais das vezes \n-ada d'isso
ra pedaços da pranta.
serão remettidos em caique indiquem os ramos
cia» plantas
s elles pertencem. O mesmo se fará a resptilo das gommas , e das resinas. Os fructos pulposos serão remettidos em
aguardente, cadí
"f/ie em seo frasco sejjarado
uando sejão
per
c
.nettidos
c;r

"

dos rati

d<

Prud»ii't' será metter nas caixas a
algodão embebido d'úleo de petróleo, o
essência de *":fbu..
i.

E* de dezi

-e nos-possão rem

'.nnbem pedaço-^

roprias para a,

Marcenaria. Estes peu.u,,,..
vem ter pouco
mais ou menos de*; polegadas de comprimento, e a grossura da .íivore, se-podér ser. Convirá que uns í?ejão cortados longitudinal , e
outros transversalmente. Mas o essencial é
l úr sobre o pedaço de madeira um número
correspondente a um ramo d'árvore seco, collocado no Deposito das plantas secas, porque
os Botânicos uínorão ainda •• • árvei-es peri- ... . ni muitas das m-" 1 '
\iao no Com-

mércio.

Entro os obje
iviarem , é
certo que muitos li;
.e
nós
já pôsr
,-uimos » mas assin
...mo podem não ser
inúteis. Ha plantas, que tem degenerado nos
nossos Jardins; d'essas convém reuovyi- a.« sementes. Ha muitas que com aiu^=rfau:.e fructilicão n"as nossas estufas , e cujas sementes
não podemos recolher em sufficiente quantidade pura distribuir por quem nol-as pede. Assim n phormiwn ici/i/.t-, ou Unho da nova /elandia, cujus fibras são muito mais fortes que
as do cunharão , poderia ser cultivado em
jfnmHe em muitas das nossas Províncias, aonde muito bem vegeta, posto cjue sua semente
com difficuldade amadi-feta.
Isós poderemos trocar- com outro^i Mu*
seus da Europa muitas das plantas que conservamos secas ; e o que nós deimos aos Botânicos dYsta parte do Mundo servirá para fixar a nomenclatura , e f^or a escolla Fran>
ceza o centro da Bota
jra p-foi

.a escolla de Lineo.

'
lein
Tini
pregão n
•
• :üi:
em Paris , e subministrar-nos conheci
sobre objectos até então imperfeitaconhecidos.
"•ia!mente necessário confessar, <|
''^vcllo , que nós pomos na c*
'•fies, ha sempre alguns <
':' ao com o tempo ,
• ^alqu
-'*. c'<»i '
iío nu.

's de vegetaes, <
venhão , haja sem
. ' m i l tudo Paizes , c
-ahecidos , e dos <
•n dezejariamos rocí.-cr
tudo , quanto se-po

d& plantas dos Estados-Unidos ; a»
as de muitos Naturalistas , e
particularmente as de MMrs. Micbaux , enriquecírâo os nursos Jardins. Entretanto ha ainda árvores
que serião da maior utilidade , r <j
''carião nas nossas 'florestas
i --seií
.nnentes em tal abundanei
. -ros fazer viveiros. Mr.
Mi
L praticado: tinha-se feito ui,.
/alhos e de outras árvorrs ,
ainda m.
ntre nós : desgraçai!,
este viveiro
estruido nos primeiros
da Revolução ; e apenas se-salvou um pct
número de i n r l n : - ' - , c ainda hoje l

«- ornato dos aübs; > ^*a-

LOS públicos.

E' rico o no**'

^ pUátas secas

d*este Paiz.
Temos tarnbo
tas das AntiIhas. MMrs. Pr
n nol-as-derão
de S. Domingos , i- m>ciro do Museu
nol-as-trouxe de S. Thomaz, e de Porto Rico,
Entretanto , ha belíssimas árvores , e um •
grande número de plantas, qur
ao nas
montanhas , as quaes não pó-'
-.Ia ai-»
cancar.
A viagem de Dombey ao PL.
-.o Chil?
enriqnccco singulaRnen*e o Jardim do Rey
mus a Coüeccão, que "ste Naturalista nos(''•stir.ava á sua volta 1 foi repartida com Hes
.panha ; faltão-nos por isso muitas plantas,
que havia na sua Collecçao*, e de que elli
faz menção nas suas notas.
Mais antigamente Commersoiv, q u*/tinha
rodeado o Mundo, trouxe-nos uma Collecção
de p l a n t a s secas mui considerável, em que
l rincipalmepte ha a maior parte das plantas
c;as Ilhas de Franca e de Bourbon.
Nós possuímos, desde a viagem de Tournefort , muitas plantas do Levante; e esta
Collecção foi recentemente enriquecida de todas aquellas que MMrs. Olivier, e Bruguiero
tinhão colhido no Egipto, na Grécia, e na

Pérsia.

A Collecção, que MMrs. de Huinboldt,
e Bompland tizerão na sua viagem, foi igualmente dada ao Museu: ella é tanto mais preciosa , porque serve de typo á Obra, que eU
lês publica o. Mas seria para dezejar, que ti»
vessemos maior número de peças.

Ter
,a, remtettidas por
Mr. Martin, que. a morte dcába de roubar a
esta Colônia.
Temos também muitas do Brazil : e
estau 1
.-ertos que o zelo de Mr. Augusto
''
i>i'e nos-obtera muitos objectos noJ
i-nbem plantas da índia e da Ilha
Leschenault nos-fez presente
•cão de plantas sec^s deJava.
são tão vastos , e a vegetai,
.o variada ,. que nas remessas,
qm- se-nos-lizerem da índia , por annos si''i!cha>;' , que mais d'ametttde dos sbjectus sãu
desconhecidos, principalmente se se-receberem
de viajantes, que tenhão penetrado u interior
das ter r.
O Cabo da Boa-Esperanca
tem sido
freqüentemente vizitado por Botânicos, que
nos-tem feito remessas: não possuímos com
tudo ainda todas as plantas, que elles tem
descripto, e as nossas relações com este Paiz,
seráõ sempre do maior interesse.
O Cabo da Boa-Esperanca produz gran-'
dis "^o número de plantas de ornato e particii
'Ias Liliáfceas, que são muito pró •
ei
Dados á História Natural, e
•to de Commércio.
cas perdem quasi todas a fã•duzir sementes , quando tem
nor «Iguua annos cultivadas em nossos
Jardins.
Seria pois utib, que se-nos-remettessem
•meute», e cebola* das que' são notáveis pela

m

•i
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'Sua formo
-ue sejao já conhecidas,
e as-haju );•
Europa.
A p;m
,mda , que foi vizitada pelos TV,.
que acompanharão o
Capitão Baudin , pó em nosso poder uma
colleccão mui couí-iiíeravel , e tanto mais
preciosa, quantas mais plantas ofíerece até
então desconhecidas , e que muito difterem das das outras partes do Mundo. ; Quan1$ riquezas se-augmentaraõ ainda ,
> se-tiver penetrado >mais no interior
r rãs !

ao temos ainda nada das Ilhas Mariane quasi nada das ID"
lolucas ,. á>
1
todavia devemo*- a*
A Costa Oriental d'Atrica
do Norte d* America são quasi
da Botânica, e das outras pai
da História
Natural , e tudo quanto se-nos-remetter d'estrs Pai/cs se»1;! de grande
interesse.
1

N. B. Omittc-sf y/V s/t lugar unia relação de

P/fíiiifix

,

t/nc o.s Anforc.t

jtlo de dffifmffrs

particularmente tle^e-

jwrtcx do Muwfa.

Além das Colleccões de Vegetaes vivos ,
tio plantas conservadas saias , e de productos
do Reyno vegetal , o Museu possue tnmbem
u m sortimento de Utensílios , di: M quinas
;
nstrumentos , e de substancias empregana prática da .Tardinagem, na Agricnltue na Economia Rural. Este sortimento já
extenso em. objeo.tos, empregados pelos
-tos Povos da
augmentarum os que se-i
s partes do

Mundo. A Ad
VTuseu os-receberá com prazt
ito.
Seria de
cada um dos
Utensílios e m;. n .
e a explicação do uso que d'elles se-faz , e das vantagens, que dos • ;smos se-tirão.
'ócio t e Geologia.

podem encontrar-se
regulares e geométricas , caso 11
se-lhes-dá o nome .de cristaes ; já em m;
.*• mais ou menos irr^o^iares. (19)
R
ha alguns de tal
•situndr
n, sem se-estragarem
^>ar
ou da matéria, tpu
jlve. ^Outros -compõe
.pôs eòbre
,-L ; outros finalmente t
como engastados no seu interior.
Procurar-se-hão , quanto for possível, ,
ças n'estes três estados : e a respeito de
-cristaes , enterrados no interior da % materia, arrancar-se-hão , em roda , partes d'éV
ta m.* i^ria de 3 ou 4 polegadas de j,rrosmaneira-i que se-[io>;feão observar
v
Mincraes que acompauhão os
Cl

-hão igualmente porções da.s
-mas*
'
de agulhas, de fibras, mt
graniu
. compactas, escolhendo-as em*
«fitado d iresoi; , e isentas das alterações,
.que suceedcicipalmente n'aquclias que
á su}i
m 2

l

(•37)
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As Minas metallicas merecem a attenção
aos viajantes. Ell^s observarão se ellas são
em camadas paralíèlas ás da matéria que aacerca, ou situadas em fendas chamadas Jilons,
que cortão estas camadas. Quando se-destacarem pedaços destas Minas„ deve cuidar-se
em conservar á roda do metal principal porções , ou d'outros metaes que Ihes-estejãounidos , ou de pedras que muitas vezes osaccompanhão , principalmente quando estas
«ao cris tal i sad as.
,
Se se-acharem terrenos com restos d'entes
organisados, como ossos de animaes, conchas,
impressões de peixes, ou de vegetaes, C Q - •
lher-se-hão com cuidado pedaços d' estes differentes corpos , deixando-os envolvidos em
uma porção da terra, ou da pedra, ^na quaf
i-llcs se-achão engastados.
Se o terreno que se-vizita offerecer vestígios
de origem vulcânica , apanhar-se-hão pedaços
que se-refirão ás diversas maneiras de existir
das substancias expellidas pelas explosões; da-s
quaes umas se-achão em estado de pedra, como os bazaltos, outras são similhantes ao vidro , outras em estado de escórias, &c. A respeito das que se-acharem' em prismas cuidarse-ha em notar a fôrma d'estes prismas, e a
extensão, que elles occupão, sobre o terreno
Cada pedaço de Mina deve ter sua etiqueta , que indique o nome do Paiz em que
' elle se-achasse; o do lugar particular, de que
se-tirasse; a distancia d' este lugar , - e a sua
situação a respeito d'alguma Povoação conhecida, que lhe-fique vizinha- .a natureza e o.

aspecto geral do solo, a sua- elevação em fira
sobre o nivel do mar.
^
Sempre que se-»encontrarern águas thermaes ou mineraes , encher-se-ha d1 cilas um
11,1
rrolhará e lutará bem.
De|!
se-abandonárão os systemas ,
c c
- se-limitárão a observar os
fact
: t irar as observações ; depois
que
o advinhar a origem das
COÍSE
conhecer o seu \estado actual;
t .,,ui;ia , que em , outro tempo seachava r•. cMstricto da imaginação, tomou
marcha
"ncias exactas, e é princi-mente eoi '
>ue ella tem feito pró
SOS

i c comparatinão
us nossos conhecinn
sobre t;
lição do Globo , mas tambn,_
tem produzido resultados úteis para as artes.
Todavia estamos ainda mui longe de conh^1'
os diversos paizes da terra, como conheci
a Europa ; e os factos necessários para i
as nossas idéas não podem ser recolhidos
não por v?n|rt[-tes instruídos, e dados a <
gen
dos.
aos que vizitão os paizes i
mote
mente além dos Trópicos, sul:
mini
Õcs importantes , e enviar-nos
prod
xame por si só poderá alumiarnos,» 1 . i->*7ieeer informações sobre a natureza do •
solo
i Paizes, e por conseqüência .
sobre a disposição geral dos mineraes, que
cobrem a superfície do globo.
Sobre todas as Costas, cnj, todas as Ilhas.

(•39 )
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ponde chegue jira Navio, as pessoas, que saltão em terra, poderão sem muito trabalho
alcançar-nos objectos, que não sendo em si
.d'algum preço , seráõ todavia instructivos , e
interessantes por simples notas que os-acompanhem.
Podem-se primeiramente colher á borda
,das torrentes sfctKiQa , que indiquem a natureza dos rochedos, dos quaes as torrentes ses
..precipitão.
Èscolber-sç-hão os maiores; notar-se-ha
qual é o seu volume; e quebrar-se-ha algum
em pedaços : apauhar-se-hão também alguns
•'"^ iu:-(is pequenos, cuidando em escolher os-.
u aspecto .diferente. Os seixos são'
ais pequenos quanto de mais longe são
»
indo se-vir um rochedo elevado no
s águas , ou no interior das terras,
obeervar-se-hn se este rochedo .é todo da
mesma substancia , homogênea ou compostá , ou se é formado de diversas camadas.
No primeiro caso dest;icar-se-ha um fragmento;
no f?c^uudo caso observar-te ha a posição relativa das camadas , a sua inclinação , e es»prssura; e tirar-se-ha um pedaço de cadauma
«Testas camadas , pondo o mesmo .signal sobre
todos os pedaços que sairão da m.^ina montanha, e um número particular .&ôi>r& cada um
" d'elles , para indicar a ordem da sua superpo, ' sicão, ou da sua situação reciproca. A'queíles
.pedaços se-deveria ajuntar um ligeiro desenhe
:que indicasse a fôrma da montanha , a grosr
, e iuclmaçüo das camadas, e com isto

se-faria um grande serviço. Na ca«
o rochedo, que se-observa^ seja i; 1
tario, convém examúial-o , e destnuai-o sobre duas faces , para melhor idca se-fazer da
inclinação das camadas.
Não será inútil recolher art^a dos rios ,
principalmente d'aquelles que acarretão fragmentos metallicos , mas esta área deve íoinarse o mai§ longe que seja possível da embocadura.
Encontrão-se em alguns Paizes massas solitárias , á* quaes o Povo attribue uma
gem sinpfDeve tirar-se d'ellas pcd;
Talvez r
e achem alguns aeroli
outros r
runsportados pelas
voliHMK

indo sc-recolhcm l

mento
.k- minas, de procU'.
vulc;i:
is fosseis, o essenci
notar- exat,
.1 situação , em que
acharão , isto hc Jeve declarar-se a natu
do solo, e a sua posição relativamente
animaes que o-cercão.
As camadas de bazalto merecem atte
partir.\'-r, tanto em si mesmas, como tíh
laçatrenós, -em que se-achão, ou
;isri

*ar-sè-lia, se ell;i^ S ; N ) tli
~egulare^ , em tabdíis ,

a sua disposição : oi
jontêm restos de corpti:
gani?-.
idar-se-ha em recolher prt
nos divt. • .tados, assim como matérias MJbre as quae o bazalto descance. Procurar-seha principalmente conhecer com clarr/a st- não
lia mterposicão de escórias, ou d"estes leito.»
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de aspecto térreo, aos quaes os Alemães dão
o nome de Wakke, e que se-suppÕe não serem vulcânicos.
Os pórfyros , trachytes de Mr. Haiiy,
merecem o mesmo interesse: elles se-distiniMiem principalmente dos pórfyros primitivos,
e de transição, pela ausência do quartxo e
presença do pyroxene. Não são ncr-; ios
pedaços grandes : não se-dfever
^rmides massas, senão quando (••.
r>
4'M|iieltto de algum animal fóssil.
olar estes mineraes, devem prit.
te embrulhar-se em papel fino , só' '
jmr-se-ha outro papel, em que se-es<;e
etiqueta, ou a nota com a intbrmaciu de
quanto lhe-pertence; depois segundo papel fino, que se-cobvirá. de esto^.; e tudo isto se\ mbrulhari a final em papel pardo.
Arranjar-se-hão depois todos estes pedaços de mineral em uma caixa, ajnstando-os
brm uns com outros; e enchendo os intervallos de aparas de papel, ou de estopa de
^mineira, que tudo junto forme como uma sé
massa% na qual nada possa desarranjar-se. /.
\a terá bicada para se-preservar da numidade.
Expondo por este modo os rrugios mais
próprios para enriquecer a collecçãu do Museu , e para dar aos Professores uVaití Estal)i lecimento instrucções sobre os objectos, que
se-lhes-remetterem, temos indicado o que julgámos de maior utilidade. Sentimos todavia bem
que os viajantes, que não são dados unicamente
»ü estudo da História .Natural, e as pessoas u

s e -encarregarem de procurar anim;
« mineraes exóticos, não poráõ
todos os desvellos que nós ílezejâmos. Assim
mesmo teremos que agradecer-lhes , se nosmandarem sementes colhidas ao acaso, peles
de animaes em caixas bem breadas , pequenos
animaes lançados confusamente em um barril de
licor espirituoso, mineraes com uma nota que
indique o lugar, em que foi ao achados: mas
iar-se-ha tanto maior serviço á Sciencia, encher-se-hão tanto melhor nossos votos pelos
progressos d'esta , quanto a prática da colheita e remessa mais se-aproximar das coadicÕes, que temos indicade.
O que temos dito relativame
tá, e á preparação dos object<>-<
pessoas , que não, são particulan
ao Estudo da História Natural, i
zes, a que aportarem os Navios Fra
• •-.ver algum Naturalista , este podem remettec
objectos escolhidos e preparados com cuidado,
e a Administração do Museu se-empi
em transmittir-lhe em troca aquelles, (|i
dezejar , e dos ouaes a mesma adminis
los dous exemplares
reciprocas são em
.logas ao t'
do nosso estabelecr
.Glla
unente úteis ao pn
das !
acs , e nós nos-lizonj
que S. Ks
á facilitar-nos os m«
fít
uma palavra sobre
•-•, ....... EH v-> ^^!L-eios, e os cuidados, q
devem tomar
ie elles se não du
quem j
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Logo que os objectos, preparados como
temos dito , ' tiverem sido mettidos nas caixas , é necessário vedar estas o melhor que
for possivel, e breal-as sobre toda a superfície , e de maneira , que nem o ar, nem a
humidade possão penetral-as. Cobrir-se-hao depois de um oleado, e por-se-hão no Navio,
aonde possão ficar até o fim da viagem , e
tanto quanto for possivel abrigadas do excessivo calor, e sem perigo de ratos. E' desnecessário advertir, que as redomas e frascos de vidro devem ser remettidos
em caixas com bastante estopa , ou et ;
'.Ir maneira, que >
w milhante, e arranjafVt
corrão risco de se-<
Quando as cai
;>igum porto de França, S.
.ar ordens
]>nra que ellas se
>• auU-- de ser remettidas para o Museu.
Sem esta cautella a maior parte dos objectos, que ellas contêm, correm risco de serem quebrados ou damnificados.
O interesse que S. Ex. toma pela Colleccão do Jardim e Gabinete do Rey, e os cuidados a que se-dá para o-enriqueccr, não nosdeixão duvidar que esta Collecção será em
pouco tempo consideravelmente augmentada,
que formará uma serie tão completl, como é
possivel, e que os Sábios de toda » Europa,
aqui viráõ procurar novos conhecimentos, e
soltar as difficuldades que os-embaração; e
que de tudo resultará utilidade Real para a
Agricultura, para o Commércio, e para as
Artes,
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O Ministério de S*. Ex, fará época i
História de um Estabelecimento, que sendo
o objecto da admiração do£ Estrangeiros, e
contribuindo para á gíoria da Franca, merece
a todos os respeitos a protecção particular
com que Sua Magestade se-Digna honral-o.
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NOTAS
A'

Traducção antecedente, trtrakidfú das Breves
Instruções dadas pela Academia das
de Lisboa aos seus Correspondentes.

(1) Pag. "5 Lm. IG. „ Mas primeiro que
tudo é preciso advertir em geral , que o?
Animaes destinados para o Museu, devem ser
de modo, que fiquem todos, sem
alguma, r-om a cabeça inteira; osquadrúpedes cor
• as unhas e dentes r
e sem rotura
avel na pele; as a
com o bico e }>••
com todas as penn;t
os peixes com toda, as barbatanas e cauda ; t
nma palavra ao menos aquellas partes , de
que se-servem os Naturalistas para caracterizarem cadauma das espécies, devem, dej-••'de feita a preparação, ficar, quanto for j
sivel, no seu estado natural. „
(2) Pag. 5 Lin. 19 „ Mas , como só
peles não bastão para dar uma idéa justa,
fôrma c postura do1 animal, recomendar-sc-ua
aos (
uientes , que mandem junto com
ellas
nho, ou uma descripção exac^--»,
ao m
.juelles, que não são vulgarnu
conlie
u que tem alguma coisa de
traordinario. „
(3) Pag. 5 Lm. 22. „ Por uma incisão pequena junto ao anm se-extrahiráõ todo* o& iu*
testiuos.

(46)

-

(4) Pag. 5 Lín. 25. „ Como é impraticável conserrar sem corrupção por muito tempo
com a carne os quadrúpedes grandes , faz-se
preciso esfolal-os , de modo que , cheia a sua
pele com alguma matéria estranha, se-lhes-dè
a mesma fôrma exterior , que tinhão em quanto vivos.
Para este effeito nos animaes quadrúpedes
de mediana grandeza , far-se-ha na pele , uma
incisuo direita desde a parte mais inferior do
ventre , até o ânus , ou duas incisões , cadauma das quaes principie no mesmo ânus , e
continue pela parte interior das coxas até á,
juntura d'éstas com as pernas.
Por esta abertura feita de qualquer dos
dous modos , que parecer .mais conveniente ,
depois de separada com os dedos ou com alL>iim instrumento accomodado a pele que rodeia as duas coxas, se-tiraráÕ estas para fora , cortando-as pelas articulações , que asunem com as pernas, cujos ossos se-descarnaráõ , quanto for possível.
Depois se-continuará a despegar a pele
das costas , até chegar á cauda , a qual , se
não se-pudér esfolar , se-cortará pela juntura,
que a-une ao tronco.
Feito isto , se-voltará para a rabeca do
animal a parte posterior da pele , que já está separada do corpo , e puxando- ^ até ás
espaduas , se-fará nos braços o mesmo que
se-fez nas coxas , cortando-as pelas articulações das canellas, as quaes também se-descarnarão da mesma sorte que as pernas.
Continuar-se-ha a puxar a pele até de**
i

cobrir ametade da cabeça para a-descarnar:
separada esta do corpo pela siia juntura com
o pescoço , se-extrahir;i tola a substancia do
cérebro; e depois dfe bem limpa a c a v i d a d e .
se-encherá esta com estopa, ou algodão misturado com pedra hume calcinada em pó, ou
com outras matérias de cheiro activo , cmim
tabaco, pimenta, alcanfor, &c. ensopando primeiro tudo em óleo de terebinthina.
Com esta mesma composição , depois de
*e-cortar a língua pela sua raiz , e descarnar
?m os queixos, se-encherá a parte da gociía
le restar pegada á cabeça.
Também se-arrancaráõ os olhos de modo,
c se não j
dpebras; e depois de
m limpas
de toda a luimidade
as suas orb'
n-ráõ com as mrsm;1
matérias , O;M- «•:'.l>."in;oí de apontar.
Em lugar dos olhos arrancados se-meftêráõ outros artificiaes, ou de vidro, ou d'
malte, ou de outra matéria solida , que
tem na figura, e cores os naturaes , e (
do isto se não possa fazer com a perí
devida, remetta-se ao menos o seu déí
com as cores próprias, ou uma relação •
tá, c !" supra do melhor modo a sua falt;
Li N. 10. „ O methodo de prepar
grandes pouco dirTere do que
aci
. para os quadrúpedes de r>
cli'
A. Ainda que se-póde pri 1
a operava. -or Uma única incisão íeii
ventre desde o ânus até o osso do peito
melhor que se-facão duas de sorte que nas
eendo ambas do ânus, vá cadauma dellas corren-
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de ao comprido das coxas até terminar no
encontro da aza da mesma parte.
Pegando no vértice do angulo, que formão no ânus as duas incisõe» se-irá separando pouco a pouco com os dedos , ou com algum instrumento accomodado, a pele do ventre , e voltando-a para a parte da cabeça da
ave até chegar aos encontros das azas.
Despegada do mesmo modo a pele que rodea as coxas, tiradas estas para f$ra, e cortadas
pelas suas junturas com as pernas, cujos ossos
serão bem descarnados, se-continuará a operação , separando devagar a pele das costas, até
chegar ao uropigio, o qual se-cortará com uma
tesoura pela articulação, que o-une ao corpo.
Feito isto, se-pegará na parte posterior
já csfulada do corpo da ave com a mão esquerda , e com a direita se-irá tirando com
.sentido, para que se não rompa, o resto da
pele até chegar ás azas, as quaes se-devem
separar do tronco pelas suas articulações, descarnando , o mais que for possível, os ossos
que tieiíu pecados á pele.
Contiiuiar-se-ha a puxar a pele que vestr o pescoço, até descobrir parte do craneo,
o qual se-cortará transversalmente um pouco
acima da sua união com o pescoço , separando d'este modo do resto do corpo a cabeça
junta com a pele.
Por esta abertura feita no craneo se-extrahirá toda a substancia do cérebro; e se-farà tudo
o mais que pertence á preparação interior da cabeça , do mesmo modo que tica d^ dos quadrúpedes,

t
„ Porém n'as a\
míticas, e outras
cabeça grande, cujo pescoço não c fácil de
se-esfoíar até descobrir o cfraneo, sem o perigo de romper a pele', separar-se-ha da cabeça o pescoço pela última juntura ; e depois
de revirada a pele, se-farâ a extração do cérebro por um buraco feito de propósito na
parte superior do craneo, que corresponde au
paladar. „
,, Para revirar facilmente a pele sem estragar as pennas , se-terá feito plissar antes •
da operação pelo nariz da ave um rio com), e forte , o qual ;ervirá para puxar a cai fora, e dar v pele a sua situação na1- M
,, O mfthodo
her as cavidades
corpo, da b<_
.aos é inteirament*
mesmo , que
quadrúpedes, Basta só ;i
vertir, que esta preparação das aves requer
mais alguma delicadeza para que fique a sua
pele inteira , e todas as pennas limpas e direitas. „
,, Este methodo de preparar as aves não
fácil de praticar-se com algumas cTellas,
cipalmente com as pequenas , por causa
delicadeza da sua ^>ele. N'este ca.so podei.
enviarvasos cheios de licor espirituoso.,,
7 Lia. 23. „ Os ovos que semafecundarem
, antes de se-metterem .,xoes se-cobriráõ bem de vertu/.
pelo metuodo sabido de Reaumur. ,,
,, Os ninhos , que pelo seu artificio forem
dignos da curiosidade do Naturalista, se-accoinmodaráo da mesma sorte e com as mesmas
o
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precauções em bocetas bem tapadas. E para
extinguir os insectos , que ordinariamente trazem , se -m e t te r áÕ* em um forno , que só
tenha o i>ráo de calor 'necessário para este
effeito, tendo o cuidado de os-envolver logo
em panos > para impedir novos insectos. „
(7) Pag. 8 Litt. 17, „ Aquelles peites, que
os Nattivalistas ehamão Canecos, e cujas j>eles são tão fortes , como as dos quadrúpedes,
podem preparar-se do mesmo modo , que estes : excepto que a incisâo se-deve fazer na
parte inferior por todo o seu comprimento,
para os-cvaeuar com mais facilidade. Dos peixes que forem demasiadamente grandes, bastará mandar as peles secas e preparadas,, como dissemos dos quadrúpedes. „
,, Se os peixes , que houverem de se-mandar, forem chatos e delgadas de sorte, que
possuo secar-se bem, extrahidas com algum
m^trtimento accomodado as suas entranhas, e
lavada bem a cavidade que fica, se-lançaráõ de
infusão em aguardente pelo espaço de 12 até 15
dias. findos estes, se-estenderá o peixe com
G lado mais branco para baixo sobre uma lamina de vidro f ou de madeira bem liza; tendo particular cuidado t em que as barbas-,
eaxida, e barbatanas fiquem na sua situação
natural: e para que estas á medicU que forem secando , se não torção, e descomponlião >
-idepois de concertadas , e om quanto estão
numidas e com a sua colla natural, se-lkes-pregaváO pela parte de e«na algumas tiras de papel , que servirão para as-couseirvar sempreposição. „

^ )

„ Feito isto, se-t*xporá ao r.ilor do sol T
ou a um vento forte ; e pa^-^;£^1^^ quatro ou
cinco dias, se-despegará o-prixr |>or meio de
uma agulha de fardo*, ou outro instrumento
similhante, que mettendo-se enlre o peixe ft
a lamina, se-faça caminhar da cabeça até i
cauda , para não desconcertar as barbatanas ;
i» que succederia, condu/.indo-se a agulha em
mentido contrário. „
„ Voltando o peixe com a parte inferior
para cima , se-exporá segunda vez ao sol ou
ao vento pelo tempo que for preciso. Repetindo isto até que se-conheca estar o peixe perfeitamente seco, se-mitará por fora com I M H;H
verniz trausj
e se-accomodará nos ca
xões com to
n telas já indicados* „
„ Ospo
usos, que pt-la muita '
licadesá da sua pele não podem ser pré]»;,
dos , como os Cftttctos ; nem tão pouco peia
grande grossura da sua carne se-podem seeur
bem , como os chatos c delgados ; ^.c-cortaráo
em duas partes, conduzindo o corte pelo embi^o desde a cab^-^a ate á cau<la ; e ten*'
cuidado de qut
's us h ; i r b n l a n : i s e-a
da fiquem inteii
pr^uUis a uma das di
•ametades : E's(;
i;ide , que é a qm
destina para BÔH
ar, M - - a l i i n | i « r á da parte ^das e,scama& *.-om o gume de mua inea ,
quê a-toque levemente . e '-urra de>de a cabeaté á cauda : porque cm sentido contrário arrancaria as escamas em cuias cores e lustre
consiste um dos principaes merecimentos doe
|>eixes escamosos. ,,
„ Cwa a mesma faea, ou outro
o 2
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instrumento accommodado , se-irá despegando
pouco a pouco toda a carne, até que fique
só a pele com atnetade da cabeça pegada.
D'ésta se-tir,irá o cérebro, que restar» e todas as porções de ossos que formão differentes separações no interior do craneo. Também se-exirdiirá toda a substância do olho,
cuja figura e cores se-devem notar, como dissemos , para sc-suprir depois da sua falta
com outro artificial. Se a cabeça, do peixe for
muito eu
se-aplanará pondo-lhe em cima
'algum pèzo com advertência, que antes sedeve metter por baixo , e por cima da cabeça alguma matéria inolle. „
„ E'sta meia pele assim preparada se-pegará pela parte interior com a sua mesma colla natural a uma folha de papel ; e se-porao
a s barbatanas e cauda na sua fôrma é situação natural. Depois de bem seca se-untará
com verniz transparente, e se-metterá no caixão com as precauções necessárias. ,,
„ Os peixes em fim, que, ou pela sua pequenez, ou por outras causas, não poderem
preparur-se por algum dos modos, que acabamos de expor, se-enviaráõ em vasos cheios
de licores espirituosos. „
(8) Pag. 8 lAn. 22. „ A preparação de todo o gênero de reptts, serpentes, e cobras grandes, cuja pele pôde separar-se do corpo," é
inteiramente a mesma, que a dos quadrúpedes
de mediana grandeza, tanto no que respeita
ÍLO modo de. os-vasar, e tornar a encher de
matérias estranhas, como ,no que pertence ao
piodo de os-accommodar nos caixões.

„ Só deve advertir-se que £ incisão, por
onde principião torias as mais operações, nos
replís, como o sardãg e orftros, deve fazerse da parte do ventre ao menos desde o meio
da cauda até o pescoço, condnzindo-a pelo
interior das coxas e braços, até íis suas articulações; e nas cobras grandes, como ;is
giboias , se-fará em todo o seu comprimento,
por onde as escamas das costas s o - a j u n i ã o
com as do ventre. E'stas se-accomodaraõ nos
caixões , enrolando-as espiralmente , como ellas muitas vezes fazem, em quanto vivas. ,,
- ,, Os reptís pequenos podem remeíter-se
em licores espiHtuosos. ,,
(9) Pag. P LÍ ' ' 7. „ No que pertence ao
modo de prr
/.vcc/w destinados |i;mi
o Museu,, p í u i i
isideral-os , a pesar da
sua prodigiosa vaneu.de, como repartidos cm
três classes, a cadauma das quaes compete
uma preparação particular. ,,
,, Todos aquelles insectos, cujo corpo é cercado de uma casca dura, e assás forte pura
conservar depois de p?"a. a sua fôrma exterior,
se-metteráÕ cm í'ór
'inc só tenhão o gráo
de calor necesso
sipar toda a humidade interior ,
. d;is park-s que devem conservar-se
•; O calor do swl, sendo muito activo, ; uleni suprir a falta de
tornos , 'principalmente nos Paizes quentes. ,,
,, As borboletas , e algumas o-prcirs de
moscas, cujas azas imitão as das borboletas,
também se-preparão do mesmo modo , sccando-as, ou em fornos, ou ao calor do sol. Porém como todo o.merecimeiíto (Testes insectos
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oMsiste na delicadeza de suas azas, e na vivacidude e formosura de suas cores, as quaes
unicamente nascem de um f>ú brilhante, que
, e que é muito fácil de despegar-se,
e presisu meHel-as , assim que se-apanharem,
entre • duas folhas de papel com as azas bem
e^endutus ; c assim mesmo se-exporáõ ao caI < M - , mudando de papeis, até que estejão perfeitamente secas , c em termos de se-podírem
eueaixotar com as cautellas necessárias. ,,
,, Todos os outros insectos, que coustão de
uma substância molle , e que depois de secos
perdem inteiramente a sua primeira figura, e
as suas cores naturaes, só podem couservar-se
em iicores cspirituosov ,,
(10) Pag. 12 Zi». 8. „ Todos os aniroaes,
a que os MatuvaÜÃtas dão o nome de crust a r m s , ou habitem uo mar, ou nos rio&, ou
ua terra, se-preparão do mesmo modo, attcndcndo unicamente á sua grandeza, segundo a qual podemos dividil-os, em quanto á
sua prepararão, em duas classes, de grandes
e pequenos. Estes, quando pela sua pequene/ se não poderem evacuar de toda a sua
substância molle e corruptível , ou quando
não possão secar-se, sem detrimento sensível
da sua fárma, e cores naturaes ; accomodando primeiro sobre o ventre as suas pernas , e dispondo do melhor modo ks suas
antevmas para se não quebrarem, se-embru• Iharíiõ, cadaum á parte, em um pequeno
pano, que se-envolverá com um fio , e assim embrulhados se-lançaráõ em espirito de
vinho para se-remettereiu, ,»
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„ Os crustáceos grandes podem mais facilmente evacuar-se; o que se-íiitá, separando
a casca, que cobre o corpo* da parte inferior ,
á qual ficão pegadas* as pernas, e to<ia u
substância molle do animal. K'stu ^e-1 irará
toda do melhor modo possível ; a i m h i n;> n,o
a que está dentro das pernas , se não de todas , ao menos das mais grossas. Lavadas e
bem limpas todas as cavidades , que ficão depois de extrahida a substância interior, seencheráõ com as mesmas matérias*, que já
apontámos, fallando dos outros animaes. Antes de os-encaixotar devem expor-se ao ar
& tempo necessário para se-secarem bem. Depois de secos
i,:rodaráõ em . *:is
com todas as , •
|>rceisas, ] > ; n .
cheguem intci
as suas paru-s
da as niais clciu ...
Para isso será c
niente, que cadaum d'estes animaes s<
brulhe em um pano, depois de postas na
sua situação natural todas as pernas, i
tennas; e que as bocetas, em que hão de
ser remettidos, tenhão capacidade bastante
para não ser
dobrar estas partes
mais fáceis <!•
\ ,,
(14) Pag.
4. „ Tndo o irt IHTO
de conchas, ou
, ou p o l \ \ n l \ c s são
dignas do sc-conservarem nos Gabintítes. N ao sede vem -mandar as (pie se-apunhíin nas costas
do m a r , qne as ondas IsncÍM) LMI t e r r a , as
quaes com a contínua fricção da arca ficão roçaelas, e sem uma grande parte do seu
merecimento natural. Por ifr.st> o mais gQr
guro é mitsídaí só aquellas, que se-apanlião
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com o seu verme ainda vivo, o qual com um
;ilhm>te, ou com um arame facilmente se-tira;
tii'poi^ ile ter lançado a concha em água fervendo. IVeste verme basta, que se-mande o
desenho, se houver quem o faça: e para o fazer, se-remetterá a concha, em quanto o seu
verme está vivo , em um vaso cheio de água
do mar, se ella for marinha, ou de água
doce, se ella for fluvial; porque então sae
u verme todo tora da concha, e dilata ao
natural todas as suas partes de sorte que
com muita facilidade se-póde desenhar: nas
conchas terrestres será preciso esperar •, que
o animal saia por si mesmo para se-podèr tirar o seu desenho. „
,, Depois de bem secas as cnnchas se-embrulhará cadauma d*ellas em um pouco de
^algodão , segurando-o por fora com um fio, e
se-accommodaráõ com diversas camadas do mes-mo algodão , dentro das bocetas, em que devem remetter-se com todas as mais cautellas.,,
,, "Deve advertir-se , a respeito de todas as
producoV^ do mar , que antes df- as-secar, para
se-remetterem. é preciso laval-as em água doce , porque o sal marinho attrahe muito a hU'
midade , de que pôde originar-se corrupção. „
(12) Pag. 13 Lin. 26. „ As estrelas do
mar, depois de se-metterem alguns minutos,
ou em espirito de vinho , ou em água fervendo,
para coagular a substância interior de que
se-compõe, se-exporáo pelo tempo necessário
ao vento, até que fiquem perfeitamente secas , e livres de corrupção. E cobrindo-as
com algum verniz transparente, se-encaixota-.
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ráõ com as cautellas já sabidas. Mas aquel';i-,
que são maiores e consideravelmente grossas*
mine»- poderáo secar-se de *nodo que escapem
de cor-rupção. Será preciso extrahir-lhe uma
espécie de carne, ou parenchyma, de que
estão cheias ; e depois secar e envernizar a*
suas peles como fica dito. „
„ Para fazer com mais facilidade a extraccão d'ésta substância interior, se-faráõ no centro , onde se-unem as pernas ou raios das
estrellas marinhas, da parte dàs^costas, uma
incisão circulai', mas incompleta, para que
fique pegada ao resto do corpo esta porção
de pele, que seTCorta. Por este buraco se-extrahírá, por meio de algum instrumento de ferro curvo que se-introduza pelo interior de cadauma das perriíis\ toda a substância corruptiveK „
„ Deve porém advertir-se , que , para ficarem depois de secas na sua posição natural
todas as estrellas marinhas, tanto as grandes
como as pequenas, é preciso , que logo depois de apanhadas, e em quanto estão vivas
se-ponhão com o ventre para baixo em cima
de uma meza, pela qual ellas mesmas por si
estenderão as suas «pernas até ficarem na sua
postura natural. IVésta mesma postura se-deixaráõ por J espaço de 3 ou 4 dias, até se-conhecer. que estão mortas , para continuar as
operações que acabilmos de expor. „
,, Todos os animaes marinhos, que são guurnecidos de muitos espinhos agudos , delicados,
e duros, se-preparão extrahindo com um arame curvo na ponta, por uma abertura natural,
P
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que todos tem pela parte inferior, a substancia molle, que está dentro da concha, cuja
cavidade se-lavará* bem com aguardente; e
depois de tudo estar perfeitamente seco, se-accomodará cadauma d'éstas peças na sua boceta
com algodão , observando todas as mais cautellas necessárias , para que no transporte se
não quebrem os seus espinhos. „
(13, Pag. 17 lÀn. 8. „ Por meio de arames grossos , á proporção da grandeza do
animal, c dispostos pela parte de dentro,
se-dará ao pescoço, aos pés, á cauda, e a
todo o volume a sua postura natural. ,,
(14) Pag. 27 Li n. ultim. ,, ^Vs remessas dos •.
indivíduos do Reino animal são as mais difí;
usas pelas preparações, que é necessaizer, a fim de. impedir u corrupção, a
?stão mais sujeitos, que os indivíduos
utros dous Reinos. ,,
'10) Ptig. 17 Lhi. 31. Nota do TraJVão me-atrevo a contar, no nosso ca, com o cosimcnto das plantas aromaticas,
tanto como esperão os Sábios Authores d'este
Escrito : cuido além d"isso que ha um meio
de prevenir a corrupção, e evitar os seus mãos
efíeitos, mui fácil, pronto,pé barato, que n'este escrito se não aponta.
O Dr. Thomtí Rodrigues Sobral , Lente
ile Chimica na Universidade de Coimbra , em
um escrito que corre impresso no Jornal de
dnmbra A. J XX1I. convence com razões e authoridades que os aromas estão mui longe de
possuir, a respeito do nosso objecto , as propriedades maravilhosas, que se-lhes-tem at-
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tribuido : que elles nadn maU 1;)/cni .
earar os mãos cheiros , M-HI bs-;mi([uílar ; e
que devem por isso ser proseriplns.
As fumigações *do Ácido Muriatico *òbroxigenado são de todos os meios talvez
o mais seguro , barato , c tacil para acondicionar as peles antes de sc-ílohríircm , f eiu-aixotareiii: defumando-as e o<; r;ti\otr> iatnl)fmi .
se não tiverem cores que se-damnifiquem com
o ácido.
,, Sobre esta matéria de desinfeção , pn- ,
meiramente praticada e ensinada por Guiton
Morveau, e hoje adoptada e seguida por todo o mundo nos Hospitaes, Cadeias, KmbarcaçÕes, e ainda Casas particulares, são dignos de ler-se dous^ escriptos do mencionado Dr.
Sobral, ambos publicados 110 Jortutl di- Cvitiibra;
um em' o número X X I I . , com o Titulo — Diaario das Operações que se-fizcrão em Coimbra a
fim de se-atalharem os progressos do Contagio que n'ésta Cidade se-declarou em Agosto
de 1809 = ; outro em o K*1 XXXII1. Pari. I.
com este Titulo = Carta do Dr. Thomé Rodrigues Sobral ao Dr. .José Feliciano de Castilho em resposta a outra, em que se-tratava de
uma nova applicação do Gaz Muriatico oxigenado (Gaz Oximuriatico).
(17) 'Paz. 24 Li». 30. Ao/,/ ,/» Trathtcfor. Ainda que poucas sejão as plantas , que
tenhão de transportar-se , é m-cvs.síirio que
para essas mesmas se-pivsriwão as melhores
condições.
Kscolher-se-ha a terra mais própria para
a natureza da plautu; e d'ella acondicionada
p 2
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o meinor possível, encher-se-ha um caixote,
não completairiente, mas de maneira que fique para baixo da boca uma mão travessa ou
mais sem terra. Ajustãô^-se então no vão do
caixote , e immediatamente sobre a terra, duas
taboas , cujas bordas, que se-tocão pelo meio do
coixote, se-cavem correspondentemente em uma
e outra de maneira, que n'estes buracos caibão
e quasi se-ajustem os troncos das mesmas plantas, cujo número, grossura, e fôrma do tronco,
deverá regular o número , largura, e forma dos
buracos. E'sta tampa, depois de plantadas e
devidamente arranjadas nos competentes buracos as plantas, firmar-se-ha .com pregos no
caixote. Por este modo, que não embaraça,
n""
planta seja regada, se-evitará, que os
)s do Navio, carreai ou besta, remeiu aluão a terra do caixote. Sé porém
itas são altas, e correm risco de seii.carem com o movimento do Navio ,
com o vento, &c.; ou se-julga necessário
preservai-as da curiosidade de as-tocar; ou
se-dezeja conservar-lhes fructos que tenhão
(o que muitas vezes succede quando são remettidas em caixotes feitos já de propósito
para isso, e em que tenhão sido criadas)
então construe-se sobre paos, espetados e pregados nos cantos do caixote, uma gaiola com
a segurança e fôrma adaptada ao corpo da
planta; atravessando também de um a outro
lado da gaiola paos a que se-liguem troncos
e ramos, como se-julgar necessário para segurança e hrmeza das plantas, sem prejuiso
seu, Nas embarcações deveras fixar-se os
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caixotes de maneira que não esgarrem ainda
em grandes balanços; e se-evite a água do
mar.
(18) Pag. 33. IL/w. 7. Xota tio Traductor. Este homem, que a uma extraordinária
paixão por Histeria faturai, ajunta a inestimável propriedade de maneiras mui doces, e
o dom de agradar a toda a qualidade de pessoas; Augusto de St. Hilaire, digo, viaja A
sua custa, ainda que munido de recommendacões do seu Governo; e veio para o Brazil •
em 1816. Se á publicação do Escrito que estou traduzindo não tinhão chegado ainda a
Paris importantes remessas que elle tem feito
para o Museu; a mesma Gazeta de Lisboa,
N.° 1.° de 1819 refere remessas suas, que
já se-tem recebido no mesmo Muzeu: e eu
mesmo 'tenho visto nesta Corte do Rio de
Janeiro muitas dúzias de caixotes, que por
cautela elle deixa de productos irmãos dos
que tem remettido.
(19) Pag. 35 Zw. 11. „ Os Productos
do Reino mineral são os que menos cantellas
requerem para chegarem sem damno. A maior
dificuldade consiste em conheccl-os, e saber
procural-os. No que respeita ;ís suas ronirssas,
que é o único objecto d'estas InstrucçÕes,
podemos dividil-os em terras, pedras, c fns,\ci$.»
,, -As diversas espécies de terra podem remetter-sc em pequenos sacos Hiffercntes; mandando maior quantidade d'aquêlla, em que sesentir algum sabor salino, ou cheiro, ou outra propriedade, que a-faça notável, principalmente pelo uso, que pôde ter nas Artes.,,
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i edras , ou sejão de banco ou vagas, devem mandar-se particularmente as que
tiverem alguma raridade, ou pelos saes, que
runlenhíio, ou pela suaV-or, dureza, figura,
transparência, &c., como são os cristaes, ágathas, mármores, congelnções, amiantos, £c.,,
,, As amostras de todo o gênero de fosseis,
que puderem ajuntar-se, são dignas da curiosidade do Filusofo, e conseguintemente merecem ser conservadas em um Museu. Por isso
recunniHMida-se aos correspondentes, que de todos os differentes metaes, ainda dos vulgares , de todo o gênero de petrificações, cirstalisações, bitumes, fosseis , lavas , pyrites, &c.,
remettao os exemplares, que lhes-for possível
ajuntar, Todos estes exemplares, de qualquer
dos três gêneros , de terras , pedras, e fosaeis , devem remetter-se em caixões separados , podendo ser , para evitar confusão, e
embrulhados á parte com números differentes,
que cor responda o aos números da relação, de
que adiante fallaremos. „
í, Accommodar-se-hão nas caixas, ou bocetas de modo'que o movimento do transporte lhes
não cause algum damno; e se-observaráõ as
mais cautellas necessárias, para que a humidade os não prejudique. „
,, Entre as differentes, e quasi infinitas
espécies de indivíduos, que a natureza produz no seio do mar, ha algumas, que fórmno em certo modo uma classe á parte, e
que por essa mesma causa parece não devião
confundir-se com as outras producções pertencentes aos três Reinos. E'stas são as JJar
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dreporas, Coraes, Lithofytos, &c., que alguns,
illudidos com a fôrma.exterior reduzirão á classe das plantas marinhas; e outros, attendendo
á sua dureza, julgarão ser espécie de pedras.,,
,, Todas estas Producções sc-la/-. m d u n a s
da curiosidade dos Naturalistas, pela g™ i; d i;
variedade da figura e disposição de seus ramos, e por outras particularidades IKH» menos admiráveis. Por isso devem escolher-se
as que forem mais inteiras, e tiverem maior
número de ramos. E como muitas vezes satm pegadas a pedaços de rocha, e entrelaçadas umas com mtras assim mesmo se-devem remetter ;
estas circunstancias
accidentaes são i;
u dignas da attencão
do Filosofo. „
,, Como port
una dYstas substâncias é sujeita a co
basta que se-accommodem nos caixõi
Ias de matérias molles, e seguras com travessas de madeira, para se não quebrarem com o movimento. „
„ E'stas singulares producções não são
mais que uma collecção de pequenas pasas
habitadas por aniznaes do gênero dos polyj>os , os quaes se-multiplicão uns sobre os outros de um modo análogo ao modo com que
crescem os ramos das plantas. Para haver estes animaes, e podel-os enviar á parte , semetteráã logo , apenas se-tirarem do mar as
massas duras que os-contcm, em vasos cheios
da mesma ágoa do mar, que seja bem pura.
Passada uma hora pouco mais ou menos, com
socorro de uma lente, se-for neccsario, se-divisaráõ parte de cada uni dos animaes , fora
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do Mias pequenas grutas. Não se-deixará escapar este momento; i: com al^uni intrumento, ou
com os mesmos dedos se-prenderá o animal; e
avranciuulo-o precipitadamente do seu aposento,
solancitrá logo em espirito de vinho, que deve estar pronto , para que elle não tenha
tempo de se-contrahir, e perder a sua fôrma
natural antes de morrer. No mesmo espirito
de vinho se-podem conservar estes pequeno*
íinimaes , assim como todo o gênero de polypos ; e as suas remessas se-farão do mêsum modo, e com as mesmas cautellas, que
já sc-advertírão , fallandu dos insectos. „
,, Ha outras producçÕes marinhas , além
das sobreditas , que pela sua figura , miudeza, e flexibilidade de seus ramos, se-equivocão
mais com as plantas. Os Botanistas lhes-dão
vulgarmente o nome de musgos marinhos, ou
corallinas. Para as-remetter, basta laval-as em
%oa doce, até deporem todo o sal marinho;
e depois de bem scccas accommodal-as em bocetas em ditferentes papeis com todas as mais
precauções já expostas sobre as remessas das
pUmtus terrestres. „
,, Como porem estas mesmas corallinas pehis últimas observações se-tem conhecido constarem de pequenas casas, em que habitão
animaes, da mesma sorte que as madreporas,
iar-se-ha tudo, o que acima advertimos, para separar , conservar, e enviar estes animaes. E'
preciso advertir, que devem remetter-se em vasos ditferentes os animaes , que se-tirão de
dffferentes substancias, para se não confundirem as suas espécies, as quaes differem en-
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ire si, conforme a differença .das massas, em
que se-achão. „
,, Além de todas ástas producções marinhas,
lia outras muitas, que não só tem a fôrma exterior de plantas , mas que verdadeiramente osão, como o sargaço e outras. E'stas, como já
advertimos, devem lavar-se primeiro em água
doce; e depois de bem secas, se-encaixotaráõ como as outras plantas, ou como as
borboletas , se forena sdemaziadamente delicadas. „
„ As esponjas marinhas , cuja natureza
ainda não c !
lente conhecida por falta de obsen
is que facilmente se-dis.tinguem das
species pela sua fôrma
exterior , me
bem ser conservadas nos
Gabinetes. ,.
„ Depoi:
...Ias em água doce , e
estando bem enxutas e secas, se-accommodaráõ
nos caixões com algodão^ sargaço, ou estopa,
sem as-comprimir muito, e observando as mais
advertências, que temos feito sobre a preparação exterior das caixas., «m que se-remettem
os mais productos da Natureza, „
,, Parece escusado dar instruccões sobro
as remessas de algumas obras de artifícios dus
naturaes'do Paiz, como de seus vestidos, armas , instrumentos, &c.; porque todos conhecem como estas e outras coisas similhantes devem remetter-se de sorte que cheguem bem
^condicionadas. „
„ Aquellas Obras , que constarem de con•sas meramente naturaes, e cujo único artificio
«onsJsta na sua diversa disposição , como são al-
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gumas carapuças, e cinturas de pennas de diversas cores, de quq, usãp alguns Povos d'África e America, se-remettetóo com as cautellas,
que deixamos apontadas sobre as remessas das
mesmas producç5es naturaes t de que são compostas. „
„ Finalmente as instrucções antecedentes
poderão accommodar-se a alguns productos, de
que aqui se não faz menção, conhecida a sua
nutureza, e a classe a que pertencem. „

Declaração da correspondência entre as frotas e o
Texto, útil para êsfa-s se acharem facilmente
quando .«*-/er atjuclk , r-:t,Jo </ue houve alguns
-erros typogrsphJíós no successivo da numeração
das mesmas Notas.
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xxxvi
Os Caixotes de Productos não se-devem
abrir na Alfândega.
ibid
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v
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iv
Observações sobre os Animaes com saco.
rv
Informações que dos- Animaes se-devem
tirar e.dar,
xiu
Exames que se-devem fazer sobre os
Animaes.
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3
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Nota que deve. acompanhar qualquer
14
animal para o Museu
Aonde se-lhe-dcve '.wr a .*"a fôrma ex58
terior natural*'.
Quaes os melhores vasos para remetter
os animaes em aguardente; e como
18
se-devem acondicionar.
Modo d'esfolar e preparar os animaes
grandes.
5, 40, 63
Se se-acharem terrenos com restos d'entes orgaiiisados, como estes se-de36
Teni colher.
Os Animaes marinhos guaraecidos d'espinhos agudos e duros como se-hão
57
de preparar.
v
Aranha Avicular fabrica talvez seda.
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a corrupção, ou os seus mãos effeitos.
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panhadas as obras de artificio.
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Ha analogia d'estructura entre as Ave», os
Peixes, os Quadrúpedes, e o Homem. viu
Partes que é essencial conservar das
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ninhos.
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Modo de fazer uso d'elle.
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proveito.
xxxv
Utilidade dos Jardins Botânicos.
24
E' de dezejar notícia mui circunstanciada dos utensilios, máquinas, instrumentos , empregados na Jardinagem.
34
Javalis. Differenca entre os da America
e os da Europa.
v
Insectos. Sua grande variedade pela differenca dos climas. De todos se-deve
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Mammifèros. Differenca de preparo, e
fôrma da remessa *e.r\do pequenos ou
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