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JL-i M benefício . do 'Estabelecimento do R. 
MusMi e Gabinete de História Natural, e do 
Jardim Botânico em a Corte do Rio de Janei-
ro , convém publicar instrucções sobre os meios 
de colher , preparar, e remetter Productos 
JSaturae» para estes dois Estabelecimentos 5 
visito que muitas das pessoas ; que para; elles 
faráõ remessas, não seráõ dadas a esta quali-
dade de Estudos. •' ; y-

Pareceo pois a proposito traduzir a Ins-
trucção que o anno passado derão em Parts., 
para o augmeiito dos mesmos listabelocimen-
tos naqúella Cidade, . os respectivos Professo-
res Administradores. Havendo porém sobre o 
mesmo òbjecto particularidades mui intereisata^ 
tes nas Iireixs lii.itrmções arns Correspondentes 
da Academia das Sciencias de Lisboa, impressas 
no atino de 1781; estas importantes Instruc-
ções vão em Notas aos competentes lugares 
da tràdücção. 

Sendo a Instrueçfib, que agora traduzo", 
feita com vistas no 'âugmerito dos 'Estabeleci-
mentos dè Paris ; : é sendo as • lirem ínstruc-
féás Portuguezas para formar um Museu Na-
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HefiexSes sóbre a História Natural do Brazil, 
. e sôbre o Estabelecimento do iMmeu e Jardim 

Botânico em a Cidade do Bio de Janeiro. 



IV 

cional em Lisboa; julgo conveniente indicar 
as seguintes reflexões , privativas á História 
Natural do Brazil; - é ao estabelecimento do 
Museu ; e do Jardim Botânico em o Rio de 
Janeiro. 

Tendo o grande Buffon já annuneiado, 
é sendo hoje. demonstrado entre .os Naturalis-
tasHque todos os animaes, que não tem meios 
de atravessar o. Oceano, são na parte Meri-
dional d' America (não obstante certa analogia 
de fôrma ) differentes na espeçiè, e até sim 
Famílias inteiras, dos Animaes das outras 
partes ida Terrá, ainda dos da America Se-
tentrional ; lie claro que ,só desta Parte Me-
ridional os Museus do Mundo podem ser pro-
vidos dos Animaes , que aqui são exelusivamen 
te produzidos.! . 

Os mesmos hoRiens,: indigenos do Bra-
zil , tem alguma differença no físico j ̂  c mui 
grande iio moral, dos das outras partes do 
Mundo. Ao descobrimento dó 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 fielmen-
te o caracter primitivo de seus habitantes, 
porque ainda ahi não chegou a eivilisação Eu-
ropea. 

Ha nas í n d i a s e na America Septen-
trional Animaes com sacos ; , porém só na 
America Meridional ha Animaes carnívoros, 
com oito dentes incisores inferiores, e dez 
superiores; e que tragão ps seus filhos em 
um- saco. 

Ha no antigo Mundo Papaformigas;, mas 
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só na America Meridional. estes animaes 'se--
• encontrão sem identés , - corri pequena boca-, lin-
. gua que alonggft consideravelmente para apa-
nhar as formigas , e revestidos de pello. - -

Os Morcegos d' America Meridional não 
tem similhanlos. no antigo- Mundo. (*) j 

Os .'avalis, que não são descendentes de 
importação Eui-opea ,- não tem senão tres de-
dos nos pes; i e tem os laniares -superiores : 

' curyqár para baixo, 
. o Grocodillo dè gs Domingos sabe-se ho-
je , que he de espécie diíferente da: do Egipto. 

Se ha certas Andorinhas, certas Avós noc-
turnas í que pela extensão de suas azas, e 
pela fôrça muscular de que são dotadas, po-
dem atravessar os mares, e se-encontrão em 
toda a parte do Mundo ^ ha também Aves 
pezadas , e ha as granivoras , que á similhan-
ça dos quadrupedes pouco se-alongão do Paiz 
em que nacérão: e as da America différem 
em quanto a espeeie, e ás vezes também eih 
quanto ao genero, das da Europa. 

Ha no Brazil, alojadas ordinariamente em 
troncos de arvores, umas vinte ie tantas es-
pecies de Abelhas. O mel de algumas das que 
só aqui se-encontrão , differe do de todas as 
outras assim em propriedades fisicas, comó 
em virtudes. 

Ha na America uma Aranha denominada-

(*) No Ceara, e talvez em outras partes, ha mor-
cegos brancos de seis palmos de porirà á ponta 3"aza: 
junto ás Serras, aonde elles morão , não pòdem haver 
gados, porque os-sangrão e matão. . 



r r 

avicular, sobre a qual M. Moreau de jonnès 
publicou uma excelente Dissertação; a qual 
fabrica tai casulo de tea branca. , cuja nature-
za conviria examinar àe serve para alguma 
nianufactura. 

Peixes lia, mas poucos, que por for-
ja de sua Organização pertencem ás Regiões 
centraes do mar, que podem atravessar, e 
aparecerem todos os Paizes,, O maior nume-
ro porém são_peixes chamados' das praias , per-
tencèm às Enseadas e Bahias : destes se-
encontrão muitos no Brazil, que nunca se-
achárão em outros paizes. 

Ainda mais exclusivamente do Brazil são 
os peixes dos seus rios, que não aturão agua 
do mar. 

A repartição geographica das Plantas co-
meça a fazer rápidos progressos. Humboldt 
publicou uma interessante Memória sobre os 
Fetos considerados debaixo deste aspecto. Os 
Fetos, que nas Regiões temperadas e boreaes 
são rasteiros , :tornão-se arbustos, e de altura 
igual á das Palmeiras debaixo do Equador: 
certas especies de Fetos são particulares- a 
eertás alturas; e cada uma dellas na sua zo-
na parece não poder exceder o limite que lhe-
foi assinado, 

Das 4:000 plantas , de que consta a obra 
de M. Humboldt sóbré as plantas equinoxiaes, 
3:000 são inteiramente desconhecidas: aos Bo-
tânicos. Esta obra constará de 5 ou 6 Tomos 
in folio, ainda se não publicou senão um; 
ç he pena que faltasse; a M. de-Humboldt o 
seu Collaborador Bompland, que se-aeha em 
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Buenos-Ayres, pensionario d' aquelle Govèr-
no; posto que entrasse para Collaborador do 
mesmo Humboldt M. Kunth Professor de Bo-
tanica em Berlim; o qual tem revisto e re-
çtificado os caratéres dos generos antigos, e 
creado muitas secções e generos novos. / 

Entre as numerosas Orchideas parasitas ; 
sôbre as quaes M. Richard publicou uma im-
portante Memória, descobertas na America , 
não se-encontra uma sé com esporão; quan-
do entre as da Azia e d'Africa ha muitas còn» 
elle, e ás vezes grande. 

A experiencia tem mostrado, que ha Pro-
duotos de cada um dos tres Reinos da Na-
tureza» exclusivos de certas Capitanias e pa-
ragens do Brazil; o que era de esperar, por-
quanto 

Esta parte do novo Mundo se-ácha collo-
cada^ debaixo da Zona tòrrida, e se extendo 
.até á temperada, gozando por isso das van-
tagens de muitos Climas, e sendo o seu ter-
reno favoravel a quasi todas as producções do 
Globo,, Em tão vasta extensão as Estações e 
a temperatura offerecem necessariamente mui 
grandes variedades. Os Calores na vizinhança 
do Amazonas; são diminuídos pela humidade 
natural de suas margens pahtanosas.; Sobindo 
nos rios para as suas fontes, encontrão-se pla-
mcesr-elevadas, valles fcrteis, que gozão de 
uni Clima sadio, ,e temperado. Ahi o doce 
ealor permitte que os fructos da Europa pros-
perem entre as producções d'America. 
„ E m algumas partes do Brazil as quatro 
Estações se-confundem, a terra está sempre 
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coberta de flores, e as arvores ponstantemeií-
te verdes. A abundancia 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.1 

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 ef-
feitos:-füttestos; mas o effeito do ar doentio 
he algumas vezes corregido pelo cheiro balsa-
mico de grande quantidade de aromas , que 
algumas vezes se-sente a iglegoas da praia , 
quando o vento he da terra. 

D'éstas óbvias considerações, que Com ou-
tras muitas se-poderião reforçar, he evidente 
que devemos pôr todo o cuidado em conhecer 
os Productos Naturaes d'ésta importante Parte 
do Mundo; e esperar delle grandes resultados 
para as Sciencias e para as Artes; 

Convém agora que os Naturalistas á vis-
ta dé tantas especies , generos, e Famílias no-
vas de animaes, que se-encontrao no Novo-Mun-
do, verifiquem o principio novo e fecundo em 
applicações sôbre a analogia de estruetura, que 
existe étítre os peixes , os passaros , os quadrú-
pedes, e ó homem; princípio que o Sábio Na-
turalista M. Geoffroy St. Hilaire desenvolveo 
em uma serie de Memórias, avançando qúe se 
o esqueleto de qualquer animal fosse compos-
to de uma substancia flexível, capaz de to-
mar e conservar todas as fôrmas , poderia con-
verter-se o esqueleto . de um passaro no de 
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um peixe, enrice versa : e o mesmo se-póda 
dizer de qualquer mammifero. 

Passo agora a fallar mais particularmen-
te do Estabelecimento do R. Museu, e Jar-
dim Botânico, do Rio de Janeiro. 

Para melhor se-conseguír a.quelle Estabele-
cimento , parecia-me que em alguma Gasa pú-
blica do Governador oti Ministro de cadauma 
das Capitanias houvesse um Gabinete de His-
tória; .Katural com todos os Productos de; suà 
Capitania sómente; e que o Museu da Côrté 
do Rio de Janeiro tivesse pelo menos uni 
Productó irmão de cadaum dos Productos 
dos Museus parciaeaíldas mesmas Capitanias-

Que os Governadores, Ministros, ou Câ-
maras arranjassem pela primeira vez duas Col-
lecções completas de todos os Productos, qué 
encontrassem cadaum em sua Capitania; é 
que marcãssem com o mesmo número os Pro-
ductos irmãos nas duas Collecçoes;; das quaes 
remettessem uma para o Museu do Rio de 
Janeiro, e arranjassem a outra np seu Museú 
particular. 

Recebidos os Productos no Museu Geral 
do Rio de Janeiro, deverião reduzir-se, quan-
to antes, pelos systemas, que se-tivessem 
ádoptado ; e arranjar-se distinctamente pelas 
famílias, classes, ordens, generos, espeeies, 
e variedades. 

Arranjado por este modo e Com systema 
o Museu Geral , deveria formar-sè um Ca-
talogo , qué ao mesmo tempo servisse de In-
ventario do Museu; no qual Inventario oú 
Catalogo se-escrevessem os Productos pela 
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mesma ordem , ie com os mesmos números 
dos armarios , parteleiras , e indivíduos' , 
eom que elles se-aehassem 110 Museu: escre-
vendo junto a cadaum dos Productos não só 
>©s seus nomes systematicos, e os; triviaes,, 
mas toda a história-e cü-cunstâncias que delle 
iconstassem. Este he o modo porque o Doutor 
Manoel José Barjona tem, elle só , e em poú- 4 
éo tempo, arranjado o Museu da Universidade; 
de Coimbra; aonde com o Catalogo, na mão 
sc-acha no momento qualquer Producto» qué 
•haja no Museu ; e até sem Mestre se-pó-
de aprender Zoologia e Mineralogia, Pela mes-
ma 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 arran-
jar o do Rio de Janeiro, para o que bom 
«erá ler o. que se-publicou no Jornal de Coita- ( 
br a jS.° L. Part. I. pag. 11!). 

Regalado- O; Museu do Rio dé Janeiro , 
e feita o competente Catalogo-; deveria remct-
ter-se-para cadauma das Capitanias, uma có-
pia do que neste pertencesse aos; Productos,, 
que delia tivessem side: remettidos, fazendo-
os- conhecidos pelos numero» com que tives-
sem vindo marcados; e dos quaesí tivessem 
ficado outros irmãos, no Museu da Capitania:: 
arranjando-se dest' arte o Museu parcial com 
ò seu Catalogo similhantemente ao- Museu e 
Catalogo Geraes. 

Por esta fôrma- teríamos arranjado o-nos» 
so Máseu Geral Brazilico, e tomado as neces- | H H 
sarais medidas para que , sem repetição, super»-
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flua de remessas-, elle se-fosse constantemen-
te enriquecendo com os novos Productos que 
•se-fossem descobrindo no mesmo Brazil: mas 
he necessário tomal-as também para que no 
Museu do Rio de Janeiro haja os Productos 
Naturaes 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 Africa-
nas e Aziaticas, conviria que entre o Museu 
do Rio de Janeiro « todos os Governadores 
daquellas partes houvesse as mesmas relações 
que com os do Brazil. 

Pelo que pertence a Portugal seria de de-
zejar, que do Museu do Rio de Janeiro se-
enviasse uma cópia do Catalogo dos seus Pro-
ductos aos Directoros dos Reaes Museus- da 
Ajuda em Lisboa, e da Universidade de Coim-
bra , se-lhes-offerecesse de tudo o que na*-
quelle mesmo Museu se-podesse dispensar ; e 
sse-lhes-requeresse justa correspondência, 

• Por via. finalmente dos Ministros Portu-
guézesv. nas- Côrtes Estrangeiras bem se-podia 
•estabelecer, e entreter correspondência segui-
da entre o Museu- do Rio de Janeiro c os das 
•Nações Estrangeiras, como com os Museus 
de Lisboa e Coimbra. E por via também dos 
nossos Cônsules poderíamos obter de differen-
tes partes boas collecçoes, e alguma corres-1 

pondencia. 
Como por este modo o nosso Museu se-

ria mui rico, e mui extenso o seu Catalogo, 
•de que terião de mandar-se cópias para mui-
tos partes, conviria que < elle se-imprimisse.» 

b 2 



«guj 

accresçentando com letra do mão os novos Pro? 
duetos que fossem occorreado; ê reimpriminü 
do, quando os accrescentamentos fossem muitos. 

Por esta fôrma os; Museus se-enriquece-
rião, mutuamente, e se-multiplicanão os ele-
mentos dos, conhecimentos exactos, que tem 
por fim a felicidade dos honjens, que por. 
este meio até mais, intimamente* se-ligarião„ 

Agora para annunciar os grandes serviços: 
que os empregados públicos , e quaesquer par-
ticulares podem fazer por via do Museu, nãa 
ha coisa melhor, que copiar das mencionadas. 
Breves Imtrucções da Academia das Sciencias. 
de. Lisboa as seguintes Notícias pertencentes ã. 
-História 2{aturaL 
KKg|As notícias, de que devem incumbir-se. 

os Correspondentes d' Academia, ou dizem re-
lação immediata aos Productos da Natureza , 
que remeti em para o Museu; ou tem por 
obj,ecto as coizas mais notáveis , e curiosas do 
terreno , em que se-achão, os ditos Productos > 
e QS. costumes dos Povos que o-habitão. „ 

. ". quanto á primeira, parte, que he a 
Jnais indispensável, recommenda-se aos mesmos 
Correspondentes, que dentro, de cadaum dos, 
caixões , ou bocetas mandem, uma, relação ex-
acta de todas as- coizas que contêm.,-Suppon-
do que cadauma das especies vem accommo-
dadas separadamente, e distinetas, com numa^ 
ros diversos, na Relação debaixo dos mesmos 
números Respectivos, .ue-declarari 1 . 1 a nome 
tanto indigeno, como estrangeiro da djta, es-
pecie, e o nome com que a-costumã© distin-
guir o» Naturalistas; 2.° Notar-se-h|o todas as 
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suas qualidad.es mais attendiveis, e particular-, 
mente as menos conhecidas. A respeito dos 
animaes, que remette, expressará todos;' 6s; fa-
ctos constantes e uniformei,, que distinguem 
mutuamente as - differentes especies , corno he 
tudo, o que pertence á sua gorarão, lugares?, 
que habitão, tempo, de eóito, e de parto; 
insiinoto. artifícios, alimentos , doenças, du-
ração , &ç. mas com mais particularidade jae-
demorará sôbre as utilidades , que do uso 
delles pôde resultar para a vida humana. ;Ná. 
relação das qualidades dos vegetaes declarará 
es lugares do seu nascimento, a estação pró-
pria da sua plantação , o tempo da sua fru-
ctiíicaçãõ, os usos, que, a experiencia tivér 
mostrado se-podem fazer delles para o alimento, 
para a Medicina, e para todas as mais Artes; 
Entre , as •qualidades finalmente dos Mineraesy. 
de que mandar as amostras, não se-esquece-
rá o correspondenteíd»> expressar os lugares; 
em que se-achão, a profundidade de seíus 
veios, a natureza dos terrenos, circumvizinhos," 
e- os usos , que já tem nó Paiz, e os qúe po-
dem ter na sociedade.*;, 

" acaso se-remetterem algumas obras 
de artificio dos naturaes do Paiz, devem da 
mesma sorte vir numeradas , e acompanhadas 
de lima relação, em que se-dê uma notí-
cia circunstanciada dos seus nomes, è usos 
•que lhes-dão os mesmos Povos j" que dellas se-
servem. Além destas relações particulares, que 
devem- enviar-se dentro dos mesmos caixões 
das remessas, será conveniente- que se-mandé 
i parte uma relação geral, que as-compre-
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henda todas pela ordem dos tres Reinos da Na* 
tureza. Desta, deixará o correspondente, urna 
4'ópi» fiel na sua mão, para nãoxemetter segun-
da vez exemplares da mesma especie, ou para 
remetter novamente os que se-lhe-pedirem. „ 

" -Estas notícias particulares, de que aca-» 
|)Amt>s de lallar, só servem para dar a conhe-
cer os exemplares que se-remettem; , e como 
não interessa menos conhecer o paiz, que os-
produz , i recommenda-se aos Correspondentes , 
que mandem também uma descripção geogra-
phitía delle , que comprehenda com a exacção 
possível tudo o que tiverem observado:, e lhes-
pareper mais digno da attenção de um Filoso-
fo. E para procederem sem confusão, podem 
^juntar debaixo de differentes títulos as suas 
observações, separando v, g. as que perten-
cem á terra, :as que pertemcem ao ar, e as 
que pertencem á agua. „ 

," Para este. effeito , depois de notarem a 
longitude e latitude do lugar a respeito do 
Ceo, o seu Clima, as suas dimensões, a sua 
situação a respeito dos pontos cardiaes do 
Mundo , a sua figura, &c., passaráÕ a coisas 
mais particulares. 1.° Em quanto aos Montes, 
devem declarar , se ha muitos, se poucos; se 
alguns delles são. promontorios , e vulcanos, 
qual he a altura de cadáum , tanto a res-
peito dos valles vizinhos;: como a respeito da 
superfície do mar ; quaes as suas direcções I 
qimes as grossuras de seus bancos, e mais 
qualidades interiores , e exteriores. 2 . ? E m 
quanto á natureza do terreno, devem ex.pôr 
quaes são os animaes terrestres, voláteis£ a 



msectos," de. todas as espécies, qué nelle seí 
produzem, e habitão ; quaés 'os ,vegetaveis j 
que nelle nacem; quaes os íiimenics, que das 
suas entranhas se-costumão, ou podem extra-
hir em maior abundancia; quaes finalmente sãd-
•os usos, a que os habitantes do Paiz appli-
cão todos estes productosçy» e os que podem 
ter na Sociedade, 3MEm quanto aos homens; 
descreverão a sua estatura ,>% fôrma exterior 
o feitio do seu rosto,.; a sua fórça, e côr na-
turaes; e álem de todas estas propriedades; 
notaráõ nas mulheres a sua fecundidade, oú 
esterilidade , a facilidade ou difficuldade de 
seus partos; e finalmente as doenças eommuhs 
aos dòis sexos , apontando as causas , a qué 
podem ser attribuidas. 4." Em quanto á estru-
tura interior do terreno, devem descrever as 
cavidades subterrâneas» os erateres vulcana 
cos, as rimas, os veios metallicos, as diver^ 
«as camas de differentes*especies de terra, &e. 

" No que pertence ao ar devem os mês" 
H I O S Correspondentes indicar, I.6 Em quàntrt 
ás suas qualidade®, qual he o seu pêzo êspfe-
eífico , qual a sua subtileza, ou crassicie, qual 
a sua secura, ou humidade, quaes òs seus 
gráos de calor ou <Je frio. 2,° Em quanto aos 
meteoros do 

ar , devem iíiostrar, as suas es-
pécies mais commuas, a ordem com que se' 
succedem uns aos; outros ,' e o tempo da sua 
duração; mas particularmente declararáõ quaes 
são : os ventos geraes, e particulares ou me-
noŝ  freqüentes; qual em fim o número, prin-
cipio , e duração das estações, que pelo de-
curso do anno varião regular ou irregularmente-
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no paiz. 3.° Em quanto aos effeitos do niesmò 
ár devem declarár-se as doenças tanto epidemia 
cas, como ordinariãs, a que estão mais commum-
mente sujeitos lós habitantes do paiz, e qué 
trazem a sua origem da intemperança do ar. 

" No que pertenci á agua he preciso indi-
car. 1.° Em quanto ao mar, ã sua profun-
didade, o pêz.0 específico de suas agoas reco-
lhidas em diversas distancias e alturas; à dif-
ferença do seu sabor, conforme a differençã 
dos Sitios; a variedade de peixes , inséctos 
plantas, e outras producções marinhas , que nel-
le se-achao; o período de suas marés combi-
nado com âs variações da Lua i &c. 2.° Eni 
quanto aos rios , descreverão os . mais notá-
veis , declarando os seus naeentes> o seu cur-
so as suas inundações periódicas é extraor-
dinárias , as suas fozes; os peixes, insectos , 
e plantas, que produzem; e finalmente as ma-
térias mais raras que trazem comsigo as suas 
correntes dos sitios, por onde passão. 3.° Alem 
das fontes mais notáveis, é indispensavelmen-
te todas as mineraés com uma exacta expo-
sição das suàs qualidades e virtudes; descre-
verão todos os lagos, sorvedouros, correntes 
subterrâneas, &C. 4.° Se 0 paiz for vizinho ao 
mar, devem tirar um dezenho claro das süas 
costas; e declarar todas as variações, que íiel-
las se-observão nas diversas estações do an-
no. Por conclusão , todas as observações, que 
tiverem feito sobre o físico do paiz, serão bem 
acceitas / principalmente aquellas, que possão' 
de algum modo ser úteis para o augmentó do 
Commércio e das Artes. „• 
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" Pará .satisfazer a este importantíssimo 
fim , não será menos conveniente, que os 
Correspondentes ajuntem ás noticias Geográ-
ficas do fisico 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 é necessaria, poderáõ reduzir todas as 
notícias, que examinarem, á títulos diversos, 
preferindo sempre a divisão mais natural ; 

g. Religião , Política , Economia , Artes > 
Tradições , &c.'J,V 

" Em quanto á Religião pE devem expôr 
com toda a sinceridade. 1.° as idéas geraes,' 
que dominão em todo o paiz, sôbre a natu-
reza da Divindade, sôbre as suas obras, e 
sôbre o culto que lhe-é devido; 2.° as Sêitas 
diversas, è os pontos em que differem umas 
das outras; e juntamente os effeitos, que 
costumão resultar da diversidade de sentimen-
tos nésta matéria; 3.° a fôrma dó seu culto, 
a simplicidade , ou extravagancia de suas ce-
remonias, os seus casamentos, os seus lutos 
e funeraes , os seus sacrifícios, e finalmente 
todas as suas superstições. „ 

" Em quanto á Política, devem explicar 
1.° a fôrma do seu govêrno; a qualidade de 
suas Leis, seas-tiverem; o modò de admi-
nistrar a Justiça na distribuição dos prêmios 
e castigos*;, o número e qualidade das pessoas, 
em quem reside a authoridade Suprema; 2." 
a fôrma de seus contractos, e os ritos ; que 
costumão acompanhal-os; 3.0-, as suas guerras,' 
o modo de as^fazer ; as armas de que usão. „ 

c 



XX 

" E m quánto á Economia , .devem reíê-
rir 1.° a maneira de educar os filhos , a 
qualidade e fôrma de suas habitações ,. os 
seusv mais ; communs exércicios ; 2.° os seus 
alimentos, e o modo de os-preparar, a ma-
téria e feitio de seus trajes; 3.° as proprieda-
des da sua lingua, e fôrma dos caracteres > 
se usarem de algum genero de escritura. „ 

" " Em quanto ás Artes, mostrarão.' 1A 
o estado da sua agricultura, os usos e de-
feitos dé seus instrumentos de lavoura; 2.° 
o modo de fazerem as suas caças e pescas; 
3.° as plantas de que se-servem para susten-
to , vestido, remedios, tintas, &c. j 4;° os 
animaes que empregão no trabalho , e em ou-
tros serviços domésticos ; 5.° os mineraes 
que" extrahem da terra, os usos a que os-
applicão, e o modo de os-reduzir a esses-
mesmos usos; 6.° a perfeição ou imperfeição 
das artes, manufacturas, e de todo o gene-
ro de indústria, e commércio , que houver 
no Paiz. 

Em quanto ás: Tradições, devem ex-
aminar 1.° a ,sua origem,.antigüidade, univer-' 
salidade, probabilidade , ou extravaganeia; 2.° 
o modo de as-conservar, e defender. 3.° Se 
no paiz houver algum genero de monumento , 
se-dará d*clle uma exacta descripção.. Finalmen-1 

te dar-se-ha umaidéa do melhor modo possível 
dos costumes dos Povos, cuja notícia possa in-
fluir de alguma sorte no bem da Sociedade. „ 

Basta o que fica dito para mostrar que 
he grande a importância do estudo da Histó-
ria Natural ^ e quaes são a'elle os object&s 
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de maior injeresse; não posso porém omittir 
aqui outros argumentos tirados da Authoridade. 

Domingos Vandelli, Director do R. Jar-
dim Botânico, e .Lente das Cadeiras de Chi-
mica e de História Natural na Universidade 
de Coimbra, no seu Dicciotíariâ dos Termos 
teçhnicos de História Natural, dá boa idéa 
d'esta-Sciência, quando diz " O Estudo de 
Zoologia não consiste em um simples conhe-
cimento dos nomès de cada animal; mas é 
necessário saber, quanto for possível, a sua 
anatomia,1 seu modo de viver, e multiplicar, 
•os seus alimentos , as , utilidades que d'el-
les se-podem tirar; e saber augmentar, cu-
rar, e sustentar os que são necessários na 
economia, procurar descobrir os -usos d'aquel-
les que ainda não conhecenios immediatamen-
te, ou extinguil-os se são nocivos, ou dei'-» 
fender-se d'elles.„ -.-",<) saber somente o nome 
das plantas não é ser Botânico; o verdadei-
ro Botânico deve saber, além d'isso, a par-
íe inais dificultosa e interessante, que è co-
nhecer as suas propriedades , usos economi-
cos, e Medicinaes , saber a sua vegetação, 
modo de multiplicar as mais úteis, os terre-
nos mais, convenientes para isso, e o modo 
de os-fertilizar. „ —-<í Nfiò consiste pois o W 
tudo: da História Natural na simples Nomen-
clatura ; mas nas observações^1 e nas experiên-
cias para eonhecer as relações , a ordem da 
JNatureza, -sua economia, polícia, e formação 
da terra , e revoluções, que sofreo, -e em 
fim as utilidades que se-podem tirar das pro-
ducções nauiraes , além das conhecidas, „ , 

c 2 
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O mesmo Lente de; Coimbra fez impri-
. mir em Lisboa , e publicou em; 1770 uma 
Memória sobre a utilidade dos Jardins Botânicos, 
a respeita da Agricultura,, e principalmente da 
<cultivação das charnecas. ' 

Felix de Avellar Brotero J| Lente, que 
é hoje Jubilado, de Botanica e Agricultura 
na mesma Universidade de Coimbra, e Di-
rector do Museu e sjardim Reaes de Lisboa , 
Author de preciosas Obras Botanicas; Brotero , 
digo, nos seus Princípios de Agricultura Phi-
losophièa que fez imprimir em Coimbra, e 
publicou em 1793 j pôè em toda a luz a 
importancia do nosso objecto , e a vastidão 
de conhecimentos , que devem preceder, ao 
sen Estudo. 

° E' tão elegante como verídica a pintu-
ra que o Doutor Thomé Rodrigues Sobral 
fez da História Natural, e da Chimica, em 
«ma oração Latina, que em louvor das Scien-
cias recitou perante o Corpo da Universidade 
em Coimbra na abertura das Aulas em 1809»; 
a qual se-acha impressa no Jornal de Coim-
bra Num.-XXXII. Parte II. sendo sôbre o 
nosso objecto digno de ler-se a pag. 77—7!). 
Aquelles dois ramos das Scíencias Naturaes 
auxüião-se de maneira , que muitas vezes um 
mineral se não pôde bem reduzir! sem auxi-
lio da Chimica, e a História Natural dá áquel-
]a os objectos já reduzidos. . :" 

Comprehende todos as objectos deste es-
crito o Compêndio de observações, que fórmão 
o plano da viagem política z jilosqfica; que se-deve 
fazer dentro da Vatria; pelo Dr. José Antonio 
de Sá ; impressy. ei» Lisboa em 1783. 
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O Dr.: Cónstantino Botelho de Lacerda 
I-obo, 1.?; 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 ma-
deiras do Brazil, fundada no differente pêzo 
que ellas tem ; que pelo menos, servirá para 
conhecer quaes são melhores para Construcção 
(Jornal de Coimbra N.°.LIII. Partjil. pag. 320») 

Por modo mui agradavel se dizem também 
grandes verdades, sôbre História Natural no 
immortal Ensaio sôbre o Homem , Poema Phi-
iozophico de Alexandre Pope, traduzido verso por 
verso por Francisco Bento Maria Targini , Ba-
rão de São Lourenço. Esta Obra de grande, mas 
vencida dificuldade , é Ms.,' em 4 ricos volu-
mes, enriquecida de muitas mui eruditas e-im-
portantes notas sôbre toda,, a qualidade de ma-
téria, mas por ora só, se-acha na Livraria par-
ticular de 8. M. E., que é a Bibliotheca Pú-
blica da Corte do Rio de Janeiro. Não pos-
so deixar de copiar os versos de 171 até 190 
do Tom. IH. • 
*>• •, . HR ........ OL Homem 
„ Tua instrucção vai procurar nos brutos, 
„ Os alimentos te-assignalão todos , 
„ E das Plantas-o prestimo excellente. 
„ A edificar aprenderam a Abelha; 
,, C o' a toupeira a lavrar ; tecer c o 'Cirgo; 
„ l)o Nautilo a cortar o mar salgado 
„ Largando as .vellas , empolgando os remos. 
„ As fôrmas sociaes estuda entre elles, 
„ Que imitar deve assás a espeçie humana : 
„ Subterrâneas Cidades aqui nota; 
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„ Aéreas lá flúctuão n'altos Bosques. 
„ Olha o govêrno das miúdas raças: 
a, Democrata a,Formiga, a Abelha Régia: 
„ A primeira em commum tem os Celleiros, 
„ D'ananehàcos -tumultos sempre isenta: 
„ A segunda érvassalla, tem monarcha, 
„ Ubi certo, e mantém propriedade. 
„ Sábias Leis lhes-sustentão seus Estados , 
„ Tão immutaveis, quaes - as do Destino. 

Relativamente ao nosso objecto são mui 
dignas de ler-sè as notas a todos estes ver-
sos (cada um tem sua); particularmente a no-
ta 31, que é ao verso 

E das Plantas o prestimo excellente. „ , 

Acha-se nesta nota uma energica passagem 
do Sábio Fontenelle sôbre o Estudo da Bo-
tanica , na qual se-evidenceia que elle é de 
maiores trabalhos , s que o da maior parte 
das outras ;Sci"encias. 

Na mesma nota copia o Barão de São 
Lourençoss{ ja hoje •Visconde, .do. mesmo- Ti-
tulo J muito a proposito alguns § § do En-
saio sobre a Geografia das Plantas de Ale-
xandre Humboldt, impresso em Paris depois 
de suas trabalhosas e despendiosas viagens-:-
ali se-mencionão muitas das plantas que de 
exóticas se-fizerao indigenasf e estão sendo 
importantíssimas para todos os usos, taes são 
a vinha,, a oliveira, o milho, &c. Aquella Obra 
em geral, é éstas notas .em particular são mui 
curiosas para os affeiçoados a Botanica, prin-
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cipaliHènte 4 a America já por onde Humboldt 
mais viajou, e de que trata muito em parti-
cular;; fazendo ao mesmo tempo ver, que o 
homem muda a seu arbítrio a superfície do 
Globo , e ajunta á roda de si as Plantas dos 
Climas mais remotos. Nas Colonias Europeas 
das duas índias um pequeno terreno cultivado 
apresenta o caffé da Arabia , a Canna de As-
sucar da China, o Anil d África, e mil outras 
que pertencem aos dous hemispherios; 

Tenho -exposto, a respeito da História Na-
tural em geral, as idéas que bastem para fazer 
ver a sua importancia ,r>e o que é necessário 
para estabelecer com proveito os Reaes Mu-
seu, e Jardim Botânico: descendo agora mais 
particularmente ao Brazil, de que também al-
guma coisa ja disse-, fare? ver mui resumida-
mente o respeito com. que para o nosso obje-
cto .tem olhado Portuguezes e Estrangeiros. 

A maiqr parte das Nações Europeas tem 
mandado ao Brazil Naturalistas, que examinem, 
colhão-, e remettão Productos Naturaes: agora 
mesmo alguns ha empregados aqui neste tra-
balho ; outros recolhêrão-se ja as®, seus Paizes. 
De uns e outros refiro o que me-consta. 

O ja nomeado Dr. Vandelli, -Sendo ainda 
Lente effectivo na Universidade, solicitou, e 
conseguio de Sua Magestade Mandasse, com 
os Mathematicos encarregados da Demarcação , 
Naturalistas ao Brazil, e incumbisse os Minisí 
tros e Governadores de ..remetter para Portu-
gal, de tudo em que reconhecessem ou sus-
peitassem utilidade ; e -o mesmo Dr. fez im-
primir em Coimbra, e publicou em 17-88 ' 
Fim |p LusitaniccE et JBvãziUensis spccinicn^ 
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Ha igualmente no Tomo III, das Memó-
rias de Mathematica e Fisica da Academia 
R. das Sciencias de Lisboa observações Bota-
nico-Medicas sôbre algumas plantas do Brazil, 
por Bernardino Antonio Gomes; que por aqui 
viajou um pouco. 

O Conde Hoffmanségg, Saxonio, foi o pri-
meiro Estrangeiro, a quem em Portugal se-per-
mittio mandar ao Pará Sieber, seu Ajudante. 
Este Naturalista demorou-se oito annos no Bra-
zil, e o produeto da sua Expedição forma gran-
de parte do Museu de História Natural da 
Universidade de- Berlim, e da Collecção ento-
mològioa do Conde Hoffmanségg , preciosa pe-
la sua riqueza e pelo seu arranjamento syste-
matico. 

* M. Mawe teve licença para e n t r a r e pe-
netrou effectivamente o districto dos Diamanteá. 

M. Swainsons, Inglez, viajou por terra, de 
Pernambuco até á Bahia: partio para Ingla-
terra pelos fins do anno passado; e levou com-: 
sigo uma Collecção rica d' Insectos. 

Mr. Radi, Naturalista da • Toscana, pou-
co se-demorou, mas assim mesmo fez e levou 
uma Collecção magnífica, em 1817. 

O Duque de Luxemburgo trouxe comsigo 
Mr. Lalande, Ajudante Naturalista do Museu 
de Paris, que em muito pouco tempo fez Col-
leções consideráveis;: que enriquecêrão muito 
aquelle Estabelecimento. 

Q mesmo Duque trouxe igualmente Mr. 
St. Lambert, que pouco tempo se-demorou no 
Brazil, foi para Buenos^Ayres1 está agora no 
Çhili. I ° 
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O Princjpe Maximiliano de Newied fez, 
debaixo do nome de M. de Braunsberg, com 
os dois Naturalistas Alemães, Freyreiss e Sel-
low , a viagem; por terra, do Rio de Janeiro á 
Bahia ; d onde voltou para Alemanha nomez 
de Maio de 1817. Levou comsigo uma gran-
de collecção, que será pública na sua Resi-
dência de Newied sóbre o Rhim. 

A Expedição Scientiíica Austríaca , que 
aqui chegou em 1817, compõe-se de seis 
pessoas , a saber dois Pintores (M. Buch-
berger e M, F.nder) e um Entomologista ( M.; 
Mikan ) , que voltarão ja para a Áustria. Os 
outros são o Botânico Schott, o Dr. Pohá 
Mineralogista , e M. Natterer Zoológista.; dos. 
quaes tornarei a fallar entre os Naturalistas 
que presentemente se-achão no BraziL • > 

As CollecçÕes e as obras d estes Natura-
listas tem dado boa, mas não exacta idéa da. 
História Natural do BraziL 

Ninguém espere que de viagens de. me-; 
zes ou ainda de alguns annos, e muito me-
nos de informações sómente, resulte uma ex-> 
acta notícia da História Natural d'ésta vasta 
Região , aonde os Productos <é as circunstan-
cias são, pela maior parte , tão differente?, 
dos do antigo Mundo. Só de Naturalistas dig 
nos e judiciosamente empregados no Brazil 
por toda a sua vida se-poderá esperar uma 
serie de observações sabiamente feitas , com-
paradas , e sistematizadas , que ponhão em, 
toda a luz a natureza inteira d'ésta Parte,' e 
nos-ensinem os modos de a-convurter em pos-
so proveito. j 

d 
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Até desáirosõ será para os. Naturalistas 
Americanos esperar que os Naturalistas Eu-
ropeos venhão fazer as ricas colheitas Seien-
tificas no novo Mundo, nésta terra tão bella„ 
èomo fecunda ; é̂  por isso justo que se-men-
eionem os trabalhos sôbre o nosso ebjecta>> 
ja feitos por pessoas residentes no Brazil-

Fr. José da Conceição Velloso, Brazileiro, 
começou a descripção, Botanica 'da Capitai 
nía do Ri® de Janeiro; eescreveo em 1790 „ 
o que tinha arranjado- E'sta Obra, que deve-
Ma compoMé: de vários Livros de- descripções 
Botanicas „ não tem senão um in folio com es-
te Titulo ss Florae Flumnenm , Seu Descriptio-
num Plantarum Pvaefectma Fluminensi aponte 
nascentium , Liber primus, ad systema sexiiale com-
cinalus. sa 

Ha, também tres volumes in folio grande 
de Estampas , pertencentes a esta Obra , que 
Se-acha na Bibliotheea Pública do Rio de Ja-
neiro-

O mesmo Vêlloso mandou abrir cinco mil 
e tantas chapas, cadauma d'ellas com vários; 
animaes e vegetaes e algumas com coisas, 
d'Artes.. Na Bibliotheea pública- do Rio de 
Janeiro ha um Jôgo dê Próvas d'aquellas cha-
pas. Entre os muitos- Mss. que me-consta fi-
eárãó d'áquelle Naturalista, é- provável que ha-
ja. algumas ,, a que estas chapas pertenção. 

•© mesmo Velloso, fez imprimir em Lis-
boa, desde 1798 ,até 1806, em 5 Tomos e 
K) Volumes, O Fazendeiro do Brazil. N'ésta obra 
se-trata -das 'seguintes matérias. Cultura das 
canas S e factura. da assucar. — Tincturaria 
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Anil. UrucA.— Caetelro — Cochonilha — Café 
— Cacáo — Girofeiro — Nós moscada — Fila-
tura,— Cânamo, &c. 

O mesmo Velloso Publicou em Lisboa., 
-em 1800, Extracto sóbre os Engenhos d' as-
sucar do Brazil, &c. 

O mesmo publicou era 1801 Collecção 
ide Memórias sôbre a Quassia amarga, e Si 
snaruba. 

O mesmo» a fim de auxiliar os novos Exr 
ploradores Naturalistas no Brazil, entre vá-
rias obras a que se-propoz, fez imprimir em 
Lisboa em 1799 Helminthología Portuguezai, 
em que se-descrevem alguns generos das duas 
primeiras ordens , Intestinaes e Moluscos, da 
Classe dos Vermes. 

O mesmo fez reimprimir em Lisboa- em 
1800 Tratado Histórico e fisiço 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 Quinograpliia 
Portugueza, uma. Collecção de varias Memó-
rias sôbre vinte e duas especies de Quinas , 
tendentes ao seu descobrimento nos vastos 
Domínios do Brazil. 

Filippe Alberto Patroni, natural d® Pará, 
publicou no Jornal de Coimbra Num, LX. Par-
te II. uma Carta, em que desde a pag. 377 
se-faz, pelos seus nomes triviaes, menção de 
alguns Vegetaes, seus fructos, madeira., e 
usos, a que os-applicão , e de alguns quadrú-
pedes , aves , e peixes. 

d 2 



scxvm 

O Padre Manoel Ayres do. Cazal m resi-
dente no Rio de Janeiro „ fez imprimir n'ésta 
Cidade, e publicou em 1817 Corogra/ihw Bra-

•ziliça, ou Relação Histórico-Geographica do 
Reino, do Brazil ; e nella faz mençãopelos 
seus nomes triviaes sómente , de muitos Pro-
ductos d este novo Reino., 

Ha muitos annos publicou-se em Lisboa>, 
por um Brazileiro, em Carta em quadras, com 
as competentes Notas, um folheto em 8i°gíno 
qual se-dá. conta de alguns dos Rios do Bra-
zil , dos Mineraes , Aves , Quadrupedes , JRe-
ptísj Peixes , Vegetaes > e do uso que dVl-
les se-faz ; dos Gentios , &c. Não tenho podi-
do descobrir aqui este Impresso j que poderá 
guiar o Viajante em perguntar aos naturaes do 
Pais por muitas producções, costumes , &c. ; 
de que <ve»ha a tornar bom conhecimento^ e 
a dar conta na linguagem da Sciehcia. Sem 
me-recordar do nome do A. , , anno d'impres-
são , &c., individualmente apenas me-recordo 
de que entre , as últimas quadras ha , em ar 
de^profecia que veia a verificar-se., as se-, 
guintes 

1 Sé o Real Regente Augusto 
Fosse honrar nosso Paiz, 
Faria o Povo. feliz 
E o seu Império faria; 

No lugar, mais, precioso 
Das Brazilias Regiões, , 
Ou em nossos corações 
Um Throno se-lhe-ergueria. 
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m O Doutor Joaquim Velloso de Miranda, 
Lente què foi da Faculdade de Filosofia na 

tUniversidade,, falecido ha uns dous annos em 
Minas Geraes.sua Patria, viajou muito,SJ annos 
por ella á s cusla do Estado pi fez grandes re-
messas para Portaigal; e éficreveo em suas 
• viagens i, segundo mó-consta, coizas importan-
tes que nunca imprimio. Conviria examinar se 

•existe algum dos , seus Escritos, ou Productos, 
e remetter-se tudo para o Museu. 

O Conselheiro Antonió Diniz da Cruz , 
pôsto que Jurista e Desembargador j >-éra mui 
inclinadoH-á Mineralogiá. Viajou por S. Paulo, 
Minas Geraes , e ésta Capitania do Rio de 
Janeiro, aonde faleçeo. Consta-me que deixára 
muitos Ms», em prosa e verso ; entre elles 
dous volumes in folio de deseripções; MineTra-
logicas; porém tudo se-extraviou. , 

No Patriota, Jornal que por -algum tem-
po se-publicou no Rio de Janeiro, ha de dif-
ferentes Authores, os seguintes Escritos sôbre 
coisas do Brazil -s-- Ensaio sábre algumas pro-
priedades físicas de differentes madeiras — Me-
mória sôbre o algodoeiro—Mem.;sôbre,a cul-
tura e fabrico do anilr—M. sobre o café. 
M. sôbre a cochonilha — M. sôbre o Urucá 
• T -Notícia das plantas exóticas transplantadas 
da Ilha de FrançaObservações sôbre algu-
mas madeiras do Brazil — Plantas medicinaes 
indigenas de Minas Geraes — Plantas do Bra-
zil , suas virtudes lugares em que flo-
recem —. ;S ummario da História do desco-
brimento da cochonilha no Rio de Janeiro 
—- Methodo para a extração do oleo de ma-
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mona. — Novo modo de refinar assuéar— 
História, descripção, estatística , &o, de vá-
rias Capitanias. —Proposta da Camara do Rio 
de Janeiro sôbre as doenças endemicas e epi-
dêmicas da mesma Cidade. Resposta de varias 
Médicos — &e, v 

Fr. José de Santa Rita Durão imprimia 
e publicou em Lisboa ém 1781 Caramuríi; 
Poema épico do descobrimento da Bahia, no 
qual se-faz menção de muitos Productos natu-
raes do BraziL 

Parece-me igualmente bem deelarar ÔS no-
mes dos Naturalistas Nacíonaes e Estrangei-
ros , que me-consta viajão actualmente pelo 
Brazil, ou n*elle residem, para que possão ser 
consultados por quem os-tiver ao seu alcance, 
e haja de fazer remessa de Productos para o 
Museu ou Jardim. 

Portuguezes. 

Manoel Ferrara da Gamara!, Intendente 
Geral da R. Extracção Diamantina no Tejuco, 

Sebastião Navarro tT Andrade, Lente Su-
bstituto na Faculdade de Filosofia da Univer-
sidade de • Coimbra, empregado na Bahia. 

João da Silva Feijô, viajou como Natura-
lista, Pensionario do Estado, pelas Ilhas de 
Cabo Verde, pelo Ceará , e reside agora no 
Rio de Janeiro. 
• ! Fr) José- da Costa e Azevedo, Lente de Zo-
ologia e Mineralogia na Academia R. Militar. 

Fr. Leandro do Sacramento, Lente de Bo-
tanica e Agricultura no Rio de Janeiro. 
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Francisco. Vieira Gulart, Director do La-
boratório Ghimico em a mesma Cidade. 

José Vieira Couto, Pensionario do Estado; 
no Tejuco, 

Pedro Peràra Correia de Senna, residente 
no Rio de Janeiro, ou no Rio Preto perto 
d'ésta Cidade, tem trabalhado muito, em Bo-
tanica. 

José Caetano de Barrns, Administrador de 
um Laboratorio Chimico em o Rio de Janeiro. 

Estrangeiros. 

Frederico SeMów Prussiano , ao serviço do 
Rey de Prússia, e Pensionario de Portii* 
gal desde ® ljji de Julho de 18J Ji^ísaío do 
Rio. de Janeiro para correr a Costa para' o 
Norte ; volta em Companhia do DE. Olferse, de 
Minas Geraes para o Rio dé Janeiro.. 

Jorge Guilherme Frej/reks , Alemão, « Pen-
sionario de Portugal da mesma sorte que o 
antecedente, viaja pelo interior do Brazil , e. 
envia ofojectos d' História Natural para os 
Museus das Academias de Berlim e. d' Upsal, 
que lhe-fazem as despezas da viagem. 

M._ Schott, Jardineiro de S. M. Impera» 
dor dAustria, áelia-se no Rio de Janeiro; mas 
em vesperas de viagem para os arredores d» 
Cidade. 

O Dr. Pohtt , Austríaco encarregado da; 
parte mineralogica,. acha-se agora cm -S. João 
d' EIRei, e a partir para Goy,az. 

M. Matterer, Zoologista Austríaco, está em 
Paulo donde vai a sair para viajar pelo interior». 
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Estes* três Naturalistas ,1 que fazião parte 
da Expedição Scientifica Austríaca, de que já 
fallei , item feito Colleeções consideráveis. 

M. Schuch , Bibliothecario da Princeza 
Real, acha-se ho Rio de - Janeiro, depois de 
ter viajado -em Minas Geraes-, e feito uma boa 
Collecção de Productos. 

Mr. Auguste de St. Hilaire , Francez ,1 viaja 
pelo Brazil d'ésde 1816 ; acha-sè-agora (Abril 
â& 1819): na Capitania de Goiazes. 

Mr. Monlevade, Francez , viaja pelo Bra-
zil desde 1817; acha-se: agora em Minas Ge-
raes. 

Mr. AcardFrancez, Jardineiro de Mal-
maison, a que o Prin&pe Eugênio de Bauhar-
nois mandou ao Brazil, encarregando-o de 
•faZer transportar para la e para Munich ár-
vores, principalmente fructiferas, reside no 
Rio de Janeiro , aonde tem arranjado alguns 
•Jardins com plantas indígenas das quatro Par-
tes do Mundo. 

Tenho certeza de que na Cidade do Rio 
de Janeiro, e em outras Cidades e partes 
do Brazil, ha mais Francezes, corresponden-
tes do Jardim das Plantas de Paris , mas 
ignoro «eus nomes. 

< Mareio, Pensionario do Rei de Baviera, 
foi do Rio de Janeiro para Minas Geraes- o 
anno passado. 

Dr. Olfors, Conselheiro da Legação Prus-
siana • na. Côrte do Kio de Janeiro, -é Na-
turalista: depois deáiter feito uma viagem a-
•Minas Geraés , ; e recolhido .consideráveis ri-
quezas em História Natural, yoltou ultima-
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Siente de Vilja-Rica para o Rio de Janeiro; 
anda em companhia de Mr. Sellmc. 

Langsdorf, Cônsul Geral Russiano n esta 
mesma Corte, é Naturalista; tem como tal 
feito grandes reméssas para a Rússia, a quem 
servê, e para a Alemanha, donde é. Acha-se 
agora na Cidade do Rio de Janeiro. 

Ha, além destes , outros Naturalistas Es-
trangeiros, que não viajão, mas estão no nos-
so serviço estabelecidos em differentes partes. 
Os de que tenho notícia são: 

Varnagen, Actual Director da-Fábrica de 
S. João de Ipanêma, nas Minas de Ferro de 
Sorucába na Capitania de S. Paulo.; 

Barão de Heschaeg, Director da Fábrica 
de Ferro de Congonhas, na Comarca de Vil-
la-Rica. * 

Gardner, Actual Lente de Chimica 11a 
Accademia R. Militar. 

Nos Estados-Unidos da America com-
poz-se, e publicou-se ha pouco, uma Obra 
de 9 volumes in folio, que tem por Titulo 
Òrnithologia Americana, ou História Natural das 
Avès dos Estados-Unidos com Estampas coloridas-, 
por Wilson. Philadelphia 1809—1814. E'sta Obra, 
cujo Author é materiaes quasi tudo é Ame-
ricano, é de taerecimento relevante, e pôde 
ja servir de grande modello, e incentivo aos 
outros Naturalistas do novo Mundo. Mr. Ord 
é continuador d'ésta obra. 

Pôde dizer-sè o mesmo de F. R. de Tus-' 
4ac, da Ilha de S. Domingos , que está pu-* 
Meando a Flóra das Antilhas , ;ou História Ge-
ral Botanica rural e economica dos vegetáes 

© 
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jndigenos das Antilhas, e dos g exoticos que 
ali se-tem naturalisado. Ja se-publicou o li? 
T0111. desta obra, e trabalhasse no 2.° , ,... 

Resta-me finalmente fazer ver por factos 
que EIRei Nosso Senhor Avalia a História 
Naturalcorno ella merece , e a-dirige ao 
nosso bem. 

S. Magestade creon o Real Jardim da 
Lagoa ;de Rodrigo de Freitas» aonde promove 
com o maior afine® a cultura de plantas exó-
ticas , de que podêmos tirar algum proveito* 
Das . que prosperão dão-se sementes , esta» 
cas, áce. a quem as-cultive, multiplique, e 
vulgarize; ensinando-se ao mesmo tempo a 
fôrma de cultura , que por experieneia se-
tem aprendido lhes-con vem, o uso que delia* 
se-póde fazer , &c. 

Estabelecimentos e trabalhos daquella na-
tureza são na verdade de grande utilidade. No 
Tomo 2.° dos Armaes das Sciencias , das Ar-
tes, e das Letras ,.. por uma Sociedade de 
Portuguezes residentes em Fiarís, ehegão a 
i»dicar-se ja o.s meios l||de segurar a fecun-
dação do germe das flores — 2.° de adiantar 
1$ dias pouço mais ou menos a madureza dos 
fruetos — 3.° de augmentar d'estes um quinto, 
um terço, e ás vezes mais-— 4.° forçar a dar 
ihictus as pernad;.is, (pie por excesso de vigor 

estéreis — 5,.,|*obrigar as árvores a jwtr 
ctificar antes da su.a, competente idade pm-
d»etivft y-i f>.a coftsegttir fmcfcos mais sucosos , 
< W melhor gosto e mais çhçiro t e faz-se a 
história dos trabalhos, experiências, e escritos, 

sbjsete É i i M d m S até o» & s 
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•do atino de U3I8 : fazendo-se menção de uma 
estimada Memória de Hem-pel, Agrônomo ins-
•truido e experiente, Secretario da Sociedade 
Pommologica de Altenburg na Saxònia ;, nã. 
qual Memória se-ensina um methodo fácil pa-
ra forçar as árvores fruetiferas esteréis a pro*-
duzir fruetos. Fácil será talvez agora o for-* 
çar a dar muita azeitona umas grandes olivei-
ras, que ha na Ilha de S- Tiago de Cabo-Ver-
de , que prosperando em rama consideravel-
mente', nunca produzirão frueto : e: se houver 
felicidade n'este ensaio, grande será o interesse 
que por este lado se-possa tirar das Ilhas dfe 
Cabo-Verde das quaes a maior parte não 
são doentias , e toda aqueita Capitania pód« 
eonverter-se em um grande manancial das mai» 
sólidas e variadas riquezas. 

Em a Nota "66 pag. 70 do Poema de 
Antonio Feliciano de Castilho át Faustissima» 
Acclamação de S. M. impresso em Lisboa* em> 
1818, Ic-se o seguinte = Em) Julho de 1812 
iãa prosperando consideravelmente, no R. Jaiv 
dim da Lagoa do Freitas,: Moseadeiras, Cam-" 
phoreiras, Abacates, Litchis, Mangueiras, Cra^ 
vos da índia, Canelleiras , Taranjeiras A'r— 
vores dó Carvão , e algumas outrasí qiie não 
estavão ainda reduzidas. Em consequencia das 
ordens de S. M. forão mandadas, no atino de 
1811, de Cayena para o Brazil algumas plan--
tas d' especiarias fse medicinaes , c®mo a NÓE. 
Moscada o Cravo da índia,* a Jalappa, a 
A'rvore do pão , a Barbadine , &c. 

Nas Notas deste Poema da-se idéa sys-
tematica de grande parte da legislaçãa de SU 

e 2 
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JM. em todas as diffèrentes :épocjis do seu G<5s-
vèrno. Ali, se-mencionão ja providências Ré. 
;gias a respeito do Salitre de Jlinas Geraes,-
Quina, Ferro , Cera vegetal,. &c, 

(" Resolução Régia de 27 de Julho de 
1800 promette Prêmios , Medalhas , e Privi-
légios aos que: chegarem a climatizar, em qual-
quer dos Estados do nosso Reino-Unido, árvo-
res d'especiaria fina. da índia, e aos que in-
troduzirem a cultura de > outros. vegetaes indi-
genos ou: forasteiros , preciosos pela sua utili-
dade no uso das Artes Alvará de 7 de 
Julho de 1810. Por não serem suficientes os 
Prêmios concedidos por aquella R. Resolução | 
isenta por 10 annos de Direitos, e Dízimos 
em todas as Alfandegas e Portosjja especia-
ria • colhida de plantações que se-estabeleee-
lem no Brazil, e os mais Productos; de quaes-
quer vegetaes, exoticos , ou indigenos , que ain-
da se não cultivão, e que possão formar de 
futuro artigos interessantes de exportação e 
Commercio. hjjj (1) . 

Por Aviso de 13 de Março de 1819 Or-
denou S, M. que na Alfandega se-dê Despa-
cho livre de; Direitos aos Productos para o 
R. Museu e Gabinete de Hijstória Natural pe-
lo mesmo motivo porque os livros os não pa-
gão por entrada. Por outra occasião Ordenou 
ü M. que os caixotes de Productos se não 
abrissem na Alfândega , pelo prejuízo que 

( 1 ) Poema á Faustissima Acclaroação de S. M . 
3? . por Antônio Felieiano de Castilho, Nota 66 pag. 69» . 
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ji'isso podião. sofrer. Estas medidas fazem iguáK 
mente ver que a Pauta das nossas .Alfândegas 

• t calculada unicamente pelos interesses da 
agricultura e industria nacional, ás quaes saí) 
subordinados os Direitos as restriccões; e as 
prohibições da entrada e saida dos generos. 
| , Antonio Jos&íMeira da Vietoria, da Ca-
pitania do Espirito; Santo , observou, que na 
mamona ( ncinus | oommunis Linneu||| nãéem, 
vivem, passão por todas as suas metamorfo-
ses até pôrem ovos, certos insectos ;>icujòs 
casulos, muito maiores que: os do bicho da se-
da ordinário , elle fiou , chegou a fabricar em 
renda: e remetteo para a Junta do Commer-
pio do Rio de Janeiro meadas daquella seda 
a renda que: tinha fabricado , e Um desenho 
do arbusto cóm ovos, larva, casulo, e borbo-
leta. 
• O Tribunal entregou as meadas -a um fa-
bricante do Rio de Janeiro, que por experiên-
cia? conheéeo, que a seda é de optima qua-
lidade, postpque não tivesse sido bem prepara-
do 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- Resoíveo que ao descobridor se-
conferisse uma Pensão attnual de 400:000 réis-
e que elle ficasse por tres annos encarregado 
de promover este ramo de Indústria; no fim 
dos quaes deve esperar um prêmio condigno 
aos progressos que o objecto houver feito. As 
providencias dadas para o Espirito Santo, a 
respeito da seda, são analogas ás que estão 
«an prática em Minas Geraes a respeito do 
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Salitre, que n'aquella Capitania Jia em gran-
de quantidade, assim nativo como fácil e or-
dinariamente artificial ( das Nitreiras artificiaes 
deo-se a Inspecção ao Capitão Mor de Saba-
j á de concurso com o Ouvidor da ComarcaJ 
do que vou a dar uma ligeira idéa. 

Ha coisa de 10 annos estabeleceo-se em 
Minas Geraes quem comprasse para a Fazen» 
da Real, e pagasse logo por preço, que se-
taixou, quanto Salitre se-apfesentasse. No fim 
do primeiro anno • tinhão-se comprado 150 ar-
robasjj|| e, como a recepção e paga fossem 
.prontas, a apanha crescia todos- os annos de 
maneira, que no 4A anno excedeo a 10:OOQ 
arrobas q Salitre, . que se-remetteo para a Rs 
Fábrica da Pólvora. E porque a taixa ao prin-
cipit) era mui alta, foi necessário abaixal-a, 
mas sempre de maneira, que òs apanhadores 
sé não tem desalentado,, e ha Salitre de so-
bejo. para as Fábricas do Rio de Janeiro, e 
de Lisboa, para onde também • se-remette: & 
ao mesma tempo que se-estabeleceo um ma-
nancial de Salitre indispensável para o fabri-
co da Polvora, e outros muitos usos , abrio-
se um novo recurso aos pobres d'aquella Ca-
pitania. 

Sendo o Brazil limítrofe do Perú , don-, 
4e e de outras Possesões Ilespanholas se-ex-
trahe presentemente a Quina para todo o Mnn-, 
do , que -faz . com este artigo despeza enorme, 
que recebe muitas vezes com o nome de Qui-
na o que o não lie, e que em todo o caso 
a-recebe. depois de muito tempo de extrahi-
da da árvore, o que muito diminue a sua» 
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virtude : em.todo o tempo forcejámcs por des-
cobrir no nosso Brazil a mesma Quina; e de 

' differentes pontos, e pór muitas vezes, se-rc-
^metterão para Portugal cascas amargosas, que 
""o-parecião; mas de árvores tão differentes-; não 

reduzidas, e sem se-marcarem com signaes 
distinctivos as differentes áivores, de que as 
jdifferentes cascas se-tinhão extrahido, que 
nenhum bem resultou de se-terem em Por-
tugal achado umas nocivas i outras úteis; por-
que não se-sabe quaes árvores - ée-devem pro-
curar , - e de quaes se-deve fugir. Do qué 
tudo se-dá exacta idéa em vários Números do 
Jornal de Coimbra. 

^ Na incerteza em que ainda hoje se-está, 
Sr ha ou não a verdadeira Quina no Brazil' 
xra se aqui vegéta outra árvore de virtude 
febrifuga como ella, fez-se ha pouco no Rio 
de Janeiro uma Sociedade particular: que ao 
mesmo tempo, que ha de extrahir no Matiè 
Grosso o ferro , 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 Cam-
pos a verdadeira Quina do vizinho Perú. 

.'-_ Informado porém das diligencias que a 
este respeito se-estão entre nós fazendo, é 
que todos devem multiplicar!;; porque o caso 
assás o-merece, convém saber que Pedro Pe-
reira Corrêa de Senna apresentou ha annos ' 
-criada no Brazil,- a que julgou Quina, e dê 
virtude antifebril como a do Perú : e de tal 
modo este negocio se-acondicionou, que Sua 
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Magestadé lhe-conferio a Graduação <lc Sar-
gento Mór > com uma pensão de ljt>200 réife 
diários, ç Habito îa Ordem de Christo; com-1 ' 
prando-lhe também lógo muita casca, de què , 
mandou 100 arrobas para Portugal, a fim de ser 
ensaiar chimica e clinicamente. 

Feitos aquelles ensaios , até onde a cas-
ca chegou, por uma Commissão da Academia 
R. das Sciencias de Lisboa no Laboratorio dã 
Casa da Moeda; pelo Doutor Thomé Rodri-
gues Sobral Lente de Chimica, no Laborato* 
rio da Universidade de Coimbra; pelos "Médi-
cos Militaresnos Hospitaes Militares ; pelos 
Lentes de Medicina e Cirurgia Prática no 
Hospital da Universidade de Coimbra; coiue+ 
Çou a ver-se que à dita casca é" febrifugà, 
0 que se-participou a S; M. immediatamente ; 
publicou-se entre as Memórias da Academia 
R. das Sciencias dè Lisboa , e em vários 
Números do Jornal de Coimbra. Pedirão-se 
então a -S Í M. mais 200 arrobas da mesma 
casca afim de se-continuarem, e concluírem 
digna ,e utilmente os ensaios , e ser "tudo pre-
sente a S» M. debaixo de um único ponto de 
vista ; e também para uso , que já pôde ser 
ordinário. 

O mesmo Major confiou-me o seguinte Es-
cripto, que contém mui resumidamente a 

História, e redução botanica da nossa Quina. 

" Vindo da Bahia para Minas, por ter-
ra , no anno de 1B02, achei no curral velho 

'em uma Costa de mato uma árvore; em cuja 
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casca dando alguns golpes, saio um líquido es-
pesso cor de ouro, e amargo não nauseoso. 

VTSxtrahi da mesma árvore alguma casca que 
- R a c h e i do mesmo gôsto, e branca na superfície» 

interna , começando-se .pouc.o depois a fazer 
encarnada, e a tomar em tudo as qualidades 
sensiveis da Quina Peruvián \ ., .f.i Í >./ 
- " Continuando a minha viagem para Mi-

rins novas, sempre por vastas campinas,, encon-
trei outra árvore similhante áquella, ao pas-
sar a Jaeotinhanha no Palmitár, nas matas de, 
S. Domingos, Arraial de Securiú, e Arraial de 
Agoa Suja. „ i >• : f 

" Saindo para Minas Geraes. avistei outras 
ísimilhantes no caminho do Arraial do Cocáes, 
Sáto Antonio do Ribeirão de Santa Barbara, bem 
defronte do Arraial nas matas do Coronel Tho-
mé Pinto Fernandes, aonde as-achei com flor, 
e fructo; e conhecidas trivialmente pelo nome 
de Pao dè Canudo. Classifiquei-a,..achei «ser da 
classe pentandria, ordem monoginia , Genero 
cinchona. „ 

Apresentei a casca, os extractos d'ésta, 
e a classificação Botânica, a todos os Profes-
tores do Paiz, e á Camara do Caité, aonde 
tudo o que era escrito se-acha registado, as-, 
sim como na Secretaria de Minas Geraes: e 
conf ' as. AttestaçÕes d'aquelles Professores e 
d'ésta Camara, a-vim manifestar, ao Exm. Se-
nhor Conde d'Arcos antes da vinda de S.: M., 
apresentando muitas arrobas d'ella, e extracr 
tos. Voltei então para Minas, donde tornei 
a descer pára o Rio de Janeiro depois da 
feliz Chegada- de S. |§ü,: por quem tive a 
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honra de ser premiado, como Deecubridor da 
verdadeira Quina no Brazil. „ ?gm 

" Em 1814 ,vim com £utra Descúberta 
de Quina fina delgada, que tive a honra d apre-
sentar com seu tratado botânico a S. M.nü, 
que Mandou fossem para casa do, Cirurgião" 
Mor das Armada*, o Illustrissimo Senhor Con-
selheiro Fr.- Custodio de , Campos, dois Cai-
xões d'ella : outros dois forão para , o Exm. 
Senhor , Conde - de Aguiar, Ministro e. Secre-
tario d'Estado dos Negocios do Reino outros 
dois para o Exm. Senhor Conde da Barca, 
com seus tratados , flores e fruetos. em espk 
rito de vinho. He da mesma classe , ; ordem, 
ç Genero , que a antecedente : em nenhú-c, 
ma d'eilas porém desci á especie , o que "tiei 
de fezer na primeira occasião opportuna. ^ 

" Descubri na fazenda de Magé de Ma-
noel Lopes, caminho de Minas antes do Su-
midouro outra Quina branca : que é um Sola-
no espinhosa. . E' maravilhosa para Cesões; cu-
ra-as rapidamente tomando-se ein chá. Quando 
mfi-for possível a-descreverei botanicamente. „ 

" Nas campinas do Rio pardo vi uma ár-
vore pequena , de duas até ires varas de al-
tura, três até seis palmos de grossura, ramo-
sa :e tortuosa, a que chamavão Quina da ter-r 
ra. E'sta é muito commua nos Campos do l lg 
bdráy Curral éEIRei, Campos .de Pitangui. A 
casca é alaranjadai;; tem uma grande cortiça 
que espontaneamente se-separa, apenas se-cor-. 
ta. E' de grossura de uma linha, muito amar-
gosa, e areenta quando se-masca ainda depois 
de reduzida a pó : não é lenhosa. Usava-sé 
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muito ainda antes da minha descüberta, e dè-
nois delia até a-vinhão vender ao Kio de g g 

' L i r o pela carestia da Peruviana , que se-ven-
4ia então a 4J&800 réis a libra, ;é desceo Ji 
200 réis , e ainda a menos : porque nao fazen-
do eu segredo em coisa nenhuma da mmlia 
descuberta, todos se-deitárão a apanhar Qui-
na- uns bem tirada, outros nao lhe-fazendo 
a preparação que lhe-convinha; e assim mes-
mo a-mandavão para Portugal e para fóra . 
e daqui muitas dúvidas que sôbre tao preciosa. 
Gbsca se-tem suscitado.a 

I Confesso com ingenuidade , que acon-, 
dicionei melhor do que todas as antecedentes 

-éimas 200 arrobas de Quina, que ultimamente 
T#rahi por ordem de S. M, , raspando-lhe 
todas as linhas ou veios TOXOS que tem, que 
é exclusivamente: aonde rezide a adstrmgencia. 
O resto é Quina exactamente como a do feru, 
Com aquella substância adstringente cheguei a 
curtir couros de Veados , Mônos, &c. ,, 

" A seu tempo darei conta verídica e 
exactâ de várias outras plantas úteis, indíge-
nas do Brazil, de que ninguém, que eu saiba; 
fez ainda menção. „ <•••'••• _ 

Conservo igualmente um caixote tie cas-
ca remettida e chamada Quina por Francisco 
Alberto Rubim, Governador da Capitania do 
Espirito Santo, que a-descubriò em arvores$ 
que cortou por occasiãd dü abrir certa estra-
da. Hei1 de experimental-a ,;poíque não sei que 
ninguém o-fizesse ainda, nem também a-redu-
zisse botanicamente. - IJjjPi . 

Demorei-me a fallar em Quinas pelo mun 
f 2 
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-to que convém, que por várias pessoas e mo-
dos se-exaraincm assim a parte Botanica daa 
Plantas , tomo as suas virtudes MedicinaesB 
sôbre as quaes muito é para dezejar-sc ijL 
juizo, de Médicos,- que não conheção os des-
cubridores, para que nem por ódiq, nem por 
affeição deixem de ser imparciaes,: juizo to- ' 
davia:, que se-funde em escrupulosas observa-
ções , cujos diários também se-remettão. 

Com estes, e mil outros exemplos, que 
se-omittem por não sôbrecarregar um escrito 
d ésta natureza, bem se-póde concluir, que 

-toda a qualidade de Vassallos Portuguezes, 
e ainda os estrangeiros, que aqui se-estabe-
leêerem , ou por. aqui viajarem, podem ter 
certeza de grandes reconhecimentos e prc-
mios, se de algum modo concorrerem para o 
-augmento d' Agricultura, das Artes, ou da» 
Sciencias . úteis, particularmente do Museu; 
e Jardim Botânico n'este nacente Revno do 
Brazil. .. • , • ' . ; . - • J 

Tenho de acrescentar ainda notícias de 
alguns^ d'entre muitos productos do Brazil / 
que.se-tem reputado de alguma utilidade; afim 
de que ésta se-verifique por quem os-tiver aò 
seu alcance, e se-indique o meio de se-ob-
terem facilmente , e na melhor conta. 

Mil homem (Aristolochia grandiflora) foi 
remettida do Rio de Janeiro para Lishoâ com 
informações, de ser hum poderosíssimo antisep-
tico; do quç e da analyse chimica d'ésta plan-
ta, feitá em Coimbra pelo Doutor Sobral, sé-
dá boa idéa no Jornal de Coimbra N.° 34 Parte 
p | pag. 149. 
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Oiço que no Ceará e outras Capitanias 
ha muita cascarilha, casca de árvores mui 

"grandes, a que os habitantes chamão Quina 
yfa terra, e com que curão as intermitentes, e 
todas as moléstias de debilidade. 

Nas Capitanias, da Côrte para o Norte , 
e talvez em outras, ha centos de legoas po-
voadas de Carnaúbas árvores grandes similhan-
tes aos Coqueiros. As suas folhas estão cu-
bertas de um pó , que é verdadeiramente Ce-, 
ra , mais consistente que a das abelhas ; 
por isso um pouco quebradiça a obra que 
d'ella se-faz; mas combina-se com o esperma-
cete, com. o sebo, &c. fazendo-se então mais 

Afexivel; dando em todo o caso. optima luz, r 
^Pfeonsumindo-se mais de vagar. Tudo Jsto 

se-acha mui experimentado, e a este respci-
to resta sómente examinar -se faz conta a sua 
apanha, e Fabrico; ou se se-deve antes pro-
mover a propagação das abelhas, visto que 
estas apanhão a Cera das mesmas árvores. 

Alguém no Ceará apanha aquella Cèra, 
cortando os ramos da Carnaúba, quando não 
haja chuva', nem vento, movendo-os o. menos 
possivel para que o pó-cera não caia; e ou 
ós-mettem e sacodem em agua a ferver , ou 
os-queimão: no primeiro caso o pó-cera fica 
no cimo da agua; no segundo lança-se a cin-
za em água; a Cera fica em cima, o mais 
vai ao fundo. 

A mesma Carnaúba ,dá fructos, como ba-
gos de uva ferrai , que dentro de pouco car-
name tem um caroço. Este fructo é bom ali-
mento para o gado vaccum, cavallar, e ca? 
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bruin. O caroço pizado-e ferindo*, em -agua dá 
azeite bom para a meza, como o do côca. A , 
raiz ê lenha superlativa: a folha serve para cu- > 
brir cazas, e para mil manufacturas,' até para^ 
chapeos. Desta Cera, e de algumas utilidades 
mais que se-podem tirar da Carnaúba, ja se-; 
faz menção nas Notas : ao Poema acima mens 
cionado , • pag. 46. 

1 Murití assim. chamada, no Ceará, Murict j 
no Rio de Janeiro , ié uma planta aquatica 
também similhanté ao coqueiro. Tem igualmen-t 
te Cera, que se-póde apaijhar da mesma sor-: 
te,.que da carnaúba, i 

O Barro, para se-fazer,a louça, ,é em,toda 
a parte objecto digno de grande atteneãoj: 
principalmente no Brazil, aonde a importip» 
da maior parte d'este genero é tão despendiosai 

José Caetano de, Barros , Discípulo que 
foi theorico e prático do Doutor Sobral na 
Universidade de - Coimbra; e que estabelecido 
no Rio de Janeiro, góza de bem merecidos 
créditos em Chimica jV deo-me sôbre- ésta-
matéria as seguintes noticias, que publico fiel* 
mente, » 

Observações sôbre as argillas do Brazil, : •- >. 

" Todas as argillas, que tem vindo á mi-
nha mão de diíferentes partes do Brazil,. e 
que são já em número de 216, são refracta, 
rias mais ou menos , -córadas -com o .oxido de 
ferro; c seus principies constituintes são a alu-
mína !, í, sílicaíjM ferro, e miea: differin,do umas 
das outras, segundo as propprções d:aquelle# 

4 . ® 
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princípios. As que tenho; achado melhores , 
não só para o fabrico da Louça, vulgarmente 
"chamada de pó de pedra, mas também'para ~ a 
jfactura da porcelana , são três : a primeira veio 
aa Ilha grande, aonde foi mandada colher por 
João Manso ; e chegou tão bem preparada ; 
que apenas a-vi, a-mandei amolecer, e o Olei-
ro começou a trabalhar n'ella. Era muito cla-
ra , fazia-se d'ella o que se-queria ; e ap-
plicando-se fogo forte, e mais do que aquelle. 
que: i é necessário para formar o que charnão 
biscouto, começavão de apparècer certos pon-
tos pretos por toda a peça que observados 
reconheci serem mica;• e neste estado já não 

sAjha aquella adhesão para a ágoa como se-re-
quef para se-vidrar, ainda que se-tenha a çau-
tella de se-mergulharem as peças no creme de 
argilla. Continuando o fogo apparecião mais os 
pontos de maneira que parecia uma louça pin-
tada : 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 cíbter a sua total extincção por mais fo-
go que lhe-applicasse. O vidrado metallico não 
corre igualmente por toda a peça, feita d'est'e 
barro (1) a pezar de fazer immensas tentativas, 
já variando as proporções dos princípios cons-
tituintes do vidro,, já attendendo á primeira 

( 1 ) E ' verdade que n êsta parte deve-se, atten-
deraque não havia homem , que tivesse prática de vi-
drar. 
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cozedura da Louça, e já finalifttente" á gra-
duação do calor. „ 

" Para a factura de vasos chimicos nãof-
servem, apezar de ser, bem como todas aŝ  
mais, muito refractaria; por mais cautela» 
que haja , quando se-eXpÕe' ao fogo, gréta é?. 
racha. Pára obviar este inconveniente ajuntei-lhè' 
mais areia e barro cozido em pó , em diversa® 
proporções sendo estes porém em pequena 
quantidade , acontecia rachar 'do mesmo modo : 
sendo maior tornava-se em estado de nãoí 
podêr resistir a pequenas pressões dos gazes. I 

f 'Ajuntei-lhe em cem partes seis degeço , 
e dois debórax , tudo em pêzo. Formou uma 
iriassa com que se-póde trabalhar na rodará 
fazej-se todas as peçás , que se-queriãogSp-
pliquei a estas um fogo graduado até ficar ó 
forno muito claro; chegou a sémivitrificar-se; 
o que observei partindo uma peça, vi o in= 
terior vitrosoí.^e a massa muito «ômpacta. ,tf 

" O segundo barro veio da Ilha do Go-
vernador j$ era dc cor roxa ; o Oleiro traba-
lhavá bem com elle; e- applicando-se-lhe fogo 
forte semivitrificava-se ao ponto- de amolgarem 
as peças. De todos Os barros• que me-vierão 
á nião , foi este o menos refractario, „ 

i, : Encontrei o terceiro barro em uma bar-
reira no caminho de Mata-porcos nos subur-
bios do «Rio de Janeiro. E' esbranquiçado-, e 
como está contíguo a outro que é vermelho, 
do qual fôrma um veio, quando se-tira , vem 
çemprg mais Ou menos inquinado com ,e|lf db 
pianeira, que as peças depois de feitas tem 
çôr de rosa'seca. Este barro é de todos a 
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mais refraetário ; custada trabalhar-se com elle 
na roda; porém notei n'elle o que os outros 

- não tinhão , isto é , , os seus princípios eift 
taes proporções, que se-porcelaiíisou perfeitas 

'mente pela addição de uma pequena porção 
de geço e bórax, que formava o vidrado. Uma 
ehicara feita com este barro , cozida com toda 
a cautella, e vidrada com vidro feito com uma 
libra 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 jdos corpos que se-lhes-pospunhão. E' 
verdade , que sofria os mesmos estados por-
onde passava o barro da Ilha grande; apparecião 

- ^ s pontos ; porém' chegando a certo grão de 
desapparecião, e tornava-se em porcelana ;; 

a qual tinha uma textura, como o vidro , laclea, 
e não como as porcelanas da China , Seves , 
França, &c. I que. são azuladas e granuladas. „ 

, " Tenho á vista uma Relação de produc-
tos , que sé-dizem úteis na Medicina e nas 
Artes , mandada pelo interessante Governador 
da Capitania do Espirito Santo ; e alguns dos 
mesmos Productos. Tenho igualmente Rela-
ções de todos os vegetaes da Capitania das 

| Ilhas de Cabo-Verde, com declaração das virtu-
des,que a alguns se-attribuem, e dos: usos que 
delles se-fazem. Tenho também Relações de 
todas as Aves e Peixes das mesmas Ilhas; 
notíciasI e reflexões sôbre a sua Agricultura , 
Artes, Medicina, Economia, &c, Nada d'ísto 

- publico por ora, na esperança de adquirir s-ô-
, bre alguns d'aquellés objectos mais notícias, 

fundadas em experiencías , SÜ . ulteriores exa-
g 



Bies í mas logo qüe as-adquirai» PéMco se* 
rá informado , ou pára dirigi também para 
ellas as suas indagações,, ou para tirai as uti-
lidades que se-indicarem. 
'' ' Sei que, geralmente fallando,. a falta de 
descri pçÕes sy&tematicas e exaetas tornão de 
nenhum prestimo immediato as notícias de pró» 
duetos aliás, neeessarios oi» ateis; não se-achan-
do ordinariamente nos livros da Sciencia os no-
mes triviaes, nem podendo achar-se, porque ha 
taes productos que em cada Povoação tem seu 
ntome trivial ditferente. Em um escrito porêia 
da natureza d este, acho de utilidade a relação 
de nomes triviaes, que pelo menos guiará 
os viajantes, na indagação dos Productos indí-
genas; os quaes , depois de conhecidos e recftíZP 
dos* serão explicados na linguagem da Sciencia. 

Não será ésta a primeira vez que, sem 
Estudos de História Natural , se-examinem os 
seus Productos, e até se-cheguem ã descre-
ver de maneira que os: mesmas Sábios não sá 
os-attendão , mas se-instruão. 

B, Felix Azára foi um dos Commissarios , 
nomeados pela Corte de Madrid para , de 
Concurso com os nossos, se-determinarem no Sul 
do Brazil' os limites das possessões dos dois 
Beinos, Portugal e Hespanha;. para a qual 
©ommissão partio em 1781. 

Azára, sem instrucçúo sôbre História 
Natural , não havendo: nunca tido cemmunicaçã® 
com algum Naturalista, nem vizitado nenhu-
ma Collècção , até não conhecendo es animaes 
do seu paiz natal; sem livros d'ésta Scienciai 
('apenas encontrou no progresso das suas tra-



fealhosas «à|ens a traducção Hespanhola das 
obras de Buffon); e sem soccôrro de quali-
dade alguma; sendo-lhe até necessário escon-
der de seus Superiores uma tão louvável àp*> 
"plicação : só porque vaga nas vastas planices , 
e nos espessos bosques da America, aonde 
vegetaes , que jámais viò, cobrem a terra 
e a-matizao de mil differentes côres; aonde o 
homem selvagem, e os animaes, únicos habi-
tantes d'aquelles desertos, offerecem por todá 
a. parte fôrmas insólitas, e hábitos singulares* 
Azára, digo , tanto se-inclina ao estudo da 
História Natural, que, emprega n'elle todo a 
tempo que lhe-sobeja àa sua Cotnmissão ; faz 
á sua custa viagens dos maiores trabalhos , 
*?íscos, e perigos, atravessando vastos desertos j 
cortados de rios , lagos , é bosques habitados 
quasi unicamente por animaes ferozes, e Povos 
selvagens:; mais ferozes .ainda que os mesmos:: 
animaes : e ao mesmo tempo que descreve © 
delinea um paiz de mais de 500 legoas de com* 
primento, e 300 de largura, faz-se Botânico, 
faz-se Zoologista; observa o homem selvagem 
com mais cuidado do que antes delle se-tinhas 
feito ; e dã de tal maneira conta dos animaes, 
Quadrupedes e Aves , que o Sábio M. Cuvier 
ehega a fazer e publicar Notas ao Capítulo 
dos Quadrupedes d'Azára 5 e para dizer ^da 
uma vez tudo , a j obra d'este,- que ja se-póde 
ehamar Naturalista e grande, chega a ser esn 
timada dos maiores Naturalistas do Mundo ,-
a par das de M. Humboldt : dando «m e ou-
tro conta dé immensos productos, antes d'eHes 
dasconheeidos 5. e Verificando e corrigindo |M9f 

g 2 
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racteres e, hábitos, de muitos, dé jjjae se^julga-
va haver perfeito conhecimento. Ox*lá que, 
entre os Brazileiros appareção alguns-Azáras 
como .é , d esperar , porque; não ha nada que 
mais entretenha e divirta o homem serio, que* 
o estudo da História Natural: nada mais 
agradavel a um Vassallo honrado l que cons-; 
pirar com as vistas do Soberano. , > 

JVfais tem sido as occasiões , em que a 
Nomenclatura dos Productos Naturaes e a 
obra, que d'elles trata, são de AA. differentes» 
Na obra intitulada == Quadro Elementar da: 
História Natural dos Animaes ; por Mrv CuT 
vier; traduzido em Portuguez por Antonio de 
Almeida , impresso em Londres = é do Br. 
Felix d'AveIlar Brotero a nomenclatura Portü?' 
gueza dos Animaes; foi este quem adaptou ao 
Catalogo dos nomes Latinos e Francezes 
nomes equivalentes em Portuguez, dos quaes 
alguns são puramente Brazilienses, verifican-: 
do os que havia, e aportuguezando os que fal-
tavão. , 
í Vem tão a praposito de algumas idéas das 
presentes Reflexões a seguinte passagem d'a-r 
quella Traducção de Antonio de Almeida , que 
a-transcrevo. .j 
* " Parece que no princípio cada especie de 
Animaes, e até de plantas, existira sómente 
em uma região determinada, da qual saio, p 
se-espalhou, segundo os meios que a sua confor-
mação lhe-fornecêra; e ainda presentemente pa-
rece que, muitas d'ellas tem sido encerradas em 
similhantes -centros originários, ou por mares, 
faltando-lhes as faculdades, de nadar , e voar'; 
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or tempera oü por temperaturas contrarias a sua nature" 

i a ; ou finalmente por montanhas, qne não 
tem podido vencer , &c. As variedades def éár 
da especie devem ter sido tanto mais fortes, 
e numéçosas , quanto as circustanciàs dos lu-
gares-, ou da sua natureza lhes-tem permitti-
do espalhar-se: eisaqui o que nos-induz a crer 
que as diíferenças que se-áchão de homens y 
de cães, ,e de outros seres espalhados pelo 
mundo, são eíFeitos de causas aòcidentaes , ou 
em uma palavra são variedades. Deve Com 
tudo notar-se que se-tem achado certas es-
pecies idênticas em climas mui distantes uns 
dos outros, eseparados por largos mares, sem 
qiig éstas especies houvessem estado nos cli-
mas intermediários. „ ã 

Está igualmente em meu poder o Ensaio 
analytico, feito por José Caetano de Barros, 
de certa A'goa da Ilha de S. Miguel nos 
Açores, que aqui se-lhe-entregou para se-ana-
lysar; mas foi mui pouca; não chegou para 
o exame das • propriedades físicas, e parâ 
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 Bfe Carbonato 
dè ferro jjj-Muriato de Magnezia — Carbona-
to dè Magnezia— Sílica J| Sulphato de Cal 
— Matéria Vegetal. 
.. Interessante me-parece, por este enun. 
ciado, que se-faça dè tal A'goa uma Anályse 

(,completa,. dirigida por intelligente da matéria, 
desde apanhar-se na fonte. 

Ha coisa de 8 annos foi examinada jun-
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to ;á fonte, Io Sitio das Laranjeiras, subúr-
bios do Rio de Janeiro, por José' Caetano 
de Barros, em presença do Medico da Sauiie 
Vicente Gomes, e do Cirurgião Santa Anna» 
certa ágoa; de que até então faziãp muito 
uso, como forrea, os habitantes d'ésta Cida-
de. Á Análvse Chimica não demonstrou em 
tal A'goa senão sulphatos , muriatos, matérias 
animaes e vegetaes: nada de ferro, nada de 
Gaz ácido carbônico. Cairão justamente em 
desuso. 

Ao mesmo Chimico se-antregou ha mui-
to poucos dias certa pedra, de qüe ha muita 
no Districto de Cantagallo, aonde vai estabele-
cer-se a Colonia dos Suissos; era ja calcina-
da ; e depois d'experiencias, que sôbra ella 
fez j affirma que é um Carbonato Calcareo mui-
%o claro, e segundo informão, até apparece 
cristalisado e diáfano, Parece que é este o. 
primeiro Carbonato.Calcareo (Cal)» que se-tem 
encontrado nos arrebaldes do Rio de Janeiro, 
e de certo o único em Cantagallo. O mesmo 
Chimico está á espera de maior porção da 
mesma pedra tal qual a natureza a-offere-
çe ; e promette multiplicar, suas experiencias^ 
e apresentar os resultados que obtiver , que 
espera sejão bem favoráveis sôbre tal e tia 
importante objecto. 

Este objecto, Análvse, faz lembrar o 
competente estabelecimento de um bom e bem 
provido Laboratório Chimico : e a lembrança 
d'este sugere as. seguintes reflexões. 

Depois de se-conhecer grande número, 
da Productos naturaes do Reino do Brazil» 
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ee.üvifá ̂ queTiaja^am Tihico.* laboratório aonde-
sem dúvida se-verifique a sua natureza, e se-, 
fação todas as composições de uso na Medi-
cina e nas Artes, „ Para que os effeitos de 
todas éstas preparações sejão, quanto he pos-
sível , constantes e uniformes,-a fim de não 
exporem continuamente os' Médicos, com gra-
víssimo damno da saúde dos seus doentes, 
â funesta alternativa d' empregarem ja umá 
preparação inerte, ja uma nimiamente activa, e , 
perigosa, é necessário que os methodos de pre-
paral-as sejão constantemente os mesmos e 
uniformes; é de absoluta necessidade que.se-
evitem todas as causas conhecidas de adulte-
ração e infidelidade dos Productos; é indis-
pensável que se-empreguem para ellas matérias 
no grão possível de pureza; e que se-escolhão 
escrupulosamente até os vasos ein que devem 
preparar-se. Todas éstas condições e outras 
muitas exigem não só conhecimentos Chimi-
cos, mas também um grande zèlo do bem 
público, uma delicadeza e boa fé , que por 
via de regra se-encontrão poucas vezes em 
todos os indivíduos que , ou dirigem óu exe-
eutão trabalhos em grande em matéria de ob-
jectos Commerciaes. „ . .. " E quanto aos 
Médicos que úas suas fórmulas prescrevem 
os differentes preparados. Ghimicos elles 
poderáõ ter, a maior segurança na sua ad-
ministração e emprêgo, e não terão que 
recear o que ordinariamente lhes-acontece 
com as preparações Commerciaes , que sen-
do feitas por modos mui differentes , os-põe 
em uma incerteza fatal, e de conseqüências 
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sôbre a actividade dos remêdíSs que ap-
plicão. „ (1) 

( 1 ) Nota sôbre os trabalhos em grande que nt»* 
Laborotorio Chimico da Universidade poderão praticar-se 
com mais utilidade do Público, e com maiores vanta-
g;ns/do mesmo Estabelecimento; pelo Dr. Thomé Rodri-. 
gues Sobral; Impressa na I, Parte do Num. X L V I I . do 
Jornal de Coimbra. 
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- 1'AUA o s VIAJANTES 

E EMIUU.GADOS NAS COLO.NIAS 

S Ô B K E 

A M A N E I R A 1>E C O f . H K I i , C O N S E R V A R , E RF .MT.T-
TF.R OS O BJ KCTOS D É II ISXÓltl A N A T U R A L . 

T R A D U Z I D A D O F R A N C E Z . 

UA Excellencia o Ministro da MarinhS .foi 
Servido oífereeer aos Professores Administra-
dores do Jardim,..è do Gabinete doRey, 0 em-
pregarem os meios, que estão ao seu alcance, 
para augmentar a Collecção confiada aos ) seus 
cuidados. 

Aquelle Ministro propõe-se a dar ordens 
aos chefes das Colonias, e aos Commandantes 
dos Navios do Estado, para procurarem nos 
diversos Paizes , em que ,se-demorarem jj» os 
objectos , que não ha no Museu; e pedio aos 
Professores uma Instrucção , para mandar a 
estes ojficiaes, que a-communicaráõ ás pes-
soas que encarregarem de os-ajudar n'ésta di-
ligencia. 

E'sta Instrucção deve fazer eonhecèr: 
• 1|? A maneira? de recolher, e de preparar 

os objectos de História Natural. 
h 



2° A maneira de os-encaij|Star,.. e faièr 
chegar a, França no .melhor .estado possível. 

. 3.° A escolha e a fôrma das motas ; que 
devem acompanhar estes objeetos. 

4.° A indicação dos Objeetos, que mais par-
ticularmente sè-dezejão. 

Os Professores (Cm tratado'/- cadaum dè 
persi de -jespopder. ao convite de Sua Ex.a , 
mas-jttlgárão dever reunir cm unia só Memó-
ria as Notas, que se-jem mutuamente commu-
jiieado. Cadaum dos viajantes poderá fazer 
uso dellasconforme o Paiz em qu,c se-aeliar, 
e as'circunstancias -em estive^, M ii*wjjÊ 

Compondo-se a Collecção do Museu dos 
^ B ' objeetos dos tres Reynos da Natureza, a Ins-

truçção pedida aos Professores deve ser rela-
tiva a êsta divisão, 

Reyno Animal. 

O Estudo da Zoologia no Museu de His-
tória Natural não se-limita 4 observação das 
fôrmas dos Animaès , e á. descripção dos seus * 
órgãos : elle tem igualmente por objeçto exa-
minar Seus hábitos , sua désenvolução , :sew 
instinto®} e indagar se-podem ser de alguma 
^tilidade, Em outro ftempo ninguém, se-podia 
instruir-Sôbre estes-objeetos esseticiães, senão 
pelas relações dos viajantes, .Os Estabeleci-
mentos formados a muito- custo por Prínci-
pes, è algumas pessoas ricas, para ajuntar e 
tratar alguns aniniaes raros ,: íérãò antes um 
febjecto 1 l u x o ou de curiosidade, que de 
fefúdQ? I 
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•'•• Mas de|ffe que temOs no' Museu um"'es* 
tabelecimentó, proprio para animaes v*ivos,: abria-
se aos ••Naturalistas hum novo-"corso, derfdbsér-
vaçoes. He ali que os animaes, podem ser sejr 
guidosbem todos os srráos ide seus desenvolvi-
mentos ;je. que, se-póde comparar o sseü modo 
de vida ,com a sua organisação, que a :tna-

" tomia faz conhecer depois da :saa morte; ad-
quirem-se'*'conhecimentOs positivos .sôbre os 
importantes fenomenos do cóito , da prenhez , 
e do nascimento; distinguém-se as variedades» 
que dependem da idade , das que são produzi-
das pelo Clima> alimento, e cruzaménto das 
raças'fie detèrmina-se com certeza a differen-
ça^que realmente «existe entre as espécies. 

'' • Se estes animaes • são proprios para :sèr» 
vir economia domestica, ou á agricultura} 
e ŝè se-reprodúzem ,: ha meios de os-criar, 
e domesticar, procurando assim novos recursos. 

Coasiderad®s:: em relação á Sciencia, ha 
poucos animaes eíxoticOS na Europa , que nos 
não seja mui util estudar, iSe se-exeeptua o 
Elefante d'Azia ^ 0 Tigre Real, e o Leão 
d' África-,> a história de todos os- outros (• mais 
<m menos incompleta. A mesma do Leão não 
•e bem conhecida-, senão- depois que a ' Leoa 
do nosso Estabelecimento n'clle pario: é tam-
bém depois que dois Elefantes morrêfão no 
mesmo Estabelecimento do Museu, que se.-tom 
adquirido conhecimento exaeto da anatomia 
deste.grande quadrúpede. 

^Nutaèa poderia1 Ser demaziada a recomen-
dação aos viajantes,, que se se-achárem éni 
«ircunstancias de conseguir animaes vi-vos | 
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fação, quanto podérem, para vi\fs os-fazercm 
chegar até nós. ' 

Os pequenos quadrupedes, principalmen-
te ãquefles que Xossão a terra, e sefescon-
dem em tócas, são os menos conhecidos. 

Obterá facilmente animaes, quem; a esse 
fim; se-dirigir aos naturaes do Paiz, que os 
tem muitas vezes encontrado, e sabem aonde 1 

os-ha. Apanhando-se a laço podem obter-se 
vivos. Não será também difficil apanhar tecem* 
nascidos alguns dos quadrupedes, cuja habita-
ção se-conheça, e aves de cujos ninhos se-saiba, 
í Tanto mais noyos forem os animaes mais 
fácil será aeostumaLos a viver em gaiolas. _ : 

Elles exigiréõ ao principio cuidados parti-
culares : será sempre necessário conservados 
algumas semanas em terra , antes de os-em-
barcar, pondo-se o possível cuidado em os» 
domesticar. O animal, que.se não espanta á visr 
ta de quèm o-trata, passa sempre muito me-
lhor, e resiste mais em uma viagem de mar, 
do que aquelle , quç.se-eonserva sempre selva-
gem, Pôde dizér-se que não, ha animal, que 
não ; chegue a domesticar-sç até certo pôntQ 
por bom tratamento. ' : r ; * 

O excesso de alimento ,' í quando QS ani-
mais estão fechados , e não podem fazer ex> 
.ercicio , ser-lhes-hia extremamente noqivo. O 
meio mais. seguro de os-eonscrvar é não lhe.Sr 
dar, senão aquillo de que elles precisamente 
carecem. 8 x 

Depois do competente alimento nada é mais 
necessário aos animaes, do que o aceio. Achar.-
jí^ha sempre a bordo das embarcações algum 
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que se-enca\egue de tratar d'elles, ou por-
uma pequena recompensa, ou por divertimento. 
Berá mui essenciál, que se tomem precau-
ções para que os animaes não sejão nunca, 
picados^, e irritados pelos pasageiros. 

Passemos agora á collecção de animaes 
do Gabinete do Rey, . , • -

Relativamente ao .objecto d'ésta Memória, 
è necessário dividir os animaes em quadrúpe-
des, aves, peixes£gs> reptís, crustáceos, in-
sectoa, molluscos e outros! vermes. 

Para se-obterem quadrupedes , ou se-man-
dão caçadores ao interior das terras, ou se-
encomendão | aos naturaes do Paiz. 

t: Basta que se-traga a pele , a cabeça, e 
os pés dos grandes aaimaes:, á(l) qu« se-ti-
-veretn morto cm lugares remotos, donde? se-
ja dificultoso conserval-os, e transportal-os 
inteiros. (2) 

. Os mammiferos pequenos metter-se-hão em 
•vasos de vidro , bu em barriz em licôr espi-
rituoso. (3) 

j Os mammiferos tão grandes, que se não 
possão metter em agua ardente, seráõ esfolados, 
(1) e haverá euidado de remetter com a pel-
,Je os pés e a cabeça, da qual se^extrahirá o 
•cérebro ; senão podér ser a cabeça, remetter-
se-hão pelo menos as maxillas. 

Logo fallaremos dos processos que se,-
devem empregar, e das precauções que se-

-devem tomar para a conservação das. peles, 

A s Notas vão no fim. 
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e para a dos'ánimaès, que hauvjfrem dé"&rèt> 
ter-se em -iifeôr > espirituosoi/'^! 

Quando ebm ajpele desanimai se-podéí 
remetter o * seu esqueleto M far-&e-ha grande 
serviço á. sciencia.. 

Os otficiaes/poderáõ encarregar deste tra-
balho aos Cirurgiões dtiti- Navios, a quem a 
operação será toui iacil. 

i !NãOf>é'*necessario, que MM esqueletos sé» 
jão armados| depois de ter fífiito. ferver os os-
sos , e de .os-tèr bem descarnados e secos > 
inctter-sO-hãó todos es de um animal em uni 
saco; com musgo |1 aparas de papel serradura, 
ou outra qualquer matéria mollee > sè'ca>, a. fim 
de. que 'os dssoS'Se não roeeM uns pelos outjoss 
•os queífoíem maisfragéis éfflbFttlhar-se-hão em 
papeí 4; haverá cuidado ént que "nenhum se-
perca.. 

Os Caçadores' das aves devem proporcionar 
o chumbo á grandeza d'ellas para as; não fcstra-
•gâr: Logó que a ave cair,r he necessário err-
xugar-lhe o sangue o melhor que possível fim, 
e níettei^se-lhe um pduco de algodão no bico 
para que o sangue, que por ahi saísse, não es-
-tragtíe 'as pennas principalmente às da cabeça. 
«Logo que a -ave esfrie, * e o sangue se-coagule„ 
-pega-seJhe pelos pê&- e cauda , , e introduz-se 
em um tubo a -^ske fim arranjado de papeis e 

•ílrrafijão-ge TBsSefr tufeoè' em uma caixa <fc ma-
-nêir& què as pènhás ̂ se! não íocem. 

As ave Í̂ ' : serão es foladaír «orno os quadrú-
pedes ; haverá ^uidado em conservar com as 
mesmas precauções os pés e a cabeça. E ne-
cessário -mais pressa em «sWar as Aves. do que 
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os qüadrupecfes; porque, se a putrefarão come-
ea as pennaf caem. Cortandu-se a pelle sobre 
0 ventre para as-esfolar,- é necessário desviar as 
pennas, para que se não, estraguem. ])oixar-se-
ha - com a p e l e o osso do coccix, sem isso 
ficavão "em risco de, cair as pennas da cauda. 
A mesma recomendação merecem eis ossos das 
pontas: das azas. Se a ave tiver crista carnosa, 
1 necessário- conservar a sua cabeça em âgoa 
ardente. ,(£) Quando houver muitos .indivíduos 
da mesma especâe, será sempre util mandar 
um neste licôr. 

ir de dezejar, que se-possa obter o mar 
eho e a femea entre os: .indivíduos da mes-
ma especie, e que i se-remettão de todas as 
idades. As aves differe», muito,! segundo, a 
idade: só por isso algumas vezes se-teni- to-
mado por especies differentes,, Será mui util 
também, que se-consigao os ovo», e os ni-
nhos.. Para conservar jos, Qyos - faz-se um per 
queno buraco em ambas as ^extremidades , 
chupão-se, despejão-se, e depois enchem-se 
de cera. (6) 

Quando as aves forem tão grandes;, que 
se não possão metter em licor, mandar-se-ha, 
se for possível, o seu esqueleto. j 

* E' inútil encher e preparar us aves, por 
que occupariã® muito, lugar; e ésta operação, 
que não pôde. ser bem Alta, senão por pes? 
soas exercitadas,ísisel-o-ha melhor, quando ei? 

| Ias chegarem ao lugar do.; seu destino. Basto 
que se-romettíio bem .conservadas, e. acondi-
cionadas as peles, os pés, e a cabeça, 
; Postoque, entre , os , peixes do Jáar »; haja 
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tnuitos-, que se-énéontrem en^BIversas^P^a^?. 
gens, o maior número êom tudo jjéítèíice a 
certas" praias e bahias, Deverá por isso re-
metter-se de todos os que se-aeharem nos 
Paizes que não tiverem ainda' sido vizitados 
pelos Naturalistas, até os que se-vénderem 
nos mercadoi&it3; 

Quanto aos peixes d' água doce, as es» -
pecies differem não sómente, segundo os. paizes; 
mas ainda conforme os rio9»e lagos-, em que 
vivem; Convém por-isso mesmo remetter-se de 
todos aquelles, que nos mesmos làgos e rios 
se-eneontrarem. 

Metter»se-h8o em aguardente, ou se-fo-
rem muito, volumozos, remetter^se,-ha simples^ 
mente a pele bei» sêca, com cabeça e barbar 
tánSs. (7)' -• 

As mesmas recomendações merecem os 
reptis. Quando se-esfolarem as cobras para 
•se-lhes-tirar a pele, é necessário ter cuida-
do, em não estragar as escamas, ou quebrar a 
cauda. ài 

Seria de dezejar que-se-podesse remette* 
o esqueleto do» peixes ,• e dos • reptis tão 
grandes que não possão vir em licôr, ; 

Não ha necessidade de que estes esquele.-
tos venhão acabados. Basta tirar grosseiramen-
te as carnes , e fazer depoisi secar perfeita-? 
mente os ossos ainda pegados. O esqueleto 
inteiro metter-se-ha em uma, caixa com algo-
dão , ou com areia bem sêca e tina. Se elle for 
mui comprido, partir-se-ha em duas ou três 
partes,. ' ' : -•> >•••; : . 
9 Os insectos varião muito.,. segundo üb 
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Climas e a natureza do isólo. Não se-devem 
apanhar sómente os maiores , e os de cores 
mais agradaveis; devem aproveitar-se todos 
indistinctamente. j ^ 

Devem-se apanhar com redes de Caça os 
que tem'azas , e voãosôbre as plantas; e com 
redes apropriadas os que nadão nas aguas, Pe-
ga-se com pinsas naquelles < que vivem sóbre 
matérias podres e nogentas-ç lanção-se logo 
em aguardente canforada para os-lavar bem. 

- Muitos insectosi sustentão-se sôfare as ^ar-
vores ; d estes a maior parte se-eucontrao , 
quando se-procurão com attenção, sôbre as 
cascas velhas do tronco. Os ramos sacodem-se 
sôbre um pano , ou um chapeo de sol i as, 
avessas. • Mg 

Logo que se-apanhe um insecto (S>), pe" 
ga-se-lhe pelo thorax , e - atravessando-o com 
nm alfinete comprido , este se-prega depois 
em uma caixa sôbre pano ou cera. E' ueces-
sario ter cuidado, em que as azas das borbo-
letas , que se-agitão até morrerem, não possão 
tòcar em cousa nenhuma. 

Quando os insectos estão secos, mettem-
KC em caixas de papelão com fundo de cor-
tiça ou de cera, espetando-se o alfinete de 
maneira i que o mesmo insecto não possa 
cair. 

As larvas dos insectos devem ser remet-
tidas em aguardente. Será muito útil, quando-
se-apanhar uma borboleta* que se-achém ou-
tras da mesma especie nos seus differeutes 
estados de metamorfose. -

Encontrando-se uma larva convirá mettel-a 

1 
^ A 
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em uma eaixà com folhas da pjanta, sôbre I 
qual. se-achou, para que possa *traasformar-se. 
Fâr-se-ha um pequeno buraço na caixa para 
dar passagem ao ar. 

Todos os insectos:, excepto as borboletas r 
podem sermett ido» em água ardente V»'é este 
o ; melhor meio de mandar os qtíe,ísâp;um pouco 
volumosos > j conservãò-se ,iissim taipbem os1 ors 
gãos interiores , que; podaráê ser • examinados: > 
quando se^quaira. K 

-Oecupando muito lugar .-as caixas dos 
insectos comí fundo dei Gortiça?,-ou i d e c e r a ; 
podendo os insectos -, que ahi se-arranjão , 
cair , quando são um. poueo pezados; -e po-
dendo um só que, caia quebrar tpdos r os / ©ii» 
tros ; ha um meio mais simples de conservar 
as ;cQlé»ptfcras>i!e écolocal-^s, uma-vez qüe es£ 
tejão beth-seeasy em uqia caixa Com areia bem 
fina. Arranjão-se os irnsectóss sôbre unia camada 
de areia;; lança-se sôbre ésta primeira- ordem 
de insectos outra camada de areia de uma 
polegada de grossura, depois:-segunda camada 
de insectos, e- assim por diante. Hasta que 
a caixa esteja bem cheia, e a areia bem aca-
mada, para que nada .se-desarranje no trans-
porte., 

Este meio é também muito, bom para 
/PS crustáceos. E' claro que elle não pôde. ser 
empregado , nem para as borboletas» nem para 
es animaes i moles. As primeiras devem sei 
coUocadais em caixas».i os J outros mettiüos em 
águardenl». m 

Pede-se aos que tratarem de- fazer colle-
cções d'insectos, quelremettão particularmente. 
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; ,l:°i iAs arhnhás,!; I e:. osíinsectbs reputado» 

Venénísasi.; pjMicipalmente aquelles que o-são-
mais, táés como as formigas brancas : e 
que remettão também os. se.us ninhos, quan-
do elles tiverem a solidez necessaria para po-
derem -ser transportados- . 

.2," Os inseçtosy a quese-attribuem pro-
priedades Médicas ; os que se-empregão na 
Tinturaria, como as differentes especiss de co-
chonilha, o animal que produz a. gomma lacca; 
aquelle cujas ; excreções misturadas com um 
oleo fòrmão uma especie de cera, dé que se-> 
fazem ovellas ;. af differentes'espeeies de bichos 
de, seda, >se.us c azulos ,• as borboletas que 
dellesísaem; e' peças de manufacturas fabri-
cadas com óésta& qualidades de seda. Mada-
gascar,: o, Norte das índias , a China, oftere-
cem muitos bichos de seda differentÉs dos nos-
sos. Procurar*se-hão também as diversas espé-
cies de <abelbas. domesticas., e ticar-se-hão in-
formações sôbre o modo porque se-cmo, sus> 
história, &c. 

;3i? Não, se-desprezaráõ as producções dos 
insectos., que podem interessar por sua, sin-
gularidade, e que sãú próprias a dar-nos 
idéas novas ,sôbre :o instirieto d'estes animaes. • 

4." Haverá em, fim cuidado, - quando se-
apanhão insectos .,>i de colher ao mesmo tenir 
po um ramo 4 a plante, sôbre a qual elles se-
alimentão, e, remetter-se-ha este ramo * «om-
petentementâa acondicionado come up» ,- número; 
correspondente, ao doinsepto. ox:ií!d'jè 

Quanto aos crustáceos, caranguejos j &.e. 
apanhar-se-lião mais particularmente os. que 

i 2 
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se-comem^, - havendo cuidado de- declárár oà, 
nomes triviaes, porque ^são conbeeidos , íanto 
os <pie habitão as praias, como os das agitas 
doces, , e ultimamente os que vivem sôbre 
peixes. Basta que se-remetta á casca doi que 
forem muitó volumosos i aqual sé-de»erá la-
var muito bem em água doce ,- antesde-a-fa-
zer secar íífjlô) 

Os Crustáceos de menor volume serão 
mettidos em águardentey;;mas antes disso é-
essencial batel-os bem em água doce para lhes-
tirar inteiramente d sal marino , que ; conser-
vão. Sem esta cautela a maior parte d'elles se-
estrágão no espirito de vinho, li' o que suc-
cedeo. a muitos dos dariea Collecção de Péron.' 

Os moluscos devem ser mettidos em águ-
ardente.. Os que tem concha mais' volumosa§ 
serão arranêados d'ella j e a mesma concha se-
rá embrulhada em papel cam um número cor-
respondente ao da redoma r em que o animal 
se-nietteo. -

Pará despegar o animal' da concha, mer-
gulhar-se-ha em espirita de vinho, qüanda 
estiver morto , tirar-se-ha facilmente. fl8HBfl| 

> O mar é povoado'.'de animaes molles'; ou 
gelatinosos; , chamados íuolluscos, dos quaes 
uns vivem solitários ,- e outros em sociedade. 
A maior parte destes auimaes são desconheci-
dos,-^ o-seui estuda >-é mui importante; por-; 
que nos-dão noções- geraes sAbre a> organisaçao 
dos entes-, e; sôbre a diversidade das for-
mas , debaixo das quaes' se-apresenta a natu-
reza viva. Os Cirurgiões ,' e os. affèiçoados á 
História Natural, qite se-achão á : bórdo dos 
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Níffiips podem alcançar-nos grande' némero 
d'esfes animaes curiosos; basta atal-os- com um 
fio laval-os bem: em água doce, mettel-os cm 
águardente com as precauções , que logo 
apontaremos, formando 110 mesmo instante un a 
Notaque indique a latitude do lugar, aonde 
o mollusco foi apanhado, B g j B i solitãrtó, ou 
em sociedade , se é phoãphoricó , se-víve a 
uma certa profundidade , ou a superfície das 
águas. Não se-cónservando sempre' no Mor as 
côres dos animaes gelatinosos , convém fazer 
menção de todas as alterações, -

Existem em grande profundidade no mar 
muitos animaes , que não vem nunca á super-
fície' v e que são inteiramente desconhecidos. 
Poder-se-hão obter ( muitos , ligando á sonda 
um iüstrumehto ',*? qüe possa apasha^os», oú 
ainda examinando o q u é > sonda*d'ell^: traz. 
Metter-se-hão em água ardente depois de bem 
lavados em'ágtia doce; " 11 V ; 

Deve não haver menos cuidado em ajun-
tar as conchas terrestres, do que as aquati-
cas. As conchàs fosseis' são também do maior 
interesse. 

As conchas muito' frágeis , ou ouriços do 
mar, as estrellas do mar, &c. (12) serão em-
brulhadas com muito cuidado' em algodão, e 
postas cada uma de per,si em uma boceta; As 

- niais volumosas iserão ligadas com fio de arame 
ao fundo da caixa, na qual forem colloeadas. 

Os vermes que se-podérem obter, prin-
cipalmente os que Se-íicharem nos corpos >dos 
outros animaes quando sc-prepai ão ; serão 
como os mollusco s remettidos em águardente» 
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E" d e ' dezejar que cadaum dos aninines 

que nos-remetterem e«i pele, em esqulgto 
ou em ágoardente, seja acompanhado de uma 
JNota qtic indique .com precisão 

O Paiz em que o aniuial ke-Ticha; 
A estação em que foi apanhado ; 
O modo porque se-sustenta; 
Seus hábitos ; se-se-conhecem ; 
O nome trivial que tem no Paiz; 
Se é util ou nocivo; 
Os usos que se-fazem de sua pele , car-

ne, gordura, &c. 
As opiniões vulgares ,ou supersticiosas que 

a respeito:delles ha entre os,naturaes do Paiz. 
Estas notas, escritas em um caderno te-

rão cadauma seu número, que corresponda 
ao námaro^do objecto, a que ellas pertence-
rem. J * 

Para que não haja confusão no lugar 
em que os objectos e as notas forem deposi-
tadas, será bom,,} que >a pessoa qüe se-enear-
regar da remessa verifique todos os números 
U os-arranje de maneira que |fome uma se-
rie, para que haja certeza, por exemplo,,, um, 
tal borboleta pertenço à tal larva, tal lupllus-
co ,a, concha tal. 
. . E' necssaiio que estes números nãp se-
jao escritos ;em papel ou ainda em pergami-
nlio , mas pintados a oleÔ sôbre uma chapa de 
madeira ou de metal, que se-prenderá com 
um fio de arame , ou ,ás pelles, mettidas em 
caixas, ou ás redomas e aos barris »r que con-
tiverem animaes. Será fácil ter números, for-
mados com instrumentos a esse fim adapta. 
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à ó ^ è t f r e chapas de folha ^haveria então se-
gurança e certeza sôbre os números. I 

Podem também servir lammas de estanho 
bem delgádás> sôbre ás «juaes se-gravem oS 
humero*-; • e. 'festas lâminas de estanho grava-
das podem prender-se aos animaes que 1 se-
metterem no licor. 
I Pode-se também prender aos objectos con-

servados no licor , • e áquelles que estão nas 
caixas e bem secos , um pequeno cordel com 
alguns nós. Estes nós fórmem duas series sepa-
radas por um ihtervallo : a primeira serie sig-
nificadas dezenas, a segunda as unidades; e 
por este meio pode-se indicar o número que 
se-pertende. , . 
• Temos agóra de fallar dos méios de en-
caixotar os objfetitos de . Zoologia / d e maneira 
que cheguem á f r ança no melhor estado. 

Qs objeclos que se-remettem são ou partes 
de animaes , ou animaes inteiros conservados 
em espirito de vinho, . ,. 

As peles de-animaes , e as partes das 
oves serião atacadas de certos1 insectos , e 
has ' Paizes quentes principalmente senão em 
pouco tempo estragadas, se não houvesse 
meijpf?, de as-preservar. >' 

() meio mais seguro é o uso do preser-
vativo arsenicál, conhecido com nome de-
sabão de Becceur. ' ( l ) 

, (1) < CampMiçãQs<qe uso, do Saião arsenicál, cha-
mada Sabão de. Becceur. 

Canfora ....". 6 Oaças. 



1 ia 3 
. E' este o preservativo de que se-faç-Juso I 

no Gabinete do Rey, e com grande successo. 
; Seria muito vantajoso que se-servissem 

delle, principalmente para os oljjeetos únicos 
ou, preciosos., de cuja conservação se-queira 
certeza, 

Mas o emprêgo deste preservativo requer 
grande cuidado,,; é; necessário não o-applicàr -
senão á superfície interna da pele , e nunca 
a externa; porque tocando-a com sabão, e 
sacodindo as peles para as-encher e preparar 
depois, podêr-sg-hão experimentar máos effeitos. 

Quando ésta composição^, se-tiver empre-

Arsenico em pó ) de cada 
wSSBão branco j um 9. Libras. 

Sal deStartaro l ã Onças. 
Cal em pó 4 Ònças. 

Raspa-se o sabão lança - sè pequena quantidade 
d'água em um vaso, que se-ponba a fogo brando | me-
xendo freqüentemente com uma espátula de madeira: 
Qnando elle estivei! bem derretido , e sem grumos", 
lança-seJhe o sal de tartaro , e a cal. Tira-se então 
do fogo; ajunta-se-lhe o arsênico, e tritura-se muitò 
bem tudo junto, l,ança-s(£)lifc então a Çanfora reduzidi 
a pá por meio de pequeVià quantidade d' espirito de \'i-
WHi E'sta massa deve ter a consistência da cóla dé 
farinha. Guarde-se tildo em vasos de barro vidrados , 
em que se-escreva o competente letreiro. 

D'este sabão, quando hojiyer de servir, deve, tirar-i 
se para outro vaso a quantidade que se-julgue necessá-
rio empregar; dilue-se em alguma água fria. A matéria-
assim diluida devç ter a consistência de caldo. Cobre. 
ses .p, vaso com uma tampa de papelão com um bura-
co no meio, para deixar passar o pincel com que el-
le «c-devc empregar. 

S 
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gado, será bom marcar por uma nota os objec-
tos assim preparados, a fim de que as peles 
se-sacudão com precaução, quando se-desen-
eaixotarem. 1 r ' • ; '•5 

.Wb pensámos, que se-poderá dispensar 
aquelle preservativo, até á occãsião , em que 
os animaes se-preparem « aprontem para se-
rem collocados no Gabinete (13): eis-aqui por-
que meios élle pôde ser supprido. 

A éssencia de terebinthma 1 o oleo de 
petróleo I a caaforayr não anatã® os insectos1,-
mas afugentão-nos. Estes meios-.são na ver-
dade insuficientes, e . tem muitos inconvenien-
tes a respeito dos objectos , que se-dezejao 
conservar em uma collecçãó ^ mas elles basta- • 
rião para conservar durante a viagein-ga^cai-
xas os objectos que se-remettem. f 

-Qaando ; se-quizer .encaixotar a pele de 
sum animal, é em primeiro .de tudo necessário 
sacodil-a bem para expeltír ,os insectos , se ja 
os-tiver: bastará depois passar pela superfície 
interna da pele com um pincel com oleo do 
petróleo,! ou essência; de terebinthma. Go-
brir-.se-ha grosseiramente com algodão ònresr 
topa embebida das mesmas substancias. Met-
ter-se-ha depois <em uma caixa,* que se-brea-
rá de maneira que a humidade e o ar a naó 
possão penetrar. Na falta de essencia de tere-
binthina e de oleo de petróleo, poderá .servir 
algum cozimento, de plantas , muito, aromati-
cas (10) e amargas , com O qual se-humedece-
ráõ . as peles: pela parte • dé dentro antes de 
as-apertar; e salpicar-se-hão interna . e exter-
namente com tabaco pimenta pizada , &e,i J 

V 
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As Ares requerem ás mesmas precauçSesj 

Cada uma d"ellas(em cujo interior se-pórá um 
pouco de algodão,, não para llie-dar algum» 
fôrma r mas sómente para quçs> as diversa® 
partes; da pelése não toquem)/ será mettida 
em iam saco» de papel) bem fechado M e estes 
saco».isiesãa arranjados em uma caixa bem. 
breada. 

Passemos . agorai aos meios-' de conservar 
fljj animaes em licor espirituoso. Entre to-
dos os vasos os melhores são os de vidro; 
porque nos de madeira, !por mais precauções 
que se-tomem escapa sempre algum licor 
pelos seus póros. 

Devem preferira-se os frascos quadrados J. 
poroag^^-arranjâo melhor nas caixas. 

A perlgMi. conservação dos animaes no, 
leós d pendei ia qualidade d'estey! do modo. 
de ^-cóffecar nos frascos p e da maneira de 
lutar os. mesrrio» frascos. 

Passemos a dar a> este respeito instruc* 
joes1 ás- mais importante^ fellas ísaot extrahii 
das d?uma- Memória de Ms;. Péron., inserta 
ao 2.;° Volume da Viagem ás Terras Austraea. 
Sabe-se que este Naturalista ̂  a qúem o Ga<-
binete do Rey é devedor da mais riea Col-
lecção,- de animaes invertebrados tinha con-
seguido o conserval-os perfeitamente. 

E' depois d e muitas indagações e expe-
tíencias,'que elle chego® a descobri®' para is-
so os meios mais simples e fáceis. 

O Licor espirituosos de'que nos-servirmosv 
deve ser db 16 a 22 grãos do areómetro" de 
Baumé ; se é mais forte destroe inteiramente 
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a s c o r e s , d o s a n i m a e s - . N ã o s e - e m p i e g a d e 2 2 

g r ã o s s e n ã o p a r a o s m a m m i f e r o s . : A s a g u a r d e n -

t e s d e a r r o z , d e a g u ç a r , a a g u a r d e n t e d e 

F r a n ç a , e m . n i n a p a l a v r a , t o d o s o s l i c o r e s es-

p i r i t u o s o s s ã ò i g u a l m e n t e b o n s ; p r e t e r e n i - s ç 

l o d a v í f a q u e l l e s q u e s ã o m e n o s c ó r a d o s . ; 

A n t e s á e n i e t t e r o a n i m a l n o l i c o r * é. top 

a c e s s a r i o S ? c o m u m > p i n c e l ' o u e s c o v a m a c i a , h -

y r a l - o d a s m u c o s i d a d e s , q u e t e n h a , e d e t o -

d a s a s i m m u n d i c e s q u e o - m a n c h e m ; J p a i A 

. d e v e . t r a t a r - s e d e q u e o a n i m a l fique d e t a l 

m o d o p e n d e n t e n o l i c o r , q u e n ã o t o q u e n o 

f u n d o d o v a s o ; s e m é s t a c a u t e l l a , ma® s ó m e n -

t e s e - d a m n i f i c a , m a s f r e q ü e n t e m e n t e s e - c o r -

r o m p e . M r „ P é r o n p r o p õ e a t a r . « . . a n i m a i a 

s u m p e d a ç o d e c o r t i ç a , q u e o - t o n l i a s u s p e n s o 

« o l i c o r ; - p o d e m c o i l o c a r - s e a s s u n t ó W W B ^ J u -

j n a e s e m u m j s 6 v a s o ,. o u a o l a t l o u n s d o ? 

« o u t r o s , o u e m d i f f i e r e n t e s a l t u r a s : c l i e s H u c - , 

í u a r á õ n o l i c o r , s e m s c - t o c a r e m ; e s e a lgu- r 

® a s m a t é r i a s m u c o s a s s e - d e s t a c a r e r o , p r e c i p i -

t a r - s é - h ã o . n o f u n d o d o v a s o , M r . P é r o n a f f i r , 

m a , q u e f l u c t u a n d o a s s i m , o s a n i m a c s n o l i -

c o r , ' n ã o p o d e m s e r d a m n i f i c a d o s , a i n d a q u e 

s e - a g i t e , e v o l t e ó v a s o . N ã o s e n d o e s t e p r o -

c e s s o m u i t o f á c i l , b a s t a r á m e t t e r - s e c a d a ani-< 

m a l * e m . u m a m a n g a , d e c a ç a o u o u t r a i o o i s a 

• b e m t r a n s p a r e n t e , o u . e m u m a r e d e ; a t a o - s e 

é s t a s m a n g a s á r o l h a , e ficão s u s p e n s a s n o 

« r a so . D e v e f a z e r - s e u m a . p e q u e n a i n c i s a » n o 

a b d ô m e n d o s a n i m a e s v e r t e b r a d o s i p a r a q u e 

• o ' l i c o r ? p e n e t r e a o i n t e r i o r d o c o r p o . 

í M r . P é r o n a c o n s e l h a t a m b é m o u s o d a 

a g u a r d e n t e c a n f o r a d a , p o r q u e a c a n f o r a a u g - , 

k 2 
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menta a propriedade : conservadora i do licor 
sélü augmèntar a sua força. Mas além dé 
«pie a canfora é muito cara , a sua dissolu-
çãò endu-itece os. ahimaes , e faz. mais difficil 
o dissecal-os: saxf ítlsma 

? Basta renovar o licor depois queolmimal 
n elle tem estado' alguns dias, para que se-
conserve -perfeitamente. E sta precaução é es-
sencial," principalmente, a respeito d'aqueiês 
que se-corrompem mais facilmente. 

BeveTsè depois tratar de lutar os fras-
cos: todos os meios empregados até Mr. Péron, 
tem-se achado insufficientes. O: luto deve ser 
íacil de prepara»; deve ser tal que seque e 
adquira toda a sua solidez no mesmo momen-
to , em que acabar de se-empregar; que o 
espifmrmé^ vinho o-ataque pouco ; i que se 
nãojú. destacando em escamas; que penetre 
os poros da rolha.ee que se-agarre perfeita-
mente ao vidro. 

A s rolhas de cortiça são preferíveis a 
todas as outras: as tampas de vidro quebrão-
se muitas vezes pela evaporação do espirito 
de vinho. 

Achando-se bem rolhado o frasco ou re-
doma, efe-aqui a composição do-luto ao qual 
Mr. Péron dco o nome de Lithocolla. 

Resina ordinaria. 
Ocra vermelha beira pulverizada. 
Cêra amarella., 
Oleo de terebmthina. 

Lança-se mais .ou menos resina e óxi-
do de ferro , ou oleo de terebinthina e 
eêj-ít, conforme se-quer o luto mais ou me-
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nos frágil. Em um sô ensaio se-determinaráõ 
as proporções convenientes. ; 

Derreta-se pois a cèra.i Oé a resina. Ajuiv-
te-se depois, pouco a pouco a ocra, ^mexendo 
fortemente com uma espátula. ' Tendo ésta mis-
tura Ürvido por 7 ou 8 minutos ajunte-se-lhè 
o oleo' de-jterebinthina, misture-se, e deixe-
se continuar a fervura. 

Haverá a cawtella inecessana para preve-
nir a inflammação d'éstas substancias; e Ho! ca-
so em que ella aconteça , haverá, pronta uma 
tampa com seo cabo para cobrir o vaso, e 
extinguir as chamas instantaneamente. E ne-
cessário, que o vaso seja guarnecido dé uma 
aza, e quo tenha uma capacidade ao menos 
tripla da c " ~ ' g 

basta deitar de quando cm quando um pou-
co sôbre um prato frio, e em um instante ser 
vê o seu: grão dé tenacidade. 1 

. ' i Uma grande vantagem d'este luto é podêr-
«e preparar a bórdo dos Navios, ;eempregar-
se logo que se-tenha pescado o peixe , ou mol-
lusco , que se-queira conservar em aguardente. 

. Digamos como se-ha de empreegar a ll-
thocolla. Depois de ter ajustado nas bocas dos 
frascos as rolhas dc cortiça, e de as-ter eiixu-
gado bem com um pano se co capaz de lhe-
tirar toda a humidade , aquenta-se o luto 
até ebulição. Mexe-se bem até o fundo, e 
tom um grosseiro pincel feito de um pedaço 
de pano velho; atado na extremidade de um 
pao, applica-se uma camada de lithocolla sobre 

preparar. 
Para do luto 

KF 
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.ar superfície da rolha Algumas Vezes a maté-
ria penetrando a .cortiça faz. evaporar algum 
•espirito;: de vinho., que:; apparece na super-
fície. 

Formão-se com ista evaporação pequenos 
buracos , que logo. se-tapão perfeitafnente-, 
•appheandçHse segunda camada de lithocolla, 
depois que a primeira , esfria. 

Quando os frascos;'-são pequenos basta 
voka1-os .,; e mergulhar o collo no vaso 4evl* 
thocolla. Repetindo duas ou . tres vézes jésta 
immersão, a camada ganha a sespessura, que 
«e-tlezeja. H 

E'- também útil tornar a cobrir os, frascos 
assim- tapados com um pano -j.. ,q»erpse>aperte 
bem., -e ane se-eubra duma resina líquida t 
e nos fflísct^ grandes deve firmar-se . a rolha 
d e curtira por um >cordel seguro, que contor-
na®®' es frascos forme uma cruz sófere suà 
tampa. TI,;• M o JJI I ura Ylii > " < I 

Os frascos preparados d'ésta maneira» po-
dem sem inconveniente voltar-se em todo o 
sentido y expor-se a toda a agitação da tem», 
pestade, e supportar os calores mais fortes, 
sem que o licor possa evaporar. 
| Temos exposto . o que nos-pareee mais 
essencial para a colheita e preparação dós 
objeetos ;de Zoologia. Quem, dezejar instrucçõea-
raais particulares aehal-as-ha no artigo Taxip 
dermie , que. Mr. Dufresnè 4 Chefe Idos - La-
boratórios de Zoologia do Muieu , inscrio no 
Tomo 21 do Diceionário de^História Natural.» 
impresso em 11803 , e na Memória de .Mrj 
Peron, de que demos, extracto. ; ; . , , • : . -
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3ST. B. Os Authores da Memória• que estotf 
traduzindo, cjuntão «este lugar , .uma relação dos 
animaesque não. ha, m que estão, em maojes-
tado W, Museu de \Pm4s» tàexejando que lh fis~ 
vtmettão': omite-se, esta relação-

Reym VegetaL 

As riquezas do Museu relativamente á 
Botanica constão : 1.° dos Vegetaes : vivos 
cultivado» nos Jardins: «12.° da Collecção das 
plantas, secas, e dos Produetos do Reyno ve -
getal , que se-podem conservar para es-fazer 
conhecer.- v' 

A reunião;, no Jardim do Rey,. de grande 
número, de vegetaes; EstrangeirosinSodeve, 
ser Considerada como ©bjecto df I U X O , ou 
de curiosidade : elle é utiP aos progressos da 
Sciencia. Os viajantes não tem nem tempo | 
nem facilidade, de descrever , e de desenhar 
as plantas notáveis nos lugares-em q»e as-en-
eontrão- E-' somente , quando? são cultivadas-
nos nossos- Jardins, que se-podem estudar em 
todos os periodos de sua vegetação ,;., dese.-r 
nhar , quando estão em flor ;,. e tratar dos 
meios de as-multiplicaí , . se a_ sua cultura 
apresenta algumas vantagens. Não deve aqui 
esquecer , que muitas plantas estrangeiras;, 
que são hoje mui triviaes; forão a® princípi® 
cultivadas no Jardim do Rey.. Todo o Mund® 
Sabe, que os cafésque povoão as Ilhas d'Ame-
rica / provêm todos d'um ;pé de café, criada 
nas nossas Estufas p que a árvore do pão 
foi d'aqui reiuettida para Cayena. Ha amdai 
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para'acerescentar, que é no jardim do" Hey; 
que ao princípio se-eultivou, e propagou por 
sementes •,• ou estacas, multidão de plantas de 
ornato, que se-tem tornado objegto de com-
mércio considerável, assim como muitas árvo-
res úteis que fazem hoje o ornamenfó dos 
passeios públicos^. e das quaeá algumas co-
meção a introduzir-se até nas florestas. 

O Jardim do Key é um lugar de deposi-
to , aonde se-cültivao todas as plantas para 
o estudo, mas aonde ha désvellos particulares 
com aquellas, que podem ier objecto de uti-f 
lidade _ou de, divertimento. Quando éstas 
fructificão , colhem-se as sementes , para 
se-distribuirem (gratuitamente a toda a pessoa 
que jse-iulga capaz de: as-multiplicar , e de 

Dão-se também estacas de árvores, que 
não tem ainda fruetifieado. 
.• Seria na verdade vantajoso fazer chegar, 
áo Museu plantas, vivas, prmcipalmenteraqueb 
Ias, cuja utilidade é bem conhecida no Paiz, 
em que. vegetãov Exigindo com tudo o trans-
porte de plantas vivas grande euidado , e em-, 
pachando muito os Navios, nós não aspirámos.; 
a reèeber d'ésta ; maneira senão aquellas, que-
não.podem propagar-se.de sementes ,i com to-, 
das; as qualidades - que uma longa cultura lhes-
tem feito conseguir; o número será sempre 
pequeno.* (J17.) í ./-;,H u\, s-.ü. ;uí -Oh »iife(sr#ftw' 

• E'stas sementes devem ser colhidas bem 
maduras I fc j mettidas depois em sacos de. pái 
pel; com uma Nota , que indique : 

Se v vegetal é . á r v o r e o u . hervá-: 
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V Em que Páiz foi colhida", . 
A natureza do Sólo, em que vegíta i -
A elevação d'este Sólo sôbre o nivel do 

mar ; ^ "' ™ • •'•" 
O nome trivial, que tem no Faiz. i 
Se^se-emprega em alguns usos, como ali-

mento; ou na Medicinai e nas Artes; > 
Se~ a sua história, ou as propriedades 

que lhe-attribuem, offerecem algumas particu-
laridades notáveis. 

Dezejariamos particularmente que se-nos-. 
remettessem notas sôbre os venenos vegetaes, 
de que os Gentios se-servem para envenenar 
as suas flexas ; e sôbre a maneira de colher 
e preparar estes venenos. 

Para haver certeza da madureza^fcji^e-
mentes, devem-se colher, quando faem tacil-
mente da planta; em muitos casos poderá ar-: 
rancar-se o ramo; em que ha as sementes, 
para acabarem de amadurecer aquellas que > 
|ião estiverem ainda bem maduras. 

Os sacos em que as sementes bem secas 
se-guardarem, devem arranjar-se em uma cai-
xa, que se-deverá logo brearsis para que se-li-
vrem da humidade, dos ratos, e dos insectos. 

Ha sementes oleosas, que perdem em 
pouco tempo a sua faculdade germinativa. As 
«ementes de Ohá, de Caffé, as bolotas da 

^ maior parte das especies de Carvalhos estão 
n este caso. Estas sementes devem guardar-se 
em arèa. Lança-se para isso duas polegadas 
de arêa no fundo de uma caixa ,' arranjâo-se 
sôbre èlla as sementes em distancia umas das; 
outras, que seja pouco mais ou menos igual 

' 1 ' 
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ao comprimento- de CádaunSa v-dife inesmàá se-J 
mentes. Cobre-se d'uma polegada;- de âréa, 
sôbre a qual* se-faz novo- arrânjamento d'e se-
mentes;,- e assim por diante , jjté um pé d® 
altura. A caixa deve serbem cheia, para que 
às sementes não possão deslocar-se.:, -a Caixa 
deve ser coberta , mas de maneira que tr ffl 
possa introduzir-se n'el!a. 

Podêr-se-hia fazer na sua parte superior 
uma abertura, em que se-posesse urna rede 
de arame, muito apertada'): o ar passaria as-
sim , sem que os ratos» ou outros animaes 
podessem remexer a terra. As sementes po-
dem germinar durante a viagem : no. momento 
emaSgft. a caixa chega ao seu destino » se, se» 
achg jQjn|i-nas sementes se-tem desenvolvido pe-
quenas põe-se immediatamente em terra 
conveniente.. lE' por este meio que MMrs. Mi-
cMuX*; VwfQe Filho, tem conseguido para a 

'Europa tantas especies de carvalhos d'America. 
Septetetrional. 

Visto que certas sementes de casca dura, 
eomo as nôzes ,-. as ameixas»,. ícc. não reben-
tão , sertão muito tempo depois que se-se» 
meão, conviria-, quando' a, sementerdé oleosa , 
seguir o methodo , que indicámos para se 
não fazer rancida na viageim E'sta precaução, 
é também útil para as plantas da família des 
Loureiros, e as das Murtas , principalmente 
se o Navio, tem de passar pelos mares do 
Equador.. 

Quando houverem de remetter sementes de 
fruetos pulposos. deve-se (quando ésta polpa co-
meça a apodrecer, oqueanuncia a perfeita madu* 
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reza) separar1 as sementes da polpa, para as-
fazer secar, e remetter-se em sacos de papel. 

Eis-ali quanto temos que dizer sôbre ps 
meios de augmentar, no Jardim do Rey, a 
çolJecçãí) ddsr;,vegetaes vivos ; e de dar a 
facilidade de fazer novos serviços a agricultu-
ra, e ao Commércio, 

Passemos ás colleções de Vegetaes secos, 
« dos diversos productos do Reyno Vegetal. 

Estas Colleções, que nunca são assa» 
completas, em nenhuma parte estão melhor , 
que no Gabinete do Rey. E' por meio delia* 
que se-nodem conhecer, comparar, e descre-
ver as plantas, distinguir as suas especiess . 
1 que a Botânica pôde fazer progressos. Jv(- . 
Ias são o único meio de fixar invariavelmente 
A nomenclatura, e a classificação « j S ^ S t a e s . 
As viagens de muitos Naturalistàs tem feito 
anui considerável a Collecçlo do Museu; de 

acerto é ella hoje a mais riça da Europa: lab 
(tão-lhe todavia muita? coisas , e ella pôde ser o 
dôbro em poucos anims K os que vao a Fw-
áses Estrangeiros tiverem n'isso algum empenho. 

E'sta Collecçãq , que oc£npa ja . quatro 
.salas no Gabinete do Rey, compoe-se de plan-
tas secas , dos frutos suço*, ou conserva i 
em licor espirituoso , de goi»mas,.e de mesmas, 
,de pedaços madeiras. , e de outros prod ne-
tos d.. lieym» Vegetal , que podem ser de 
.prestimo na Medicina e nas A j ^ - . 

Os cuidadpM necessários para e u r i q u e ç s r 

(presentemente aq»ella são ,de W -
to wejaos diàc^adeS ;, ido qup os que ^eqjisr 
oc>, augmQíJto da d» z^plogia, j 
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Ás plantas destinadas para s'e-conservarem 

secas-: devem, se possível for , eolhor-sé- em 
flor; e em frueto. Quando a planta é pequena, 
'arranca-sfe inteira , e até com a_ raiz - quando 
é grande cortão-se dellá ramosdélS polegadas: 

"mettem-se- éstas plantas bem èstendidal entre 
folhas de papel, debaixofde uma taboà; em 
«pregando nisto urna pressão , -que as-embara-
ce de se-%ncresparemmas que todavia não 

:ehegue a fazer-lhes perder a sua fôrma, acha 
•tando-as. Para que: sequem bem, basta ordi--
nariamente mettér entre as dífferentes par 
tes da planta, muitas folhas de papel pardo. 

'Noyfc^çes humidos e nas estações chuvosas 
convém acelerar a dessicação por calor artifi-
c ia l .^ 

Pkrátftso põe-se entre duas taboas cader-
• nos de um cento de plantas separadas umas 
das outras , cada uma por duas ou três fo-

lhas de papel: mettem-se assim em uma estu-
fa, jau em um fornofldo qual se-tenha tirado.,, 
o pão; este meio, aliás prontíssimo, não altéra, ~ 
nem ainda as cores das plantas; Quando ellag 

• estão secas , muda-se-lhes o papel. 
Ha plantas muito aquosas, as bulbosas 

por exemplo, que continuão a vegetar no lu-
gar em-que se-conservão, muitos mezes de-
pois que ahi se-poserão. Quando éstas plantas 
se-colherem no estado; em que se-dtevem eon* 
servar, convém-tel-as; por um minuto em água 
a ferver; enxugal-as depois com papel pardo, 
« assim com facilidade secão f porque a-aeçãí» 
d agua fervendo destroe> a vidfe dá planta. 

| Quando os , fructos d uma planta são tâü 
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grandes ,«'que Tjem se não possão acoommodaf 
no lugar cm que' se-gnarda a planta seca, de-
vem-se remetter á parte, tendo cuidado de 
indicar por um némero , ; que' tal fructo 'per-
tence a tal ramo de planta. 
| - Éfli cada paeóte de planta d'uma só es-
pecie' metter-se-ha uma nota que indique; a 
nome trivial, que a planta tem no Pai?., a 
altura sôbre o nível do mar do lugar em que 
ella se-achá ; as mesmas notas finalmente, que 
temos pedido para os vegetaes vivos.. 

Estas instrucções são extremamente im-
portantes para a Geographia das Plantas/ á 
qual Mr. de Humboldt deo tão grandes pro-
gressos." • • ;••*•• • 
jjrij .Será além disso util indicar a grandeza da 
planta-, cór das flores , e- os: cheiros^ííl^ellas 
•exhalão; porque as mais das vezes nada d'ísso 
se-póde conhecer em pedaços' da planta. 

Os fructos secos, serão remettidos em cai}-
•jas com etiquetas I que indiquem os ramos 
das plantas, ás qUaes.elles pertencem. O mes-
mo se fará a respeito das gonamas, e das resi-
nas. Os fructos pulposos serão remettidos em 
aguardente, cada especie em seo frasco sepa-
rado» * •' ' j • 

As plantas e os fructos , quando sejao 
-perfeitamente secos, devem ser mettidos em 
caixas bem breadas, e livrar-se dos ratos e 
dos insectos. • 

Prudente será metter nas caixas algum 
algodão embebido doleo de petróleo, ou de 

lessencia de terebinthina. 
E' de dezejar , que nos-possão remetter 
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também pedaços de madeiras próprias, para a 
Marcenaria, Estes pedaços devem ter pouco 
«sais ou menos dez. polegadas de comprimen-
to, e a gro.ssu.ra <la árvore, se-podér ser, Con-
virá que- uns' sejão cortados longitudinal, e 
outros transversalmente. Mas o esseôcial- c 
pôr sôbre o . pedaço de madeira um número 
correspondente a um ramo d'árvpre seco, col-
locado no Deposito das plantas -secas', porque 
os Botânicos ignorão ainda a que árvores per-
tencem muitas das madeiras que andão noÇom-
mércio. 

Entre os objectos que nos-enviarem , ré 
certo que muitos haverá, tios que nós ja pos-
suirnos , mas assim mesmo podem não ser 
inúteis. Ha plantas, que tem degenerado nos 
nossos'*?®?»!»'; d^essas convém rensvar. as se.-
mentes. Há muitas !que com dificuldade fru©' 
tifieão nas nossas estufas , e cujas sementes 
não podêmos recolher em suficiente quantida-
de para distribuir por quem nol-as pede. 
eim o phormiuni Icrnu, ou linho .da nova Zelan-
dia, cujas fibras são muito mais fortes , que 
as do cânhamo, poderia ser cultivado, em 
grande em muitas das nossas iProvjineias, aon-
de muito bem vegéta, posto que sua semente 
com dificuldade amadureça: 

Nós poderemos trocar com outros Mu-
seus da Europa muitas .das plantas que .COVK 
servâmos secas; e o que nós dermos aos JJo? 
rtanicos d''ásta parte do Mundo servirá para fi-
íxar a nomenclatura , » fazer a eseolla Fraa-
ceza o centro da Botauiea, como outr-ora o-l{»i 
a essoUa de «Ijnef), i?»p . s\ % 
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As gommas, asfesmas, as madeiras para a 
Tinturaria , òs producto í vegetaes >: queI S&i 
èHkprégão na Medicinai poderáô ser analisados 
em Paris , . e fsubministrar-nos *jconhecimentos( 
positivos... sôbre objeetos. ate então imperfeita?, 
mantè'"*conlfecidos. ; i 

E' finalmente necessário confessar, . que 
a pesar do desvellos que nés pomos 11a con-
servação das collecções, ha sempre alguns ob-
jeetos , que se-damnificão com o tempo, e 
que é útil renovar, 

Posto que nas collecções de vegetaes, de 
qualquer Paiz que . elles yenhãe/, haja sempre 
alguma coisa nova, ha com tudo, Paizos, que 
são muito menos ; conhecidos ,, ,e dos : quaes 
quasi nada- temos.!.. . . í tji-- .í,ur 

E' d'elles que dezejariamos -rOTíA"er* in-
distintamente de tudo , quanto seTpodesse 
colher. ' S -
: Temos muitas plantas dos Estados-Uni-
dos ; asi viagens de muitos Naturalistas , e 
particularmente as dé MMrs. Michaux, enri-
quecêrãó os nossos Jardins. Entretanto ha ain-
da árvores: formosasF, que sejião da maior utir 
lidado , e quo se-multiplicarião nas nossas Ao-
xestas, sé recebessttnos sementes em tal abun-
dancia que pudéssemos fazer viveiros.- Mr. 
Michaux assim o-tinha praticado: tinha-se fei-
to ura viveiro de:carvalhos >e de outras árvores., 
ainda! mui raras entre nós,: desgraçadamente 
este viveiro foi dfistruido nos primeiros annos 
da Revolução I e apenas se-salvou um pequeno 
número de indivíduos, que ainda hoje fazem 
® oraato dos: nossos passeios público». ....... , 
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1 E' rico o nosso deposito em plantas secas 
«Teste Paiz. • 

Temos também muitas plantas das Anti-
lfias. MMrs. Poiteau, e Turpin nol-as-derão 
de S. Domingos, e um Jardineiro do'Museu 
nol-as-trouxe de S. Thomaz, e de Porto^Rieo, 

Entretanto; ha belíssimas árvores, e um 
gratide número de plantas, que vegetão nas 
montanhas , as quaes não podámos ainda al-
cançar, 

A viagem de Dombey ao Perá e ao Chili 
enriqueceo "singularmente o Jardim do Rey: 
mas a Collecção,que este • Naturalista nos-' 
destinava á sua volta, foi repartida com Hes-
panha; faltão-nos por isso muitas plantas, -
que Jiavia^na sua Collecção , e de que elle 
faz menção 'nas suas notas. 

Mais antigamente Commerson, que tinha 
rodeado o Mutído, trouxe-nos uma Collecção^ 
d,e plantas secas mui considerável, em que 
principalmente ha a maior parte das plantas^ 
das Ilhas de França e de Bourbon. 

Nós possuímos, desde a viagem de Tour-
nefort , muitas plantas do Levante; e ésta 
Collecção foi recentemente enriquecida de to»' 
das aquellas que MMrs. Olivier, e Bruguier® 
tinhão colhido no Egipto, na Grécia, e na 
Pérsia. 

A Collecção;, que MMrs. de Humboldt,; 
é Bompland fizerão na sua viagem, foi igual» 
mente dada ao Museu: ella é tanto mais pre-r 
ciosa , porque serve de typo á Obra ; que ek 
les publícão. Mas .seria para dezejar, que 
yessemos maior; número de peças, 



Temos plantas de Cayena, remettidas por 
Mr. Martin, que a morte acaba de roubar a 
ésta Colônia. • . . 

Temos também muitas ' do Brazil : e 
éstamps certos'" que o zèlo de! Mr. Âuguste 
dê1»?; Hylaire nos-obterá muitos objectos no-
vos. (18) ' 

~ Temos também plantas da índia e da Ilha 
de Timôr : Mr. lèschenault nos-fez presente 
d'uma bella collecçãõ de plantas secas dè Java. 
Mas estes Paizes são tão vastos ', e a vegeta-
ção é n'elles tão, variada, que nas remessas ,-
que'« se-nos-fizerem da Índia , por annos se-
achará , que mais d ametade dos sbjectos são 
desconhecidos . principalmente: se !sé-récebereHi 
de viajantes, que tenhão penetrado»^» interior 
cieis terras. 

: O Cabo da Boa-Esperança tem sido 
freqüentemente vizitado por Botânicos, que 
nos-tem feito remessa^: não possuímos cotn 
tudo ainda todas as' ' plantas, que ellés tem 
descripto, e as nossas relações com este Paiz, 
seráõ sempre do maior interesse, 

O ,Cabo da Boa-Esperança produz;; gran-
díssimo námero dè plantas dé òrnato e parti-
cularmente das Eiliáceas v que são muito pro 
curadas dos affeiçoados á História Natural ,' e 

„ que até são objccto de Commércio. ' | 
E'stas Liliácéas perdem quasi. todas a fa-

culdade de produzir sementes , quando tem 
sido por alguns anrios cultivadas em nossos 
Jardins. 

Seria pois util , que se-nos-remettessem 
sementesg e cebolas das qué são notáveis pela 

m 



.sua formosura » postoque , sejão jã conhecidas, 
e as-haja nos Jardins da Europa. 

A parte da nova Hollanda ,-. que foi vizír 
tada pelos Naturalistas, quê; acompaphárão o 
Capitão Baudin, põz em nosso pndêr uma, 
colleeção mui considerável | e ta®o"^ais 
prèeiosa," quantas mais plantas i B B W l f l È 
então desconhecidas que muito diffe-
íern das das. outras partes do Mundo. ; Quan-
to estas riquezas se-augmentaráõ ainda» 
quando s.e-tiver penetrado mais no interior 
das, terras!. , 

Não temos ainda nada das Ilhas Marian-
»as e qiiasi; nada das Ilhas Malucas , ás 

• quaes todavia devemos as árvores de espe-
ciaria. «B 

A Costa. Orientai dAfrica., e a,Qocidentals 
do Norte d'America são quasi desconhecidas 
da Botanica, e das outras partes da Uistória 
Natural ,.;.e tudo quanto se-nos-remetter d e s -
tes Paizes será de grande interesse. 
^ N- B. Omitte-se n'cste lugar, uma relação de 
Plantas, que os Autores particularmente deze-

jão de diferentes parles do Mundo„ 
Além das Collecções de Vegetaes vivos,. 

de plantas conservadas . s e c a s e de produetosi. 
do Reyno vegetal ,• o Museu possue também, 
«m sortimento de Utensílios , de Maquinas ^ 
e Instrumentos, e de substancias emprega-
das na prática da Jardinagem, na Agricultu-
ra^ e na .Economia Rural.. Este sõrtimento ja 
mui extenso em objectos, empregados pelos 
diversos Póvos da Europa, devia augmentar-
se com os que se-usão nas. outras partes da. 
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Mundo. A Administração do Museu os-rece-
berá com prazer e reconhecimento. 

Seria de dezejar, que a cadaúm dos 
Utensílios e máquinas se-ajuntasse a explica-
ção do uso que d'elles se-faz , e das vanta-
gerifjTqfce dos mesmos se-tirão. 

Mineralogia, e Geohgia. 

Os Mineraes podem encontrar-se ja em 
fôrmas regulares e geometricas caso em que 
-se-lhes-dá o nome de oristaes; ja em mqpsaK, 
mais ou menos irregulares. (10) f • 

Entre os oristaes ha alguns de tal modo 
situados, que se-podem, sem, se-estragfrem, -se-
parar da sua matriz ou da matéria , qu<e os-
-su atenta ou os-envolve. Outros compõe gru-
pos sôbre a matriz,; -outros finalmente: estão 
como engastados no seu interior.. 

Procurar-se-hão , quanto for possível, pe-
ças n'estes tres estados : e a respeito de 
eristaes , enterrados no interior da mate» 
ria, arrancar-se-hão , em roda,, partes d'és-
ta matéria de 3 ou 4 polegadas de gros-
sura, de maneira, que se-possão observar 
JOS diversos Mineraes que acompanhão os 
-cristaes. 

Destaear-se-hão igualmente porções das 
massas compostas de agulhas, de fibras , ou 
granulosas i:,ou compactas , eecolhendo-as em 
estado de frescura, ê isentas das alterações ; 
que suceedem , principalmente n'aquellãs, que 
•estão superfície* ,v ; • : , Sffl ; _ • , 
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As Minãs mètallicas merecem a attènçãó 

dos viâjantète Klles observarão sè ellas-'; são 
fem amadas paral!elas< ás da 'matéria que as-
cerca ; ou' situadas em fendâS èhámades 
que cortão "éstas camadksV Qiiandô'jejíjjgstai 
carem pedaços d'éstas Minas, devje cuidar-se 
em conservar (á roda do metal prmciparpõr-
çÕes, ou d',outros metaesque lhes-estejao 
unidos, ou de pedras que muitas vezes os-
accompanhão m principalmente quando éstas 
são érixtalisadas. ; • Í 

* Se se-acharem terrenos com restos d'entes 
Qrgaiiisados, como ossos de animaes , conchas, 
impressões de, pèixesy ou devegetaes co-
lher-se'-hão com cuidado pedaçoS"d" estes dif-
ferentes Corpos ,- deixando-os envolvidos em 
uma: porção da terra, ou da • pedra, na qual 
elles se-achão engastados, 
v Se o terreno que se-vizita oíferecer vestígios 
de origem vulcanica apanhar-se-hão pedaços 
que se-refirão ás diversas maneiras dêi^existir 
das substancias expellidas pelas explosões; dás 
quaes umas se-achão em 'estado de pedra, co-
mo! o» bazaltos, Outras são similhantes ao vi-
dro , outras em estado de escórias, &c.; A res-
peito das que se-acharem • em prismas cuidar-
se-lia cm notar a fôrma d'estés prismas, e a 
extensão, que elles Occúpão, sôbre o terreno 

. Cada pedaço de Mina deve ter süa eti-
queta, 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 stia 
situação a; respeito d'alguma Povoação conhe-
cida, que lhe-fique vizinha; a natureza e o 



••(37) 

aspecto'-'geral do. sólo / a sua elevação em fim 
sôbre o nivel do man : , 

©•Sempre que se-encontrarém águas ther-
maes qu mineráes , êncher-se-ha d' ellas um 
frasco , que • se»arrolharl| e lutará bem. 

•""fJJÍTpois que se-abandonárão os systemas:, 
e os Naturalistas se-limitárão a observar os • 
factos , e compatar as observações depois 
que • se-renuniiou o advinhar a origem das I 
coisas para bem conhecer o seu estado ac-
tual ; a Geologia; que» em outro tempo se-
achava no districto da imaginação, « tomou a 
marcha das scieneias exactas I e é principal-
mente em França que ella. tem feito jJíofTfes- V 
sos immeíisós.1 • • • • • 03J'-i'1->, . ' 

: E'sta- marcha regular- e comparativa, tem 
não sómente alargado os nossos conhecimentos 
sôbre: a constituição do Globo j mas também 
tem produzido — a s f K l 
Todavia estamos ainda mui longe; de conhecer 
o s d i v e r s o s p a i z e s d a t e r r a , como conhecemos 
a Europa • osfaetós necessários para -lixar 
as nossas idéas não podem'ser recolhidos se-
não por viajantes instruidosy e dados a este 
gênero de Estudos. , ; , > < ^ J-

• sul, Mas é-'fácil aos que vizitão os paizes re-
motos I• principalmente além dos Tropieos-, sub-
ministrar-nos noções importantes § e enviar-nos 
produções, cujo exame por si só poderá alumiar-
nosi e fornecer informações sôbre a natureza do 
sólo dos diversos Paizes, e por consequencia 

. sôbre a disposição geral dos mineraes, que 
eobrem a superfície dó globo. 

Sôbre-todas as Costas, em todas as Ilhasf 
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aonde chegue um Navio, as pessoas, que sal-
tão em terra, poderáõ sem, muito trabalhp 
alcançar-nos -objectos, que não sendo em si 
d algtim preço , seráõ todavia instructivos , e 
interessantes por, simples, notas que ós-acom-
pauhem. 

Podem-se primeiramente colher a borda 
das torrentes seixos, que indiquem a nature-
za dos rochedos, dos:,quaes.,as torrentes se-
precipitão. 

Escolher-se-hão os maiores ;, notar-se-ha 
qual té o seu volume; e quebrar-se-ha algum 
«fn , pedaços : apanhar-se-hão também alguns 
•desunais pequenos, cuidando em escolher os 

- que tem aspecto differente. Os, seixos são 
tant(t niais«.pequeno,s quanto de mais longe são 
írazidofcffi.rí 

Quando se-vir um rochedo elevado no 
meio das águas ,, ou no interior das terras , 
observar-se-ha se .este rochedo é. todo <la 
mesma substancia,, homogênea ou compôs, 
ta,,! ou se ; é formado de diversas camadas, 
No primeiro caso destacar^se-ha um fragmento; 
no segundo caso ob.servar-se-ha a posição re-
lativa das camadas , a sua inclinação,e es-
pessura ; e tirar-Se-ha um pedaço de cadauma 
dMstas camadas , pondo o mesmo signal sôbre 
todos os pedaços que sairão da mesma mon-
tanha,í,-e um número particular sôbre cada um 
d elles, para indicar a ordem da sua superpo-
sição, ou da sua situação reciprocai A'quelles 
pedaços se-deveria ajuntar um ligeiro desenho 
,qjie indicasse a fôrma da montanha, a gros-

P iaflinaçSo d»s pam^das, e .eoi». isto 
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se-fariá um grande serviço. No caso em que 
o rochedov que se-observa,, seja uni: pieo soli-
tário , convém examínal-o, e desenhal-o so-
bre düa£• facesís para' melhor idéa se-fazer da 
inclinação dás camadas.. 

~ Î íaT) , será inútil recolher arêá dos rios , 
principalmente d'aquelles que aCarretão' frag-
mentas , metallicos, mas ésta arca deve tomar-
se o mais longie que seja possivel da embo-
cadura. 

Encontrão-se em alguns Paizes massas; so-
litárias , ás quaes jo Povo attribue uma ori-
gem singular. Deve tirar-se d'ellas, p^d^j^s. 
Talvez que assim se-achem alguns- aerofites: 
outros que teráo sido transportados pelas re-
voluções do globo.. Quando se-rec(511iem frag-
mentos de rochedos ,, de minas, de productos 
vulcânicos , organisados fosseis,, o essencial é 
notar' exactamente as. situação -p em que se-
achárão , isto he, . deve declarar-se a natureza 
do sólo, e> a> sUa: posição relativamente aos 
animaes que lO-CercãO. 

Á s camadas de bazalto merecem attenção' 
particular,, tanto em si mesmas, como em re-
lação aos terrenos,, em que se-achão, ou que 
as-cobrem.. Notar-se-ha j se ellas são dividi-
das? .em. massas irregulares, uem taboas, em 
prismas,, e qual >ha- a sua disposição : obser-
var-se-ha se ellas contêm restos de corpos or-
ganizados:: e cuidar-se-ha em recolher pedaços 
nos diversos estados, assim como matérias sô-
breí as; quaes o bazalto descance. Procurar-se-
ha principalmente conhecer com clareza se não-
ha inter.posição de escórias, ou d'estes leitos 
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de aspecto iterreo, aos / quaes os Alemães dão 
o nome de Wtikke, e que se-suppõe não se-
rem vulcânicos. ' , 

< .Os pórfyros, trachytes' de; Mr.._Haiiy[v 
merecem o mesmo interesse i > eüés JWistin-
guem principalmente dos pórfyros primitivos», 
o,- de transição, pela ausência do (pBrtzo ç 
presença do pyroxene. fNão são necessários 
pedaços grandes ; não-, sc-devem apanhar 
grandes massas, senão quando contiverem o 
esqueleto de'algum animal fóssil. Para en-
gBggtar. estés mineraes5, devem primeiramen-
tà^mbrulharae em papel fino Jpsóbre: este 
p»r-se-ha outro papel , : em que;se-escreva a 
elrquefa 1 ou a nota com a informação de 
quanto lhfepertencejwdepois. 'segundo papel fi-
no; que se-cobrirá desestopa; e tudo isto se-
embrulhará a final em papel pardo. : 

Arranjar-se-hão depois todosí testes peda-
ços de mineral em uma caixa,. ajustando-ós 
bem uns com outros ; ' e enchendo os inter-
vallos de aparas de papel, 'ou de estopa de 
maneira", que tudo junto forme como uma só 
massa, na qual nada possa'desarranjar-se. A; 

caixa: será breáda para se-preservar da humi-
dade. •' -'-: r. . : ': , í ,•'"! : 

Expondo por este modo os meias mais 
proprios para- enriquecer ai/icolleçção do Mü-
sèu, e para dar aos Professores d^este Esta-
belecimento instrucções sobre õs objeetos, que. 
se-lhes-remettereffl> temos indicado o que julgá-
mos de maior, utilidade. ÉSentimos 'todavia bem» 
que os viajantes, que não são dados unicamente 
ao estudo da História ííatural, « as pessoas, que 
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ke-encarregarem de procurar animaes, vegetaes, 
•e mineraes- exóticos, não porâõ nisso semprfe 
todos os désvelios que nós dezejâmos. Assim 
•mesmo teremos que agradecer-lhes , se nos-
mandarem sementes colhidas ao aeaso, peles 
•de animaes em caixas bem breadas, pequenos 
animaes lançados confusamente em üm barril dè 
licor espirituoso, mineraes com uma nota que 
indique o lugar, em qüe forão achados: mas 
far-se-ha tanto maior serviço á Sciencia, ®n-
•cher-se-hão tanto melhor nossos votos pelos 
progressos-d^ésta quanto a prática da co-
lheita e remessa mais se-aproximar das coivv 
dições, que temos indicado. J 

O que temos dito relativamente a comei-
ta , e á preparação dos objectos dir^-se á%-
pessoas y kiue rião são particularmente dadas 
4o Estudo da História Natural. Sc nos Pai-
zes, a que aportarem os Navios FrancezéS; hou-
ver algum Naturalista , èsté/ poderá remetter 
objectos escolhidos e preparados com cuidado, 
e a Administração do Musèu sè-empenhârá 
em transmittir-lhe em troca aqüellès, que eUe 
dezejar , e dos quaes a mesma administração 
possuir pelo menos dous exemplares. Es-
tas communicações reciprocas são em tudo 
análogas ao fim do nosso estabelecimento. 
Ellas seráÕ infinitamente úteis ao progresso 
das Sciencias Naturaès , ê nós nos-lizonjéâiiiòs, 
que S. Ex. se-dignará facilitar-nos os meios. > 

Resta-nos dizer Uma palavra sôbíte o en-
caixotàr os objectos, e Os cuidados, que sé1 

devem ' tomar para que elles se não dawuifi-
ç» quem na viagem. 

n 



Logo que os objectos» preparados como 
temos dito, tiverem sido mèttidos nas cai-
xas y é necessário vedar éstas o melhor que 
for possível,: e breal-as sôbre toda a superfí-
cie e de maneira , que nem o a£g, neín a 
humidade possão penetral-as. CobriftaeehSo de-
pois dè um oleado, e por-se-hão®tio Navio, 
aonde possão ficar até o fim da viagèm*, e 
tanto quanto for possível abrigadas do exces-
sivo, calor, e sem perigo -de ratos. 

E* desnecessário advertir,, que as redo-
mas e frascos de vidro devem ser remettidos 
eu» caixas com bastante estopa , ou coisa si-
júltente, e arranjadas de maneira, que não 
coríao "risco de se-quebrarem. 

guando as caixas chegarem a algum por-
to- de rtança, 8. Ex. se-dignará dar ordens 
para que ellas se não abrão antes de ser re-
mettidas para o Museu. 

Sem ésta cautella a maior parte dos ob-
jectos, que ellas contêm, correm risco de.se-
rem quebrádos ou damnificados. 

0 interesse que S. Ex. toma pela Collec-
ção do Jardim e Gabinete do - Rey , e os cui-
dados" a que se-dá para o-enriquecer, não nos-
deixão duvidar que ésta Collecção será em 
pouco tempo consideravelmente augmentada, 
que formara uma serie tão completa , como è 
possível, e que os Sábios de toda a Europa 
aqui viráã procurar novos conhecimentos, e 
soltar as difficuldades , que os-embaração j | 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. f a r á época na 
História de um Estabelecimento, que sendo 
H a da admiração dos Estrangeiros e 
contribuído para a gloria j p M g § l f e 
a todos, os respeitos a p r o t e c ç a o parücular 
corf~quá Sua Magestade se-Digna honral-o. 
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* N O T A S 
Ã* •Frfalncção antecedente, extràhídas das 1Breves?' 

InSttjucções dadas pela Academia das Sciencias 
Wle Lisboa aos sem Correspondentes. 

(1) Pag. 5 T.in. 10.. „ Mas primeiro que 
tudo é preciso advertir em geral ,s; que' os 
Animaes destinados para o Museu, devem ser 
apanhados de modo, que fiquemI todos 
excepção alguma, com a cabeça intritra •?• na 
quadrúpedes; com todas- as tinhas ^Tdehre™ 
e sem rotura considerável naspele; as aves1 

com o bico e pés e com todas as. pennas 
os. peixes com todas as barbatanas e cauda ; em 
uma palavra aé menos aquellas partes,, de 
que se-servem os Naturalistas pára; caracteriza-
rem cadauma das especies , , devem,. depois' 
de feita a preparação, ficar, quanto for pos-
sível, no seu estado natural. „ 

(2) Pag. 5 Lim 19̂  ,ji'Mas , , como • só a&y 
peles, não bastão para dar uma idéa justa da 
fôrma e postura do animal, recomendar-se-ha 
aos Correspondentes; que mandem junto com 
ellas um dezenlio.tou uma descripção, exacta, 
ao menos d'aquellesque não são vulgarmente^ 
conhecidos, ou que tem alguma coisa de ex-
traordinário. „ : 

-erin{sl| Pag. 5r Lin. 21. „ Por uma incisão pe-
quena junto ao ams se^eEtrahiráÕ: todos, os in.-; 
•tgstinos. ,,..„ • .. ,,, ... .... ..• ,,, ' 
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(4) P«r. 5 T.m. 25. „ Como é impraticá-
vel conservar svni "corrupção por muito tempo 
com a carne Os quadrúpedes grandes, faz-se 
preciso esfolal-os , Mo' modo que, cheia a sua 
pele com alguma matéria estranhfe Ip^es-dê 
â mesma fôrma extêrior, que tinha® 
to vivos. " 

Para èstè èffeitò nos ànimàès quadrúpedes 
de mediana grandeza, far-se-ha na pele, uma 
ineisão direita desde a parte mais inferior do 
ventre , até ; a - ânus l ou duas incisões cada* 
uma ,das:*flu|yes principie no mesmo anm\?:lk: 
conj.iaue. pela. parte interior ••da», coxas atéá 

ijr-L • com ^as-'pernas. 
~ Poíjfésta 'abertura feita de qualquer dos 

dons moaos, «que parecer mais' conveniente ,• 
depois de separada eom os dedos*ou com al-
gum instrumfento accomodado á pele que ro-
deia as duas còxas, se-tiraráõ ;éstas para fó-
ra ,• cortando-as pelas articulações , que as-
unemi com as pernas, cujos ossos se-descar-
naráõ , quanto «for pòssivé^ii" 

Depois se-continuará a despegar a. pele 
das costas JI ) até cliegar a cáüda, a quàl\ ae 
não se-pudér ièsfolar, se-cortará pela juutura, 
que a-une ao tronco. •"••' • ;r;;jt?o;f o rnvu: 

Feito isto, se-voltará. para a cabeça da 
animal a parte posterior da pele, que jaes -
tá separada do corpo , e puxando-a até' ás 
espaduas, se-fará uos braços ,o> mesmo qui: 
se-fez nas coxas, cortando-âs ..pelas articu-
lações das canellas, as quaes lambem .serdes-
earnarão da mesma sorte que as pernas. 

Coittinuar-se-ha a puxar a pele. até de*» 



cobrir ametade da cabeça para a-descarnar; 
separada ésta do corpo pela sua juntura, com 
o pescoço , se-extrahirá toda a substancia do 
cérebro ; e depois de bem limpa a cavidade , 
se-eneherá esta' com estopa, ou algodão mis-
turado Aim pedra hume calcinada em pó , ou 
coiSíMmras matérias de cheiro activo K cpmo 
tabadk, pimenta, alcânfor, &c. ensopando pri-
meira tudo em oleo de terebinthina. 

Com ésta mesma composição, depois de 
se-cortar a lingua pela sua raiz., e descarnar 
bem os queixos , se-ençherá a parte da goella 
que restar pegada á cabeça. 

Também se-arrancaráÕ os olhos de jnodo, 
que se não rompão .asjpalpebras; e ^pp^g de 
bem limpas , e enxutas de toda aeJWiüífHfc 
as suas orbitas,, se-encheráÕ com m mesmas 
matérias , que. acabámos dè apontar, 

Em lugar dos olhos arrancados se-mette-
ráõ outros artificiaes , ou de vidro, • ou dc es-
malte , ou de outra matéria solida , que imi-
tem ,na figura, e côres os naturaes , .e quan-
do isto se não possa fazer com a perfeição 
devida , remetta-se ao menos o seu desenho 
com as côres próprias, ou uma-relação exac.-
ta, que supra do melhor modo a sua falta. „ 

(5) Pag. 7 Lin. 10. „ O methodo de pre-
parar as .aves grandes pouco diflere do que 
acima se-expoz para os quadrupedes de me-
diana grandeza. Ainda que se-póde principiar 
a operação por uma única incisão feita np 
ventre desde o ami-s até o osso do peito , é 
melhor que sè-fação duas de sorte que nas-
cendo ambas do anus, vá cadaumadellas correu-



jáo ao comprido dSsfifflfas até- terraínàr Üt 
•encontro da aza da mesma parte. 

Pegando no vértice dó angulo, que foí>-
mão no miun ás duas incis5es xe-irá separan-
do pouco a pouco com os dedos , #tUcom*ál-
jgum instrumento accomòdado, a peleWÕ ven-
tre, c voltando-a para a parte d a W a b « r d a 
àve até chegar aos -encontros das azas.& 

Despegada do mesmo modo a p«Ée qfe ?Éb-
:dea as coxas, tiradas éstas para fóra, e cortadas 
pelas suas; junturás com ás pernas, cujos ossos 
«eíáõ bem descarnados, se-eontinuàrá à opera-
rão, separando devagar a pele das costas , até 
9HÉÈL 3 0 uropigio , o qual se-cortará com uma 
tes cv iyaar t i cu lação , queo-une ao corpo, 

p w C T q ^ t o , se-pegará na parte posterior 
ja esfokdS Jdo corpo da ave . com a mão es-
querda , e 'Com a direita sè-irá tirando cóin 
sentido , para que se não rompa , o resto dá 
pele até chegar ás azas-, as qUaes sé-devem 
separar do tronco pelas suas articulações, des-
carnando , o mais que for possivel, òs ossos 
que ficão pegados á pele. 

Còntinuar-sè-ha a puxar a pele que ves-
te o pescoço, até descobrir parte do craneo-,' 
o qual se.-cortará transversalmente um pouco 
acima da sua união-com o pescoço , separan-
do deste modo do resto do corpo a cabeça 
junta com a pele, 

Por éstà abertura feita no craneo se-extrahi-
rá toda a substancia do cérebro; e se-fará tudij 
o mais que pertence á preparação interior da ca« 
keça. do mesmo modo que fica dito dos quadru-
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m t / Ê Porém n'as aves aquaticas, e outras de 
cabeça grande, cujo pescoço não é fácil d® 
se-esfolar até descobrir o craneo, sem o peri-
go de romper a pele , separar-so-ha da cabe-
ça o j i c o ç o pela última juntura ; , e depois 
deSÉttrada a pele, se-faiá a extração do cé-
rebrcTpor um buraco, feito de propósito na 
parte® uperior do eraneo, que corresponde ao 
paladar. „ 

,, Para revirar facilmente a pele sem es-
tragar as pennas, se-terá feito passai- antes 
da operação pelo nariz da ave um fio com-
prido , e forte, o qual servirá para puxar a ca-
beça fóra, e dar á pele a sua situ^ça^ na-

/ , , ' b methodo de encher as camlades do 
corpo, da boca, e dos olhos é inteiramente o 
mesmp , que nos quadrupedes. Basta só ad-
vertir , que ésta preparação das aves requer 
mais alguma delicadeza para que fique a sua 
pele inteira, e todas as pennas limpas,e dl-
reitcis • 

„ Este methodo de preparar as aves não é 
fácil de praticar-se com algumas d'ellas, prin-
cipalmente com as pequenas , por causar ,da 
delicadeza da sua pele, , N'este caso poderão 
enviar-se em vasos cheios de licor espirituoso.,, 

(0) Pag. 7 Lin. 23. „ Os, ovos que se-
mandão para fecundarem , antes de se-mette-
rem nos caixões se-cobriráõ bem de verniz 
pelo methodo sabido A&lieaumur. „ ^ 

„ Os ninhos, que pelo seu artificio forem 
. .dignos da curiosidade do Naturalista, se:ac-

commodaráõ da mesma sorte, e com as-mesmas 
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pVceattções cm bocetas bem tapadas. K para 
extinguir os insectos^ que ordinariamente tia* 
zètti, se-ínetteráõ em vim forno , eftié Só 
tfenha 0 gráo de câtor necessário para jçste 
èffeitó , tendo o cuidado de :,0s-êtgi||p& logo 
em panos, para impedir novos insectos j;/'' 

'(7-y Pag. 8 Lin. 17.*Aquelles jte&fc qufe 
ôs Naturalistas cltamãó Cetáceos s è cnifs pe* 
les. são tão fortes, como as dos quadrupedes, 
podem prepárar-se do mesmo modo, que es-
tes: exCeptO que a incisa o sè-deve fazer na 
pa«e inferior por todo ô sèü côéiprimeiiitó, 
paia q^-evaquár com ÉiaiS facilidade. Dos pei-s 
xfes cüite /orem 'demasiadamente grandes, bâSta-
jNBftlpWM» as peles secas e preparadas, eo-
inò dissemos dòs< qUadrüptedêà. 

„ Ste os peixes , que houverein d'e se-matt-
daí, forem csiatoS 'é delgados de "Sorte, quê 
possão secà¥-Se bem, èjetr&hidãs cito algum 
instrumento aecòmodado àS suas entranhas, e 
lavada bem a cavidade que ffiéa, se-lançaráõ de 
infusão em águardente pelo espaço de 12 até 13 
éiàs. Findos eítes > sè-éStendeSrá peixe com 
o laito mais branco para baisso sóbre Uma ta-
íMlia de Vidro, -ofc de madeira feeítn 4tóà; ten-
do pãVticMar cuidado, em que as barbai,» 
cauda, fe barbatanas fiquem na Stfà situação 
natural : e para •que ésíãsf^á medida que fo-
fèih 1S6íe"ái!idò , %è iião tèírção e descortiponlião , 
êepoiS concertadas , e efti quátató estãe 
humidas e com à stfa-colla natural, se-lhes-pre-
geí-áõ pela pàfte <le eiífta algumas tiras ÇM pa-
pel, que seívft-áS pitta Ss-KKrítserVai' *pM|Mj| 
«a m i t posição. „ 
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„ Feito isto, se-exporá ao calor do sol* 
OU a um vento, forte; e. passados quatro ou 
eífeeo dias, sé-dejpegará o peise.por veio de 
mrça agulha de fardo, ou outro instrumento 
similhantf, que mettendo-se enfre o pmm » 
a iiiflüyflF- sejfaca caminhar da cabeça A H » 
çawfiftPpara não "desconcertar as barbatanas* 
o; queçSsuçcederiaeondnzinde-ss a agulha em 
sentido; contrário, , . 

„ Voltando o peixe com a parte mferwjs 
para cima , se-exporá. segundai vez ao sol ou 
as vento pelo tempo que for preciso. Bepss 
tinido isto até que sorconheça estar o pe«e pe& 
feitamente seco, sfi-untaró por fés?a fio»» bom 
verniz, transparente, e se-accomodará< nd^ cai-
xões «com todas as cautelas ja i n d i e y K W ^ 

i «Qspeixes escamosos, que pela muita d ĵ. 
lieadesa ida sua pele não podem ser prepara? 
dos, como os Üetáxmi-, nem tão pouco pela 
grande grossura da sua caruc se-po.dem secai 
bem , como os chatos e delgados ; se-cortaraõ 
« j i duas partes, conduzindo o eórtp peíp em-
bigo desde a cafeeça até á cauda ; e tendo ® 
cuidado de que todas as barbatanas e a cau-
da fiquem inteiras , e pegadas a uma das duas 
ametades : E'sta ametade-, que é a que ser 
destina para se,oonáervar3 m-alimpató da par-
ta das es,eannas com o, guine ide uma faca | 
que antoqué levemente, escorra desde a çabe-
até á cauda : -porque em sentido ciartrário ar-
rancaria as escamas « u cujas cores « lustre 
consiste um dos principaes íncrecmiantos dos 
peixes jeseaínosos.-ii, c WWh < - • 'íwf Mai a»f«'iíÉ n 

„ Gaia a mesma faca , ou outro qualquer 
o 2 V 



instrumento accòmmodado , se-irá despegando 
pouco a pouco toda a c a r n e a t é que fique 
só a pele com ametade da cabeça pegada; 
B'ésta se-tirará o cérebro , que restar , e to-
das as porções de ossos que íórmãofdiffefen-
tes - separações no interior do craneBvwjCiwn-
bem se-extrahirá toda a substânciaí 
cuja1 figura e côres se-devem notar, COJIMMS-
sèmos, para se-suprir depois" da sua Sita 
Com outro artificial. Se a'cabeça do pèixe for 
muito curva, se-aplanará pondo-lhe em cima 
algum pèzo çom advertencia , que antes, se? 
deve metter por baixo, e por cima da cabe-* 
Ça alguma matéria molle. ,y 

meia pele assim preparada se-pe-
pf fe pelíÇparte interior com a sua mesma eól-
ia natural a uma folha de papel ; e se-porão 
as barbatanas e cauda na sua fôrma e situa-
ção natural. Depois de beni seca se-untará 
com verniz transparente, e se-metterá no cai-
xão com as precauções necessarias. ,, 

'Os peixes em fim, que, ou pela sua pe-
quenez, ou por outras causas ; não- podérenv 
preparar-se por algum dos modos, que aca-
bámos de expêr, se-enviaráõ em vasos cheios 
de licores espirituosos. ,, : 

(8) Pag. 8 Lin. 22. ,, A preparação de to-
do o genero de replís, serpentes, e cobras grau* 
des>r ;euja pele pôde separar-se do corpo, é 
inteiramente a mesma, que a dos quadrupedeã 
demediana grandeza, tanto no que respeita 
ao modo de os-vasar, e tornar a encher de 
matérias estranhas , como no que pertence âó 
modo: de os-accoinmodar nos, caixões. 8J / 



í , # f -
4't H Só. deve advertir-sc que a incisão, por 
ondè principião todas ás mais operações, nos 
reptís, como o sardão e outros, deve fazer-
se da parte dò ventre ao menos desde o meio 
da cauda até o pescoço, éonduzindo-a pelo 
inmüij*'das coxas e braças , até ás suas ar-
ticuRWies; e nas cobras grandes? como as 
giboiaü, ;se-fará em- todo O seu comprimento, 
pOr onde- as escamas das costas se-ajuntão 
com as do ventre. E'stas se-accomodaráõ nos 
caixões ;, enrolando-as espiralmente, como el-
ias muitas vezes fazem, em quanto vivas 

, Osréptís pequenos podem remetter-se 
emi licores'espirituosos. ÉBWt*J * 

(9) Pag. 9 Lin. -17. „ No- que 
modo de preparar «sSwcío^destiri§pi®s -paTa 
o Museu,' podômos'iconsideral-os, a pesar; dá 
sua - prodigiosa' variedade, como repartidos >em 
ires -classes ,! a cadamna das quaes compete 
uma preparação particular,>-„ u;>» a 

• •„ Todos aquelles insectos, cujo corpo é cer-
cado de uma casca duira, e assás forte para 
conservar depois de sêca a sua fôrma exterior, 
se-metteráÕ em fórnos , que só tenhao o gráo 
de calor necessário para dissipar toda a hiuni-
dade interior , sem offensa das partes que de-
vem conservar-se inteiras O calor do sely:-sen-
do muito activo , : poderá í suprir a falta de 
•fornos , principalmente nos Paizes quentes. „ 

; „ As borboletas , e algumas especies de 
moscas , cujass*azas. imitão ás das borboletas^' 
também se-preparão do mesmo modo :; secam-
do-as, ou em fornos, ou ao calor do sol. Po-

como todo o, merecimento, d'estes insecto« 



consiste na delicadeza de #aas aaas, $ na vi-
vacidade e formosura de suas cores, as qitaeg 
unicamente nascem dé um pó brilhante, que 
asncobre, e q ue é muito fácil de, despspr-se» 
é presiso mettel-as , assim que se-apanharcui, 
entre duas folhas de papel com aaüjBtoJ^ni 
estendidas& assim mesmo s.ere$porj|§fl^ca, 
lor, mudando d« papeis , até que;..estejn^ery 
feitamente sâcas, e em termos de se-podêrenj 
eneaixotar com as cautellas necessárias»i,,im. 

„ Todos os outros insectos, queçonstão dç 
uma substância molle, e qne depois de secos 
perdem, iateisassente a s«a primeira figura, e, 
ás suas cores naturaçg, só podem conservar-,"SÊI 

espirituós£s, ; „ y 
'jPog*. 12-. Lin, '8.:-„ Todos w asimáesí 

a que os Natraalistas dão-, o nome de crus? 
tacess, ou habitem, no mar, ou nos rios, ou 
na terra, se-preparão do mesmo modo., at» 
tendendo unicamente k sua grandeza, segunt 
do a/ qtral podêmos dividil-o», em quanto á 
sua prepara/fio,, em duas classes, de grandes 
e pequenos. Estes , quando pela sua peque-
nez se não podérem evacuar de toda a sua 
substância molle e oorrupfivel ou quando 
»ão possão secar-ise, sem detrimento sensivuí 
4a, Í sua fôrma, e «ores taáturaes ; aceomo-
dando primeiro s^bre o -ventre as suas per. 
nas., © dispondo do melhor modo as suas 
antcimas para -se não iquebrarom, se-embru-
Uiaráõ, seadaum á parte, em> um pequeno 
pano , que se-envcdverá oom iim ifio* -e as-í 
sim embrulhados se-lançaráõ em espirito de 
«iate ipaia se-reinetteienb .„ sft 
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Os crustáceos grandes podem mais fácil* 
mente cvacuav-so* o que se-fará, separando 
a casfü, que cobre o corpo da parte inferior , 
á qual ficão pegadas as pernas, e toda a 
sub&tânçiá toolle do animal. £'sta se*tirará 
todíFWip mellior modo possível: ainda mesmo 
a qfcelçstá dèntro das perna®V-'*® não de to* 
«biStf àô menos das mais grossas. Lavadas i)o 
bem limpas todas as cavidades, que ficão de* 
pois de extrahída a substância interior, se* 
éMhet&S com as . mesmas matérias», que. ja 
apontámos , faltando dos outros animaes. An-
tes de os-encaixotar devem expor-se ao ar 
o tempo necessário para se-secarem bfimA De* 
pois de secos se-aceomjnodaráõ ( nwflWl**»»* 
cem todas as pteca«e§es precisas y para que 
fehegüeín inteiras todas as suas partes; aim<-
da as mais deíieadaS. Para isso será conve* 
mente, que cadaum destes animaes fe*tiw-
brulhfe e® um pawõ, depois; de postas na 

situação natural todas as peínas, ,e an-
ténfiás; « que as bocetas:, em tf»e M o de 
ser rê»ettid%s, teusbão capacidade bastante 
pata hão "ser necessário dobrar éstas partes 
mais fáceis de quebrar-se. „ • 

•(14) Pag. 12 Jjin. 24. „ Todo o genero 
dé éonetas, ©u «ã^alves, ou polyvalves são 
dignas de sc-conservarem nos Gabinetes. Não se» 
deWBfi mandar m que se*apaffibão nas costas 
do mar , que ias ondas faftçSo «m teria, a® 
quaes com a coffltínua fricçfi® da arêa fio»® r®* 
fâdas-, <e «em uma grande parte do se» 
j^íecimenío «aturai, Por isso © mais se-
gwio é mandar «é? a^ítelíás, qãe se-apajihí» 



" s e ) 

com o seu verme ainda vivo , o qual com um 
alfinete, ou com um arame facilmente se-tira, 
depois de ter lançado .a concha em água fer-
vendo. D'este verme basta , que se-mande o 
desenho, se houver quem o faça: e para p fa-
zer, se-remetterá a concha, em quanto^rseu 
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 
o verme todo fóra da concha, e dilata ao 
natural todas as suas partes de sorte que 
com iiita facilidade se-pode desenhar: nas 
conchas terresiresiserá preciso esperar, que 
O ai*rnal sáia por si mesmo para se-podêr ti-
Mtr Éf^í^j desenho.-,, u 

., Depois de bem sècas as conchas se-em-
brulhará cadauma d'ellas em um pouco de 
algodão , segurandq-o por fóra com um fio ;t e 
se-accommodaráõ com diversas camadas do mes-
mo algodão ; dentro das bocetas, em-que de-
vem remetter-se com todas as mais cautellas. „ 

Deve advertir-se , a respeito de todas as 
producções do mar, que antes de as-secar, para 
se-remetterem, é preciso laval-as em água do-
ce , 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-mètterem alguns minutos, 
ou em espirito de vinho, ou em água fervendo, 
para coagular a substância interior . de que 
se-compõe, se-exporão pelo tempo necessário 
ao vento , até que fiquem perfeitamente se-
cas, e livres de corrupção. E cobrindo-as 
?om algum verniz transparente, se-encaixotí-
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aráS 'com as cautellas ,ja sabidas. Mas aquellas; 
que. são maiores é consideravelmente grossas; 
nunca poderáÕ secar-se de modo que escapem 
de corrupção. Será preciso extrahir-lhe uma 
especie de carne , ou parenchyma |gde que 
estSg» cheias; c depois secar e envernizar as 
suas fíèles,como fica dito», „ wxjfa. Hril-:t 

„ Para fazer com mais facilidade a extrac-
ção d'ésta substância interior ? se.-faráõ: no cen-
tro, onde 1 sejunem as pernas ou raios das 
estreitas marinhas, da parte das .cortas, uma 
incisão. circular, mas incompleta^ para que 
fique pegada ao resto do corpo,, ésta porção, 
dé pele, que se-çorta. Por este buraco sg-ex-
trahírá» por meio de,algum instrujnent^iide fer-
ro curvo que se-introduza pejo interior de;ca-
dauma das pernas , toda a substância cor-
ruptível, „ ai«i íiOÜ.1 JjiSúl:' >lí;l,if-5 ? UW 

„ Deve porém advertir-se, que , para.fica-
rem depois de sêbàs na sua posição: natural 
todas as Í estrelias. marinhas , tanto as grandes 
como as pequenas , é preciso , que logo de-
pois de apanhadas, e em quanto estão vivas 
se-ponkão 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. IN esta mesma postura se-dei-
xaráõ por espaçodeS ou 4 dias, até se-co-
nhecer que estão mortas , í para continuar as 
operações que . acabámos de ,expõr. „ , ; i 

; r „ Todos os animaes marinhos, que,são guar-
necidos de muitos espinhos agudos . delicados, 
(i. duros,, se-preparão extrahindo com um ara-
W® curvo na ponta, por uma abertura natural, | J 



que todos tom pela parte interior , a substan-
cia mo] Io , i|uc está dentro da concha, cuia 
cavidade se-lavará bem dom aguardente^ é 
depois de tudo estar perfeitamente séco ^sè-â^ 
comodará- cadauma dYstas pecai' na giifj. boceta 
com algodão , observando todas as mSis^cau-
tellas necessárias pata qué no transporte "se 
nao quebrem os 'seus espinhos. „ ' ' • ' 

:\<'ò) Pus?. \1 Li,,. 8. „ Por meio de ara-
mes grossos , á proporção da grandeza do 
animal-, e dispostos pela parte de dentro; 
se-dará Uto pescoço, aos pés, á cauda, e ' a 
todo o volume a sua postura natural. „ 
. ^ P""- 27 ultim: ,, As remessas drti? 

— ifidividuos do Reino animai 'são1 ás niaS1 difl 
ficultosas pelas ' preparáç0es'V- que 'é h'ecéfes'ã-
rio -fazer, a 1 fim1 de irApedir corriipçâó'^' a 
que estão mais sujeitos f que os individiiós 
dos "outros dous Reinos;'-,, W'n 

,V'<1«6) Pag. 17 mm 3h 'Mt® do Tra-í 
ditclot. Kão mé-atrevo a contar, no nosso ca-
so , com o cosimento das plantas "aromatieâs,' 
tanto como esperão o's Sábios Aüthorés;'d'esté 
Escrito : cuido além disso que ! ha um meio' 
ae prevénir a corrupção1,':é evitar òs sèus- maos' 
effeitos, mui fácil,:pronto, e barato,' qué h'é's-
te escrito se não aponta.• ' " ' ' •(• 

'•' O Dr. -Thomè Rodrigues Sobral ; i Lente 
de Chimica na Universidade de Coimbra, ékn-
um escrito que corre impresso no Jornal' de 
GWwiwWpXXIL convènCé cor^rázões e autho-
ridades que os aromas estão ^môi longe " âW 
possuir, a respeito do nosso objeeto', as pro-j 
prioáades ntáravilhosas-, que sei-Uies-tem aí-5 
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tribuido : que ellcs nada mais fazem, que masi-
carar os mãos clíeir.os , sem os-aniquilar ; e 
que devem por isso ser. proscriptos. '• 

As . fumigaçÕes do Ácidos Muriatico s4~ 
broxigenado. são de , todos [ os meios talvez 
o mais^ seguro , barato , e fácil para acoudi-
cionac as peles antes de se-dobrarein , ,e encai-
xotarem; defnmando-as e os caixotes também 
sc não ,ti verem, icôres que se-damnifiquem com 
o.ácido. : 

Tf t„ Sôbre :ésta matéria de desinfeção, pri-
meiramente praticada e ensinada por. Guiton 
Alorveau, e hoje adoptada e seguida por tor 
do o mundo nos Ilospitaes , Cadeias , Embar-
cações; e aindaiiCa.sas particulares'; são dig» 
nos de ler-se dous esjüríptos do mencionado B p 
Sobral, ambos publicados no Jornal de Coimbra", 
jum em o número XXII . , ooni o Titulo = Dia-
ario das Operações que se-fizerão em-Coimbra a 
fim de se-atalharem os progresso» do Contá-
gio, que n'ésta Cidade se-deelarou em Agosto 
de 1809 = ; outro em o N I XXXIII, Part. I. 
iCom este Titulo = Carta do Dr. >ThOmév Ro-
drigues Sobral ao Dr. José 1'eliciano de Castir 
llio em Resposta a outra, em que se-tratava de 
uma nova applicação- do. Gaz Muriatico : oxige-
nado (Gaz Oxim.uriatieo.)'.',., 

..',(17). Pag. 21 Un. 30. Nota. do Traduc-
tor. Ainda que poucas, sejão as . plantas , que 
tenhão de transportar-se , é: necessário [ que 
para essas mesmas se-piescrevão as melhores 
condições.,./ . o a 

jEscolher-se-ha â terra mais Iprópria para 
a natureza da planta; e delia acondicionada 

P 2 mm 



o melhor possível, encher-se-ha um caixote? 
não completamente, mas de maneira que fi-
que para baixo da boca uma mão travéssa ou 
mais sem terra. Ajustao-se então nó vã.o do 
caixote, e immediatamente sôbre a terra, duas 
taboas , cujas bordas, que se-tocão pelo taeio do 
coixote, se-cavem correspondentemente em uma 
e outra de maneira, que n'estes buracos câibão 
e quasi se-ajustem os troncos das mesmas plan-
tas, cujo número, grossura, e fôrma do tronco', 
deverá regular o número, largura, e fôrma dos 

. buracos.; E'sta tampa*, depois de plantadas e 
devidamente arranjadas nos competentes bura-
cos as plantas» tirmar-se-ha com pregos no 
caixote. Por este modo, que não embaraça , 
íjue a planta seja regada, se-evitarâ, que Os 
balanços do Navio, carro, ou besta, reme-
-xão, ou aluão a terra do caixote. Se porôni 
as plantas são altas, e correm risco "de se-
damnificarem com o movimento do Navio , 
•com o vento, &c: f « ou se-julga necessário 
preserval-as da curiosidade de as-tocar; ou 
se-dezeja conservar-lhes^' fruetos que tenhãa 

t (o que* muitas vezes succede quando são re-
mettidas em caixotes feitos ja de proposito 
para isso, e em que tenhão sido criadas) 
então construe-se sôbre paos, espetados e pre-
gados.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 .se-
gurança ̂ e firmeza das plantas; sem prejuiso 
seu. Nà^ JM^arcações ( deveráo fixar-se os 
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caixotes de maneira que não esgarrcm ainda 
em grandes balanços; e se-evitè á água do 
mar.r 

•(18) Pag. 33. Lin. 7. Nota do Ttaduc-
tor. Este homem, que a uma extraordinária 
>paix|ío ?por História Natural,'ajunta a inesti-
mável'propriedade de maneiras mui doces, e 
o dom de agradar a toda a qualidade de pes-
soas; Augusto de St. Hilaire, digo, viaja á 
sua custa, ainda que munido de rècommen-
dações do seu Govêrno; e veio para o Brazil 
em 1816. Se á publicação do Escrito que es-
tou 'traduzindo não tinhão chegado ainda a 
Paris importantes remessas que elle tem, feito 
para o Museu; a mesma Gazeta de Lisboa;. 

l.9 de 1819 refere- remessas suas, que 
ja se-tem recebido no mesmo - Muzeu: e eu 
mesmo tenho visto nesta Côrte do Rio de 
janeiro muitas dúzias de caixotes, que por 
cautela elle deix?/ de productos irmãos dos 
que-tem remettido. 

(19) Pag. 35 Lin. 11. ,, Os Productos 
do Reino mineral são os que menos cautellas 
requérem para chegarem sem damno. A maior 
dificuldade consiste em conhecel-os, e saber 
procurai-os. No que respeita ás Suas remessas, 
que é o único objecto d*éstas Instrúcções, 
podêmos dividil-Os em terras, pedras, é fosseis.,, 

„ As diversas èspecíes de terra podem re-
mettér-se em pequenos sacos differentes; man-
dando maior quantidade d'aquella, em qúe se-
sehtir' algum sabor salino, ou cheiro, ou ou-
tra propriedade, quea-faça notável, princi-

jpalmente pelo uso, que pôde ter nas Artes.,, 
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AÉ >> Das pedras , ou ,sejão de banco ou va-
gas , devem mandar-se particularmente as que 
tiverem alguma raridade , ou pelos saes, que 
contenhão , ou pela sua cor,,dureza, figura , 
transparência, &e,,, como são os eristaes, ága-
thas, mármores , congelações, amiantos, &c.„ 

,, As amostras de todo o, gênero de fosseisj, 
que puderem ajuntar-se„ são dignas da curio-
sidade do Filosofo e çonseguintenxente mere-
cem ser, conservadas em um Museu. Por íssp 
recommenda-se aos correspondentes, que de to-
dos os differentes metaes, ainda dqs vulgar 
res, de todo o genero de petrificações, cirsta-
lisações, bitumes, fosseis, lavas, pyrites, 
remettão os exemplares, que lhes-for possivei 
ajuntar. Todos estes exemplaresde qualquer 
dos tres gêneros, dc terras, pedras, e fos-
seis,, devem remetter-se em caixões Sepa-
rados,,! , podendo ser, . para evitar confusão , e 
embrulhados á parte com números differentes, 
que correspondão aos numero^ da relação, de 
que adiante fallaremos. „ 

í, Àc,commddar-se-hãp nas caixas, ou,boçe,r 
tas dc modo"que o movimento do transporte JJ)ÇÍ 
não cause algum damno;, e se-observaráõ as 
mais cauteUas necessarias, para que a ,hu-
midade os não prejudique. ,, 

„ Entre as differentes, e quasi infinitas 
espécies de indivíduos, que a natureza pro-
duz no seio do mar, ha algumas, que fór-
mão. em certo modo uma classe já: parte, e 
que por essa mesma, causa parece, não devião 
confundir-se cqm as putras producçõcs_ per-
tencentes aos tres Reinos, Estas são as Mil-
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ãrépòràs i Coraes, Líthofytos, &c'.r, que alguns, 
illudidos éüm a fôrma exterior reduzirão a clas-
se das plantas marinhas; e outros, attendendo 

'& sua dureza, julgârão ser éspecie de pedras.® 
b o Todas éstaS Producções se-fazem dignas 

dá curiosidade dos Naturalistas , pelá; grande 
Variedade da figura TB disposição de seus ra-
mos.i è por outras particularidades1 não me-
nos ádmiravèis. Por isso devem escolher-se' 
as que f o r e m mais inteiras, e tiverem maiòr 
número de ramos. E como muitas vezes sa-
em pegadas a pedaços de rocha, é entrela-
çadas-umas com outíás, assim mesmo se-de- f 
veih remetter ; 'porque éstas ! circunstancias 
accidèntaes são, igualmente dignas dá attenção 
dò. Filósofo. ',':* * ' •••. 

! „ Como porém nenhuma d'éstás substân-
cias é sujeita a corrupção, basta que áe-accom-
niodem nos caixões cercadas de matérias mol-
les , e seguras com travessas de madeira, pa-
ra sC rião quebrarem com ò movimento. ",, ; 

^ E'stas singulares producções não são 
mais que uma eollecção dé pequenas casas 
habitadas por animaes do genero dos poly-
pó&, Os quaes sé-multiplicao uns sôbre os; ou-
tro®'de um modo aiialogo ao modo com que 
crescem os ramos das plantas. Para haver es-
tes animaes , :'e podel-os enviar á parte , sè-
metteráõ logo, apenas' se-tirarem do mar as 
massas duras que os-contím, em vasos cheios 
da mesma íigôa do mar , que seja bem pura. 
Passada uma hora' pouco mais' ou menos, com 
fj»CÍ>pro de uma lente, se-fór hècesarío, sè-di-
. visaráõ parte de cada' um dos animaes1"» fóra' 
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| <3e suas pequenas grutas. Não se-deíxará esca-

par este momento; e com algum intrumento, ou 
çom os mesmos dedos se-prenderá o animal • e 
arrancando-o precipitadamente do seu aposento 
se-lançará logo em espirito de vinho, que de-
ve estar pronto para que elle ná!> tenha 
tempo de se-contrahir, e perder a sua firma 
natural antes de morrer. No mesmo espirito 
ae vinho se-podem conservar estes pequenos 
animaesRi; assim como todo o genero,'de po-
lypos ; e as suas remessas se-fargo do mes-
mo modo, e; çom as mesmas cautellas, que 
ja se-advertírao , fatiando dos insectos. „ 

. , / H a outras producções marinhas , além 
das sobreditas, que pela sua figura, miude-
za, e flexibilidade de seus raméè, se-equivocão 
mais com as plantas. Os Botanistas lhes-dão 
vulgarmente o nome de musgos marinhos , ou. 
corallmas, Para as-remetter, basta laval-as em 
agoa doce, até depôrem todo o sal marinho-
e depois de bem seções accommodal-as em boce-
tas em diferentes papeis com todas as mais 
precauções ja expostas sôbre as remessas das 
plantas terrestres, 

„ Como porém éstas mesmas corallinas pe- . 
Ias ultimas observações se-tem conhecido cons-
tarem de pequenas casas % em que habitão' 
animaes,. da mesma sorte que as madreporas,' 
tar-se-ha tudo, o que acima advertimos, pa-
ra separar, conservar, e enviar estes animaes. E' 
preciso advertir, que devem remetter-se em va-
sos difterentes os animaes , que' se-tirão de 
dftferentes substâncias , para se não confun-
direm as suas especies, as quaes diiferem "èn-
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tfe si, conforme a diiferença das massas, em 
que se-achão. „ 

,, Além de todas éstas producçóes marinhas, 
ha outrás muitas, que não só tem a fôrma exte-
rior de plantas , ma s que verdadeiramente o-
São, cômo ô sargaço e outras. E'stas, 'como ja 
advertimos, devem lavár^se primeiro iêm.água 
doce; e depois de bem secas, se-encaixo-
taráõ. como as outras plantas, ou como .as 
borboletas , : se forem demaziadamente delica-
das. ,, | . : 

-* „ As esponjas marinhas , cuja natureza 
ainda não é bastantemente conhecida por fal-
ta de observações, más que facilmente se-dis-
linguem das saitras espeçies pela sua fôrma 
exterior, mereCem também ser conservadas nos 
Gabinetes. „ 

,, Depois de lavadas em água doce, e 
estando bem enxutas e :sêcas, se-accommodaráõ 
nos caixões com algodão, sargaço, ou estopa, 
iem as-comprimir muito, e observando as mais 
advertências, quê temos feito sôbre a prepara-
rão exterior das caixas, em que se-rèmettem 
os mais productos da Natureza. „ 

,, Pareee .eseusado dar instrucções sôbre 
as remessas de algumas obras de artifícios dos 
naturaes do Paiz, como de seus vestidos, ar-
snas, instrumentos, &c.; porque todos conhe-
cem como éstas e outras coisas similhantes de-
vem remetter-se de sorte que cheguem bem 
condicionadas. „ 

„ Aquellas Obras , que constarem de coU-
y a s meramente naturaes, e cujo único artificio 
consista na sua diversa disposição, como são al-
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PMVR carapuças, e cinturas de pennas de di-
versas côres , de que usão alguns Póvos d'Áfri-
ca e America, se-remetteráõ com as cautellas-
que deixamos apontadas sôbre as remessas das 
mesmas producções naturaes, de que são com-
postas. „ * 

Jl Finalmente as instrucções antccedentcs 
poderão accommodar-se a alguns productos, de 
que aqui se não faz menção, conhecida a sua 
natureza, e a classe a que pertencem. „ 
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r Í N D I C E 

Das. principaes matérias. 

Belhas. Suas muitas espccies. Seu 
mel é diferente. Pag. V 

Âgòàs Mineraes. Notícia de uma que se-
remetteo da Ilha de S. Miguel. l i i i 

De outra no sitio das Laranjeiras junto . . 
ao Rio de Janeiro. * ibid*^ 

Dezejão-se remessas d'aguas thermáes 
ou minera^^pompetentemente acondi-
cionadas. 37 

Alfandega. E' n'ella livre de Direitos o 
Despacho de Productos para o Real 

* Museu. xxxvi 
Os Caixotes de Productos não se-devem 

abrir na Alfandéga. "ibid 
Andorinhas. Algumas, e certas aves noc-

turnaspodem atravessar os máres,' v 
Animaes. São differentes em diferentes 

partes da terra. IV 
Observações sôbre os Animaes com saco. IY 
Informações que dos Animaes se-devem -

tirar e dar. 
Exames que se-devem fazer sôbre os 

Animaes. . ™ 
Utilidades de um Estabelecimento para-

os animaes vivos. , 3 
muito maior utilidade a remessa 

dos animaes vivos que mortos. • • > i M 4 
Modo de os-obter e "Conservar nas viagens. é 



Nota que deve aeompanhar qualquer 
animal para o Museu , 14 

Aonde se-lhe-deve dar a sua fórma\x-
térior natural. 58 

Quaes oá melhores vasos para remettec 
os animaes em aguardente; e coiüo 

. ^ se-devém acondicionar, , 18 
Modo d'eáfolar e preparar , os animaes 

grandes. 5, 40, 03 
Seise-acharem terrenos com restos dan-

tes orgahisados , como estes se-de-
^•H"-. veia colher. * 36 

Os Animaes marinhos guarnecidos d'es-
pinhos agudos e duros toBjo ss-hão 

Ttíjfe preparar. .57 
Aranha Avicular fabrica talve4* seda. y 

, Aromai Mascarão mas não aniquilão os 
i mãos cheiros ; não servem para evitar 

a corrupção, ou os;seus mãos "eíFeitosi 58 
Artificio, Notícia de que devem ser acom-

panhadas as obras de artificio. X I I I 
Dezejão-se carapuças, cinturas de pen-

nas,:eoutros similhantes , de que usão 
T alguns Póvos da África e America 05 

Aves, Ha algumas que podem atravessar 
os máres, e achar-se em toda a par-

1 te. Ha também Aves pezadas que pou-
co se-alongío do piaiz em que nascè-

í- rão. As da America diiferem muito das 
da Europa. y 

Ha analogia d'estruetura entre as Aves, os 
Peixes, os Quadrúpedes, e o Homem. SJXí, 

Partes^ qièê A essencial conservar das 
Avesvguj^i^emettem para o M u s e u f l H H 
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6 , 7 
RecommendaçÕes sôbre a caça das Aves 
Modo de esfolar, eremetter as suas peles. 
"Deve remetter-se um cazal de cada es-

pecie; de differentes idades; ovos, e ^ 
ninhos. ' ' 

Aves pequenas remettem-se em agoar-
denre; grandes remettem-se as suas _ 
peles, e esqueletos. • ' 7 ,4» 

Sabão de Becoeur é o melhor preserva-
tivo para a conservação das partes 
dos animaes. 

Modo de fazer uso d'elle. 
Modo porque as peles das Aves se-de-

vem acondicionar e remetter. ' 
Brazil. A imiktf^irte das Na$oes ggg 

, L1V 
X L V 

ropéas taPmandado Naturalistas a 
este novo Mundo. i x x n I 

Caixas. Como se-devem acondicionar as 
^ que servirem á remessa de Produe-

tos da Natureza» 
Cal Ha-a em Cantagallo. 
Cascarilka. Notícia e prestimoda do Brazil. 
Cera Vegetal, Notícia de Providências 

Regias sôbre a do Brazil. xxxvi 
Arvores donde se-colhe. X L V 

Cetáceos, Modo de os-preparar para os-
remetter para o Museu. .. 

Climas. Ha-os mui differentes no Brazil. 
Sua influencia na vegetação. * * 

Concha», De todâs as qualidades sé~ 
devem procurar1 acondicionar, e re- _ , 
metter, 13,56 

Crocodilo.' O de S. Domingos é diffeien-
"^^te do do Egyto. r 

15 
16 

18 



'Gt-ustaceos, Quaes, e como se-devem pre-
parar c remetter. *> 12.54 

. Èscriptõs Portugueses sóbre História Na-
tural. . , X I X . X X V I 

Estrangeiros Sóbre Aves dos EstacttMW 
Unidos« e Vegetâes das Antiüias.pByWrir 

Estreitas domar, Comp se-hão de iWgfM 
parar e remetter. 9 K gg 

Ferro. Notícia de providências Regias 
^sôbre ,0 do BraziJ, xxxvi 
Fetos. Differein em grandeza em diffe-

SSMrentes Regiões. . , . . , ' . , ' , ,Vi 

Pfsseis..Recommendão-se amostras de iç-
ados os differentes inetac.4, petrffiía-

í fões | cristalisações , betiglágju.lavas,, 
pyrites , üe. < « H H H 

Geographia, Lembranças para a dSSip^ 
çâo gaographica de qualquer paiz. ÊÊÈ 

História fflatural. Só os Naturalistas que 
viverem toda a vida no Brazil delia 
poderão dar boa idéãl I R P 

. Utilidade da publicação dos» nomes tri-
viaes dos Productos de História Na-
tural T Trr 

Progressos de História Natural por Azá-
ra debaixo de circunstancias notáveis» • t 

Reflexões sóbre a differença de Produc-
tosl ifilba dçi djfFerença dos lugares. " n r 

A História Natural interessará nas re-
mpssas dps viajantes, sem ordem 
que elles, as-fação. 40 

Homens. São differentes em differentes 
partes da. terra. 

•Ha analogia d' Estatura entre p lio-
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mem , os Peixes, e as A-ves, e os 
Quadrupedes. v i u 

Jardim da Lagoa de Rodrigo de Frei-
tas , Viveiro de plantas exóticas de 
proveito. ' : xxx iv, xxxv 

ÍJtilidadÇidos Jardins Botânicos. - 24. 
E' de dezejar notícia múi circunstancia-

da dos utensílios, máquinas, instrur 
mentos," empregados na Jardinagem. . r. 34 

Javalís: Differença entre' Os da America 
é os da Europa. / ; i v 

Insectos. Sua grande variedade pela dif-
ferença dos climas. De todos se-deve. < o 
remetter. ° 

Maneira de "^apanhar , preparar , -e _ 
remetter. ' 8,10,5? 

iQuando sè-apanhar uma borboleta, deve 
.«fazer-se diligencia por outras nos seus 
•diferentes estados de metamorfose. 

As larvas devem, umas ser remei ti- . 
das em agoardente, e outras conser-

' vadas em uma caixa com folhas da 
planta sôbre que se-achárao, para -que . _ 

7 possão transformar-se. " 9 
Modo de arranjar as caixas dos Insectos. 10 
Insectos que ! se-reçommendão mais par-

ticularmente. ! " 
Laboratório Chimicoi Reflexões sôbre a 

utilidade do seu estabelecimento em 
grande. ' '•>•••• s:; 11 v 

' Louça. Notícia de alguns barros do Bra-
zil para ella. ' • • ' •".'• X L V I 

izstí). Receita do melhor luto para lutar ,os frascos cóm animaes;em aguardente, 20 g j 
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Mammiferos. Biffereuça de pveparo, e 
1 fôrma da remessa sendo pequenos QU, 

grandes. ' 5, 45 
Com a, pele dos grandes devo remetter-

se a: seu, esqueleto desarmado,» 6 
Maru Todas as suas; producçoes devem 

lavar-se em água, doce. antes de se-
seeaíem. 56-

Idéa e recommendações a respeito dos Ç!o-
raes, Madréporasj í.ithopliytos, Mus-

' gos marinhos, Sargaço, Esponjas, kc. 65 
Mit-homem. Notícia da sua analyse chi-

mica, e da- sua yirtud^gjmédic^., X H ? 
Mineraes. Differentes estada em qufee -

podem encontrar. 35, 
Condições com que se-devem colher. 35, 38 
Recomendações a respeito de minlraes 

de origem Yulcanica. 
Declarações com que se-devem remeti-,:-

ter. xírit, 36" 
Moluscos, Como se-devem apanhar, acon-

dicionar , e remetter. 12 
MorcegosQs da America são differentes 

dos doantigo Mundo. Brancos e grandes- v 
Museu.. Conviria que houvesse um em 

cadauma das Capitanias do Brazil; 
e um geral no Rio de Janeiro. Re-
lações entre- este e aquelles, e ar-
ranjamento de todos.. pc 

Relações que convirá haver entre OJ 
Museu Ceral, e as nossas Ilhas 
Possessões. d'Africa e Azia ,» Museu 
Real de Lisboa, o da Universidade 
de Cpàmbfa,, os das Nações Estran--
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geiras , nosso^a Ministros nas outras 
Côrtes, Cônsules , &c. í •• - - , f i ^ ' 

Tem Despacho livre de Direitos os Pro- ; 
duetos Naturaes para o Real Museu, xxxvi 

Riqueza de um Museu relativamente a 
Botânica. • 

Naturalistas. Estrangeiros, que acabara® 
ja suas viagens pelo Brazil. - X X I V 

Portuguezes que actualmente viajao pe-
lo Brazil, ou nelle residem. x * x 

Estrangeiros. xxxi, ha 
Orchideas. Diferença entre as da Ame-

rica e as da Azia e África. 
Ouriços domar. Comp se-hão de remetter. lá 
Papaformigatk^merva.ções sôbre elles, iv 
Pedras. Quaes particularmente se-dc- _ 

vem remetter, e com que cautella. * » 
Peixes. Alguns podem atravessar o rnár. 
WOs mais delles são proprios de cer-

tas paragens. •*_•*•-
lia certa analogia destruetura entre os 

Peixes , as Aves ,, os Quadrupedes, 
e o Homem. v u í 

C s pequenos remettem-se em aguarden-
te : dos muito volumosos só a pele _ 
com cabeça e barbatanas. '> 5® 

E o esqueleto.. 
Peles. Para a sua conservação é optimo 

o sabão de Becoeur. 
Receita d'este preservativo arsenical. ^ l-> 
E grande cuidado que a sua applieaçao 

carece-. • « 
Substâncias que podem suprir aquelle ' 

sabão na viagem. •-..-„.•• ^ 
x 11 

7 C 

I r 
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Modo de tirar, acondieionar, e remet-
Í-1 ter as peles das Aves. 18 : 4T 
E dtfi Quadrupedes. ' ,|g 
Plano para o arranjamento. d'este Fo-

lheto* In 
Plana para a Instrucção dos Professores* 

do Gabinete Real, de Paris. 1 
Quadrúpedes. Tem analogia d'estructura. 

com o .Homem, Aves, e Peixes. . V I Í I 
Maneira de os-obter. \ , 4 

^ far tes dos grandes animaes que .á es--L 
B I sencial, e basta que; se-remettão para 
B » . M u s e u . " . , 5>4.5 

Maneira de-os-esfolan _**" =; • 4g 
- Quina. Notícia de ProvidJiíftfc.JK-giaâ 

sôbre a do Brazil. ^ B V x.xxvr 
Notícia de differentes cascas amargosas ^gÊ 

que do Brazil se-tem remettidopara 1 
Portugal. - , xjhkW 

M da empreza de cultivar a verdadeira 
Quina do Perá no. Mato-, Grosso.. ibieL 

História da Quina do Brazil,. ja come-
çada a ensaiar ém Portugal ehimica; 
e clinicamente: 

Notícia de-uma. Quina descoberta na €a- : 
pitanía do Espirito Santa. x u i i 

Septís. Sendo pequenos devem remetter-.-" 
se em agoardente.;, e sendo grandes; 
deve tirar-se-lhes a pele. 52 

Com as e&camas e cauda , que se-re-
mettão. com o-,esqueleto., • 8, 

Sabão de Beçcçifr. Receita e modo de 
Uisar deste preservativo arsenical para . -
a-conaferyação das partes dos animaes.. lã 
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Sàlltre. Noticia da extracção db muito 
que ha em Minas Geraes. xxxvni 

Seda novamente descoberta na Capitania 
d® Espírito Santo: obra e providen-
cias #que daqui resultárão. xxxvu 

Sementes, Estado em que se-devem co- , 
lher , è ccmo se-devem conservar- 24 

Terras. Quaes se-devem preferir para 
. se-rometterem e porque iíinia jfe-

remetteráõ. JÍ , 
Vermes. Como se-Tiao de remetter. 13' 
Vegetâes. Declaraçóe^que eom elles se-

devem mandar.. X I I í 

Annúncio sôbre omodo de os-melhorar, 
e forçar- , "^»<§peito de fructificação. xxxiv 

E sôbre Prêmios a quem chegar a cli-
ma tizar , ou introduzir a cultura de 

^vegetâes úteis nas Artes. • xxxvu 
Ornais incómmodatzmas mais útil;, a 

remessa de vegetâes vives. 24 
Fôrma porque se-devem remetter. 59 
Collecção de vegetâes no Gabinete do-

Rei em Paris. 27 
Modo de colher, e acondicíonar as plantas. 28-' 
Yárias partes dò Mundo de que ha ve-

getâes nos Jardins de Paris. ^ 31 
Se se-aeharem terrenos com restos- d'en- ^ ^ 

tes organisadoscoma estes- se-devem, • 
colher.. 

Viagens. Utilidades que d'ellas tirão as 
S ciências. 






