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PROBLEMA 
DE 

ARCHITECTURA 
C I V I L. 

PARTE J4· 

C A P 1 - 1~ U L O I. 

O problema de Architeélura Civil, que 
de7.Jemos rifo/ver, e demonflrar, 

he o foguinte. 

Porque razaô os edificios antigos tinhaó , e 
tem mais duraçaõ do que os modernos? 

e eíl:es porque razaõ refiíl:em menos ao 
movimento da terra quando treme ? 

E Sta quef.l:aõ parece facil de 
refolver; porque cómummen
te fe diz que a diuturnida

de do tempo faz . caldear as pare ... 
des ( como os Artifices fe expli-

A caô) 



Problema 

caó) fazendo-as mais conglutina
das para poderem fufl:entar o pe
zo do edificio , e para refiíl:irern 
ao impu1fo extraordinario que faz 
trem e r a terra. 

Eíl:a foluçaô, fundada fá na 
diuturnidade do tempo, parece me
nos bem efiabelecida : porque , ain
da que o tempo contribue muito 
para folidar os muros de que os 
·edific'ios Je compoem , com · tudo, 
iffo he affim quando preexifiem 
as circumfiancias , por meio das 
(]Uaes fica tendo lugar a acçaô do 
tempo : porém, fem a concurren
cia daquellas · circumfl:ancias , ne
nhum tempo bafta para fazer for
te hum muro defpois de fabrica-
do contra a regra dos princípios. 

Os artifices antigos conhece
raó mu1to bem efia verdade; e os 
-1uodernos tambem a conhecen1 · 

I porem 
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porém -efl:es pouco attentos: á du
raçaô d.os edificios , e com eco
nomia menos jufl:a, tem mais por 
objeél:o a conclufaô da obra, do que 
a duraçaô della; e fendo efcrupu .. 
lofos na ordem da perfp_eél:iva , e 
em outras partes menos Importan
tes, faõ faceis na eleiçaô dos ma
teriaes com que fabricao. O ponto 
principal eíl:á nos materiaes, de cu· 
ja bondade , e fimplicidade depen-
de a fortaleza ainda mais , que de 
outro artificio algum. De forte 
que a permanencia naô vem do 
ferro , nem do bronze que fe a jun
ta; e fies metaes devem fer confi .. 
derados como adjutorios auxilia
res, e adventicjos. A duraçaô pro~ 
vém da propria fubfiancía do edi
ficio , naõ do remed}o que fe buf
ca para o fazer forte : devemos 
prefuppôr a pureza da fubíl:an .. 

A ii c1a, 
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cià, ifio he dos materiaes; entaó 
contribUe o tempo , o ferro , e o 
bronze. · 

Porém [e o muro he feito com . . 
matenaes Incongruentes, que per-
manencia póde ter para fufl:entar o 
feu mefmo pezo , e para refifl:ir ao 
movimento ? Aquelle vicio origi
nal fempre lhe ferve de obfiaculo 
invencível ; . e nefie cafo nenhum 
tempo , ou artificio póde extrahir 
do muro o vicio interior, introdu· 
zido defde os primeiros rudimen
tos da fua confirucçaó : os annos 
naõ o fortalecem , antes o debili
taó ; porque a natureza do mal he 
progreffiva; raras vezes fe diminue, 
e quafi fempre fe augmenta. · 

Nos edificios antigos obler
vamos huma exaél:iffima uniaó en
tre as pedras , e mais materiaes, de 
que os Ieus muros fe compunhaó; 

e to-
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e todos taõ confolidados entre fi, 
corno Ie follem caminhando para 
de muitas pedras formarem huma 
fó : e com effeito vemos qu~ neL
les he mais facil quebrar a pedra , 
que defunilla ; e que mais de pref
fa fe confegue o defiruir o muro 
pelo coraçaõ das mefmas pedras , 
que pela juntura dos feus angulos: 
e quando o movimento da terra, 
ou de outro accidente tal, induz a 
fatalidade da ruína , o muro naó · 
cahe desfeito em pequenas partes, 
mas precipita-{e dividido em lanços; 
nem fe desfaz como moído em pó, 
mas abate-Ie em troços , confer
vando de algum modo a fua figu
ra. Daqui vem que os edificios an~ 
tigos bem mofiraõ gue foraõ fei
·tos para muitos feculos. 

N aõ Ie fegue porém que 
os an6gos tive!fem melhores op.e-

A iii rarios; 
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~;á rios; porém fabiaô efcolher me
lhor. Os artífices modernos dif
penfaô facilmente na bondade , e 
regularidade dos -feus materiaes ; 
por vifio que os te:nhaô promptos, 
e m·enos di fpendio{os : contentaô- · 
fe de fabricar para o {eu tempo, 
fem fe embaraçarem do futuro ; ba
fia-lhes que a obra dure em quan
to elles durarem , deixando para 
os que haô de vir a trifie occupa-:
çaô de re'conftruirem. 

Por i.ffo vemos tantas vezes 
que os .edificio~ novos., apen·as aca
bados da maô do meftre , logo · 
daó finaes de fentimento : por h u
ma parte perdem as paredes o feu 
equilíbrio vertical ; por outra fa
zem aberturas ; e por outra cof
pem os ingredientes que lhes faó 
contrarias. E fe fobrevém á terra 
algum movimento irregular, fazem-

f e 
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fe perceptíveis os defeitos , e vaó 
mofirando indicias infalliveis de· 
nuna. · 

Pelo que fica expofl:o pode
mos inferir que a razaó , porque 
os edificios antigos erâó duraveis; 
h e por h a verem fi do feitos com 
bons materiaes : e a razaó, porque 
os modernos naó tem a mefma du-

,J h ( ,J ,J raçao, e porque 1ao comummen-
te fabricados com materiaes imprá
prios. Efia he a reíoluçàó do pro
blema : e para a demonfirarmos he 
precifo examinar quaes . faó os ma
terjaes , de que os muros {e com:.. 
poem; quaes faó as qualidades que 
tem os com que hoje íe fabríca , , e 
as que devem ter ' para que a 
obra fique permanente, e para que 
reíifl:a mais ao movimento da terra 
quando treme. 

A i v CA-

' 



8 · Proh!ema 

CAPITULO II. 

D A bondade dos materiaes de_; 
pende inteiramente a firmeza 

das paredes ( fuppondo fempre fe
rem feitas com arte, e como a 
arte pede) : o tempo as faz confo
lidar, .quando os materiaes fe naó 
oppoem á fua ac~aõ. Hum com
pofto de barro , ou de qualquer 
terra commua , em nenhum tempo 
póde admittir firmeza. Ainda que 
a hum compofto tal fe lhe ajunte 
a melhor pedra, nunca de huma tal 
compofi~aó fe ha de formar hum 
€Ofpo falido ; porque o barro con
ferva fempre propenfaõ para de.f.
lllnir-fe, ou desfazer-fe n~ agm1 . . 

To da a duracaõ de hum conr-
õl. 

poftOJ 
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pofto confifte em naó render-fe 
ao combate aB:ual dos elementos. 
A agua , e o ar faó os dous inimi
gos poderozos, que trabalhaó per-
petuamente, e efficafmente a for
mar, e a defunir; a unir; e a [e
parar; a fazer, ·e a desfazer. Ef-. 
tes faó os dous agentes naturaes ,: 
contra os quaes fe deve · oppor 
ou huma força proporcionada , ou 
h uma materia, em que naó polfaó. 
ter ingreffo. 

O diamante he o corpo maiS' 
falido, e duravel; porque nenhum. 
dos elementos fe póde introduzir 'J 

nem fazer mudança em alguma; 
das fuas partes ; nem os licores 
corrofivos, nem a agua, terra, ou 
ar podem caufar-Jhe a mais leve 
~Iteraçao : o fogo o mais que faz 
be ernbaciarlhe a fuperficie , fi .. 
Q:ando a fua. uni.aó- intaél:a. ,. e fern 

- ~e de1r 
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ceder por modo algum a aquelle 
devorante univerfai. 

Depois do diam:ante fegue-fe 
o ouro , e a prata. Contra efies 
dous metaes naó tem acçaó os ele ... 
mentos : o · fogo aéti v o os funde; 
mâs, d-epois de fundidos, ficaó co
mo eraó, e inalteraveis na fua fubf
tancia : e fe fundidos eíl:iveifem 
até o fim do mundo, fempre ef
ruiam' e feriaó os m'efmos tanto 
em pezo certo , e caraéterifiico , 
como nas fuas qualidades proprias' 
e e.ffenciaes. lfio porém fe enten
de fó a refpeito do ouro, e prata 
propriamente ditos; porque , fe a 
fi tiverem outros corpos mifiura
dos, é fies haó de diffipar-fe inteira .. 
mente. 

O ouro póde fer volatilizado, 
e tarnhem a prata , fe no aéto da 
fundiçaõ fe lhe deita algum fal 

v o la-
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volatil com miftura de algum com
poil:o, que tenha propenfaõ para 
levar coniigo , ou exaltar . aqueUes 
metaes adjuntos; porém .efies, de
pois de volatilizados, infallive1men
te confervaõ as {uas propriedades 
naturaes; e depois de reduzidos a 
metal , tornaó a fer o mefmo me
tal, fem mudança , fem falta, e 
fem differen~a alguma. 

Os outros metaes todos fe al .. 
teraó, e f e perdem com a acçaó 
continua d:e qualquer dos elemen .. 
tos; e de tal forte, que já mais po .. 
dem torna'r a fe r inteiramente o 
que de antes foraõ. O ar cauía no 
ferro a ferrugem jmportuna ; ao 
chumbo reduz em pó ; ao cobre 
em azinhabre ; e ao eil:anho em 
materia pulverulenta , e irreduéti
vel : o azougue reG.fi:e mais; po · 
rém batido tambem em agua, ou 

ainda 
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ainda por fi fó, a mefma continuá 
concuffaõ o muda em hum pó ne
gro de djfficil reducçaõ, mas nun
ca de todo reduzivel. 

·As pedras , cõmummente cha
madas · precio~as, feguem a na tu__, 
reza do vidro , mas com a diffe.., 
rença de naõ poderem fer fundi-;. 
das , e de naõ poderem ·unir-Je de
pois de divididas como fuccede nos 
rnetaes por meio da fm'ldiçaõ. O 
vidro he o primeiro compofio ar
tificial, contra quem os elementos 
naõ tem força. E com effeito a vi
trificaçaõ he o ultimo termo, ou 
o ultimo apparato, a que a nature .. 
za, e a arte chegaõ. Nem cada 
hum dos elementos , nem todos 
juntos podem caufar no vidro a 
1nenor mudança ; porque os corpos; 
depois de vitrificados , ficaõ de tal 
forte u~idos em hum corpo fó ; 

que 



De Architeéttt.ra Civil. 13 

CjUe e.fie, ainda que compofio feja 
de dous ou mais ingredientes, naó 
admitte feparaçaô alguma, e com 
uniaó muito mais indi.fToluvel, do 
que feriaô as aguas de fontes dif~ 
ferentes, confundidas, ou miftura
das entre fi em hum fó vazo. 

Depois da vitrificaçaó, ou fe
ja artificial, ou feja natural ( co
mo a que fe nota em todos os crif
taes) feguem-fe outras mais com
pofiçoens , que fegundo a qualida
de das fuas partes , ou fegundo a 
qualidade que receberaó do artifi
cio, ficaó mais ou menos aptas pa
ra rdiílirem á acçaó dos elemen-

. tos. As paredes confiituem huma 
das mais uteis compofiçoens; ellas 
fe dirigem em primeiro lugar para 
fufientarem o feu proprio pezo ; e 
tambem para íufientarem o pezo 
dos edificios. Eftes faô os feus dous. 

obje-: 
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o'bjeélos ordinarios; os quaes fe ve..: 
rificaó pouco , quando as paredes 
fe fazem fem arte na ordem da 
confirucçaõ, ou fe faó feitas fem 
conhecimento dos princípios, ifio 
l1e dos materiaes. 

Pedra ,. cal , arêa , e agua , 
-faó os quatro ingredientes de qu.e 
as paredes commummente fe com: 
poem : porém nem toda a cal , 
nem toda a pedra , nem toda a 
arêa , nem toda a agua faõ pro
prios para aquelle rniniílerio ; to· 
dos faó proprios para fazer pare
des , mas naõ paredes folidas , e 
duraveis. Todos fabem que ha mui
ta differen~a entre as pedras, af
fim como a ha tambem entre as 

A caes , entre as areas , e entre as 
aguas. A a.rêa, a pedra, e a agua 
achaô-fe feitas naturalmente; fó he 
necelfario conhecellas , para as ef-

colher. 
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colher. A cal he producçaó da ar
te , porém tambem neceffita parti
cular conhecimento para fazer del
la huma eleiçaõ jufl:a. 

Para a eleicaó das pedras ; 
bafia faber que ~lias naó exifl:em 
como hoje efiaó defde o principio 
do mundo, como alguns quizeraô 
entender, e alguns affim o enten
dem ainda hoje; porque verdadei
ramente a natureza as fórma leu .. 
tamente, e com arte, que fó a ella 
confiou o Divino Architeéto do Uni
verfo . . Os Chimi(:os difcorrem eru
ditamente fobre a materia da pe
trificaçaó ; porém nenhum houve 
nté o prefente, que com fublime en
genho , ou com fegredo raro po
deire confeguir fazer huma mini
ma porçaõ de pedra de qualquer 
efpecie, ou genero que foffe. 

As pedras tem ( como todas 
as 
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as mais coufas ) hum principio de 
nafcer, ou ( para melhor dizer) 
de formar-fe ; a bafe da fua for- . 
maçaó he provavelmente huma , 
ou mais terras unidas entre fi por 
meio de algum licor proprÍO', e pro
porCionado para aquella formaçaõ; 
e de que para efia concorre_ hum 
liquido, tambem he muito verofi
mil; porque fe f e fizer hum a abo
bada fechada de pedra em faço 
( como os operarias dizem ) dei
xando-lhe fómente huma pequena 
abertura lateral , e adminitl:rando
lhe hum fogo fucceffivo e forte , 
ha de ver-fe começarem as pedras 
a fuar, ou a defiillar per defcenfum 
hum liquido alchalino. Efl:e tal vez 
que naõ foffe daquella qualidade 
na fua primeira origem , quando 
começou a fazer-fe a petrificaçaõ ; 
e entaó poderia fer hum licor aci-

do , 
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do, alchalizado depois pela acçaó 
do fogo ; affim como fuccede ao 
nitro, e ao fal commum, os quaes, 
fendo acido.s , certamente alchali
zaó-fe, fe eíl:ando cobertos e fun
didos em vafo proprio , paífaó al
gum tempo pela violencia do ca-: 
lo r. 

O mefmo fe vê nas cinzas dos 
V egetaes , os quaes no f eu e fiado 
natural , naó mofrraõ , nem daó 
indicio algum de conterem fal al
chalino fixo , e o que defcobrem 
faó faes acidos volateis; porém de .. 
pois de queimados, e reduzidos a 
cinzas , eflas fó daó hum fal al
chalino fixo, e de nenhum modo 
fal acido volatil. E affim fe mani
fefl:a que na formaçaô das pedras , 
entra com effeito hum corpo liqui
do, . po-rque ou feja a ciclo volatil, 
ou alchalino fixo , cada hum def-

B tes 
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tes he hum Jjf}uido verdadeiro -~ 
corporizado com as terras, de que 
as mefmas pedras fe compóem. 

Sempre porém he muito in
certo o modo , com que as terras 
fe petrificaõ; e da mefma forte o 
tempo, que gaftaó primeiro, que f e 
petrifiqu~m. A natureza efconde 
efie fegredo ( éómo outros mui
tos ) e apenas deixa ver alguma 
luz pouco perceptível , para que, 
podendo difcorrer fobte á materia. 
da petrificaçaõ , fiquemos fempre 
duvidofos- ; mofl:ra-nos os infiru~ 
mentos de que ella fe ferve, ma9 
naõ o modo de fe fervir delles ; 
rnofira-nos o caminho aberto , por
C)Ue em mil pàrtes vemos a terra 
já petrificada, porém aquelle mef ... 
mo caminho , he o que quafi fem
pre nos conduz a hum laberinto 
vago, e errante. 

E com 
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E com effeito nem fempre pó
de fer feliz a noifa applicaçaô; po
rém que importa que difcorrendo 
erremos muitas vezes , fe acerta
mos alguma vez ? Nem em tudo 
he avara a natureza. Muitas cou
fas uteis tem achado o efiudo ; por 
iifo diife bem o que primeiro diffe: 
Dii laboribtts omnia vendunt. Da
qui vem que experimentando fuc
cede achar effeitos raros , e efres 
naó fendo conhecidos à priori, o 
mefmo inventor fica confufo , e 
interdiél:o com a íingularidade do 
que acha; devendo ordinariamente 
mais ao acafo , do que á preme di .. 
taçaó. A invençaó da polvora, da 
vitrificaçaõ artificial, da feparaça6 
dos metaes confundidos entre fi, do 
quadrado dos tempos, e de outros 
muitos defcobertos admira v eis, faõ 
artes que a natureza vendeo pelo 

B ii pre-



lO Problema 

·preço de huma indagaçaó confian..: 
te. E affim nem fempre fe póde di
zer dos artifias applicados , e inf
truidos o' que o Poeta dilfe do in
feliz agricultor: 

Sed i/los 
Exfpetlata Jeges vanis elujit arijlis. 

·Havendo pois na petrificaçaõ hum 
tempo de começar , para edificar 
naó faó proprias as pedras que fó 
começaó a {er ; mas fim aquellas 
que efiaó feitas; porque tanto na 
petrificaçaõ , como na vegetaçaõ 
das plantas , e ainda na formaçaó 
dos animaes , obferva a natureza 
a mefma regra , e ordem progref
:L.lva. A primeira materia , ou pri
meiro elemento de todas aquellas 

' producçoens , fempre he molle , in
digefia , infórrne , e rude; he co
mo hum cahos feminal , preparado 

para 
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para o fim, a que a natureza dirige 
a fua obra : e depois de ter dif
pófios os rudimentos· inici'aes , ou 
p rimordiaes, recebe a mefma obra 
do tempo , e do calor a fua ver
dadeira, e ultima perfeiçaõ. -

Por iífo as pedras molles naó 
faó as que convém ao architeél:o; 
porque ainda naó faõ pedras, haõ
de fer ; he huma petrificaçaõ dif
pofia , mas naõ. acabada ainda ;· 
nem baila que aquellas pedras te
nhaó adquirido algum tal, ou qual 
grao de dureza , mas devem ter 
aquella toda a que as pedras duras 
cofiumaô chegar ordinariamente ; 
porque em naô fendo aflim , ri1al 
podem, fem quebrar, fuftentar qual
quer pezo íobrepofio. Além de que, 
naõ fó para fufientarem o pezo de .. 
vem íer as pedras duras, mas tam
bem para que, fendo falidas) e com-

B iii paél:as, 
. ' 
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paétas , na-6 poífaó fer penetradas 
pela agua , e pelo ar. Se a agua 
chega a penetrar os intedl:icios da 
pedra , facilmente a desfaz, co
mo por huma efpecie de difTolu
çaó; e fe naó tem dureza refifien
te , o acido do ar a v:ai lentamen
te confumindo , e fazendo divifi
veis as fuas partes , e ficando em 
termos de ceder ao primeiro im
pulfo da gravidade , ou do movi
mento. 

I.fio fe obferva tam bem no 
corpo humano , donde hum acido 
degenerado, corrozivo, e c:aHfiico 
de tal forte corroe os olfos, que fi .. 
caó efies frangiveis perdendo a fua 
contextura natural. Efte he o efta
do deploravel , e immedicavel da
t)Uellas partes offendidas , quando 
e humor , ou acido viciofo fe ex
tende por ellas geralmente.· Entaõ 

chega 
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t:hega a hora fatal que fe efpera
va mais tarde; a economia animal 
perde entaõ as funçoens vitaes; 
porque nenhum compofl:o póde 
(ubfifl:ir , em lhe faltando os fali
dos principàes fobre que fe efiabe
lece , e firma a fua organizaçaó 
material. 

Ifro fe vê tambem nas pare
des que fe defmanchaó, e nas que 
{e achaõ de algum modo demoli ... 
das, nas quaes as pe~ras que eraõ 
proprias para edificar , ( ainda de
pois de paifados feculos ) exifl:em 
com a mefma dureza com que po· 
diaô efrar no tempo em que fe fa
bricou o edificio; outras desfazem
fe ao primeiro toque, outras já fe 
achaó desfeitas , deixando conca
vo, ou vazío, o lugar em que efl:i
veraó. Nas fuas fuperficies planas, e 
.exteriores obferva-fe ~elhor aquel-

. B iv . la 

• 
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Ia falta; porque na parte de donde 
cahe o emboço , ou reboço , que 
fervia "de defenfa ás pedras , tendo 
nefias o ar hum accéffo immediato, 
e livre , em menos annos as pene,.. 
tra , e as reduz em pó groffeiro , 
deixando disfórmes , e carcomidas 
as paredes. 

N aó fuccede affim nas partes 
em que alfentaõ as pedras chama
das de enxelharia , porque efia he 
feita commummente de pedra dura; 
e além difio, o lavramento da pe
dra, tambem a faz mais defenfa
vel contra o acido do ar; porque 
efie faz mais preza em huma fu
perficie tofca , efcamofa , e irre• 
guiar , do que naquella cuja· fu
perficie tem regularidade, ou efia 
feja plana, convexa , ou concava : 
por iffo na pedra polícia nenhuma 
acçaõ tem a.quelle acido , e p·affa 

pelo 

o 
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pelo polimento {em fàzer impref• 
faõ nelle. Ifio procede tambem a 
refpeito dos metaes. O ferro po· 
lido dura mais tempo intaéto, ·do 
que aquelle que o naõ he , o ouro, 
e 'a'·prata para fe diffolverem prom
ptamente nos efpiritos corrozivos' 
que os disfolvem , neceffitaõ ferem 
granulados , ou limados, entaó fen
do combatidos por huma immenfi
dade de lugares , cedem facilmen
te ao corrozivo agente, e por hum 
principio femelhante, os faes piza
dos , ou em pó derretem-fe na agoa 
de improvizo , e fe efiaõ em maça 
folida , refifiem mais. 

Temos d.ito que para edi4cat" 
naõ fervem de nenhuma forte as 
pedras mo11es, mas fim a que lias que 
tem dureza competente para fere1n 
impenetraveis á agoa, e principal
mente ao acido do aT. Porém que· 

aci_do 
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acido he e.!l:e , ou com que fe pro
va a exifiencia delle , pa_ra nelle 
fundarmos huma parte da ruina de 
certas pedras que faó certamente 
reprovadas em toda a arte de edi
ficar ? Talvez que aquelle acido 
naõ feja mais do que hum ente de 
razaõ , e que, exiftindo fá no dif
curfo dos Chimicos (como outros 
muitos) naó tenha exifiencia algu
ma na realidade. 
. Affim parece fer , porque o 
acido do ar he ·invifivel , e impal
pavel , é por confequencia , in
appreheníivei; e regularmente aquil
lo que fe naó vê, que fe naó acha~ 
qu~ fe naõ toca, h e imma teria I, e 
o que he immaterial, naó póde pro
duzir effeito phyfico , de que os 
fentidos fe percebem , e como as 
pedras, de que tratamos, mudaó de 
figura , e perdem inteiramente a 

fua 
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fua confifiencia, devemos a.ffirmar 
que huma tal mudança provém de 
hum agente corporeo, e material, 
e naô de hum ngente metaphyfico • 
. Com tudo no capitulo feguinte 
moftraremos que o acido da ar he 
hum agente phyfico , ainda que de 
fatto feja invifivel ; porque bem 
póde fer inviíiveJ, e ina]Dprehenfi· 
vel , e ainda ailim fer ma teria!., 
phyíico, e corporeo, 

- -~~ 

C A P I T U L O JII. 

O A.r he hum elemento :fluido, 
dia.fano, compreffivel , elafii

co, grave. Todas eilas proprieda
des fe tem achado, e demonfrrado· 
mmtas vezes , e p0r mmtos mo
dos naquelle elemento; nem he ne-

ceifa-
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ceífario mofirailo com mais expe:.. 
rimentos do que com aquelles mef
mos que fe fabem vulgarmente, e 
de que já ninguem duvída hoje. H e 
porém menos fabido, que no cor
po, ou atmosfera do ar, [e eícon
de , conferva , e exifie real!Tiente 
huma immenfidade de córpos , ou 
entes invifiveis que fó fe manifef
taó , e fazem perceptíveis pelos 
feus effeitos, e em certas, e deter
minadas circumfiancias. 
· No mefmo · atmosfera do glo
bo t~rraqueo fe fórmaô, tem acçaó, 
e reaacçaõ os differentes meteóros; 

·a ma teria defies he certamente ma
terial' e !enfivel; porém em quan
to circúla, e gira dividida em ato
mos, ou partes minutiffimas , he 
invifivel, naõ fe acha , nem fe to
ca, e nefl:e efiado ~ he inapprehenfi ... 
v~l. E com effeito no ar circula 

hum a 
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huma immenfidade de corpufculos 
terreos , fulfureos , e oleofos ; e 
fobre tudo gira a agoa na figura 
de hum a h umidade invifivel; e i f .. 
to em toda a efl:acaó, ou fria, ou 

õ) 

calorofa , ou humida, ou fecca. 
Nem f e pó de duvidar que no 

tempo mais fereno , claro , e cali
do , fempre o ar contém huma por
çaó immenfa de agoa ; efia em 
quanto efl:á vagando difperfa na 
atmofphera he invifivel, e inappre
henfivel , e fó por meio de algum 
:artificio fe conhece a fua exifien· 
cia aél:ual , e verdadeira. O artifi
cio confifie iodo na expofiçaó de 
qualquer fal alchalino fixo : efl:e 
attrane avidiffirnal,llente a agoa que 
o ar ambiente, e proximo contém; 
e com tanta força, que he preci
!o cuidado grande , e algum enge
nho para confervar qualquer fal al-

chali-
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chafino fixo inteiramente izento de 
humidade , a qual em breves ter
·mos [e faz liquida ., ·e corrente. 

O T artaro ( que he o farro 
do vinho vulgarmente .conhecido) 
depois de efiar alguns minutos em 
fufaó perfeita ..., e em fogo que 
o poíia fundir perfêitamente, ape
nas tirado da maior ardencia do ca
lor, logo eatra na continua attrac
çaô da agoa ·' ou hnmldade aerea, 
.e nffun ·, e f em ce:ífar vai caminhan .. 
do para hum deliquio , a que os 
~rtifias çhamaó éom.mummente : 
O!eu~n tarta.ri per deliquium; 

O oleo do vittiolo , e também 
{) efpinto fulfureo , chamado JPi
rituJ fulphuri.r per campanam, tem 
a mefrna infeparavel propriedade, 
de attrahirem , e incorporarem a fi 
a agoa, e com a notavel , e m.e
.nos bem entendida ainda fingulari ... 

· dade, 
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dade , que tanto o oleo de vi trio
lo, como o efpirito fulfuteo, aque ... 
c~m confidera velmente quando en
traó na· accaô de attrahirem a hu ... 

;) 

midade; de que refulta fempre o 
phenómeno admira vel, e· tambem 
muito pouco inte11igivel , de que 
dous licores limpidiffimos, e frios 
quando efiaõ feparadamente , em 
fe ajuntando ambos , entrao em 
calor taõ afpero , e. feníivel, que 
a maõ , que fufienta. o vafo , naõ 
o póde tolerar; e quanto mais pu• 
ro, e concentrado he cada hum da..,. 
quelles dous licores , ·tanto mais for
te, e intoleravel he o calor ao pri•. 
meiro contaéto da agoa fria. , 

N aô [6 por aquelle experi_. 
mento fe indica , e fe conhece a 
immenfidade de agoa elementar 
que fe encena no ar mais puro, 
rnáis fereno , e calido , mas tam 

bem 
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.bem por outros muitos, por meio 
dos quaes fe defcobre . infalliveimen
te que na vaga: regiaõ da atmofphera 
fe dá, e exiíl:e invifi velmente o cor
po phyfico da agua ondulando em 
partes minutiffimàs, e imperceptí
veis , . que fó ' fe fazem vifiveis , e 
apprehenfiveis, quando por algum 
artificio , ou ainda naturalmente 
condenfadas , e juntas as mefmas 

... partes tornao corpo apparente , e 
manifeílo , em que os noifos !eu
tidos o podem diftinguir , e per-
ceber. . 

Defte principio póde dedu~ 
zir-fe huma efpecie de paradoxo; 
e vem a fer , que em viagens dila
tadas fobre o mar , -e ainda por ter..: 
ra , e por lugares aridiffimos , ~ 
faltos totalmente de agoa, eíla nun.: 
ca póde faltar em havendo lenha; 
porque fem outro provimento , nem 

appa~ 
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apparato mais que o de hum Jam
bique , e de certa porçaõ de qual
<]Uer fal alchalino fixo , ou de hum 
efpirito vitriolico , ou fulphureo , 
em qualquer parte do mundo, e em 
todo o tempo, fe póde ter agua pu
riffima , limpiffirna , e clariffima , 
por meio da defiillaçaõ bem orde
nada , porque neil:a fó fe adquire 
a agua que o fal alchalino fixo, ou 
o efpirito vitriolico attrahio, fi.can-. 
do efies feparados no fundo do va• 
fo defiillador , e ficando fervindo 
fernpre de iman perpetuo , incor
ruptível , e proprio para o mef
mo ufo. 

Bem he verdade que efie ex
pediente naõ póde ter lugar, nem 
he de faélo praticavel, quando fe 
neceffita de agoa para muitos ; por
que a o_peraçaõ de defiillar, que exi
ge indtfpenfavelmente carvaõ, ou 

C lenha, 
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lenha, feria impraticavel neffe ca
fo ; e commumente o mefmo he 
naõ poder fer , que poder fer com 
muita dlfEculdade. Porém como tu
do pôde ter lugar , e fer util em 
certas, e determinadas circunfian
cias; fe fuccedeífe o fer hum Prín
cipe , para quem foíie a agoa ne
ceffaria , facilmente poderia exe
cutar--fe aquelle expediente ; por
que o que he impoffivel para os 
mais homens , muitas vezes naõ o 
he para os homens Príncipes. 
. Aqui podemos difcorrer tran-

fi toriamente fobre a queítaõ tantas 
vezes debatida, de fazer a agoa do 
mar potavel. Efia quefiaó tem fi
do com effeito o trabalhofo obje
B:o da maior indagaçaó .; porén~ 
fempre com a infelicidade de fet· 
jnfi·uB:uofa ; e por mais que os 
maiores engenhos, e que os artif-

tas 
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tas mais experientes fe tenhaó ap
plicado , nunca o fucceiTo corref
pondeo ás efperanças. Nem o pre
mio promettido por hum Parlamen
to heroico , illuíhe , e formidavel 
( fa11o do Parlamento· de Inglater
ra) nem a gloria de h uma inven
çaõ taó util , e defejada ; nem a 
vaidade de achar o que tantos tem 
bufcado inutilmente , nada tem baf~ 
tado para confeguir-fe aquelle fim, 
a difficuldade efiá toda em feu vi~ 
gor. 

Os que entenderaõ haver def.. 
atado o nó allucinaraó-fe a íi mef• 
mos, e a agoa do mar fempre fe 
tem mofhado in vericivel , e indo
mavel. Por iífo os Philofofos antigo~ 
indicaraó o Oceano na figura de 
hum Ieaõ feroz, e rugiente; e com 
effeito a forraleza das aguas do mar 
naõ con.fifte fó na intumefcencia , 

C ii eval-
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e vaílidaó das fuas agoas, mas tam~ 
bem no vinculo indiifoluvel das fuas 
partes , ou de alguns dos feus prin
cípios. Só o fal dá o mar liberal
mente, e fem fadiga, ficando infu
peravel o nexo da fua parte ethe
rea , bituminofa , e inflammavel; 
nefl:a refide pertinazmente a impo
tabilidade das fuas agoas. O ele
mento aqueo de tal forte fe acha 
unido efireitamente , e individua-

. 1nente ao elemento fulphureo , e 
bituminofo, que defies dous fujei
tos fe póde dizer : Eritis duo in_ 
carne una. 

E para mais admiraçaó, deve
-mos refleB:ir que , exceptuando as 
pedras preciofas , raros faó os cor
pos em que a Chimica infl:ruida naó 
polia analyzar os feus princípios; 
·dividindo-os , e feparando~os, ig11e 
Juce, e tornando-os a ajuntar d.e--

potso 
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pois. Em prova diGo , fupponha
rnos huma maça compofia de to
dos os metaes , a que a fundí~aó 
reduzia a hum fó corpo, e efie uni
do exaétamente tomo o pbderiaô 
fer entre íi as aguas de differentes 
rios, de di.fferentes fontes, e de dif
ferentes regíoens. Aquella maça fa
bricada de fete metaes diverfos ad
mitte feparaçaõ , e defuniaô de to
dos; tornando cada hum delles a 
recobrar a fua propria condiçaô, 
o feu proprio pezo , e a fua propria 

. índole. 
:~. · · Os mineraes, que já da terra, 
donde concrefceraó , vem affocia
dos , ou mifiurados entre fi , e ain• 
da com outros corpos na6 mineraes, 
tambem admittem di vifaô , ou fe
paraçaô , e cedem facilmente ao 
artifta que os fabe feparar. A agoa 
do mar; porém reníte , ou refifie 

C iii a toda 
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a toda a arte, a todo o engenho , 
e a toda a invefl:igaçaó; a fua par
te bituminofa , fegue obfiinada
mente a parte volatil, e puramen
te aguoza ; huma, e outra fe acom
panhaó em todo o tempo , em to
do o lugar , e em todo o efiado. 
O fogo, que volatiliza a parte aquo
fa , tambem volatiliza a bitumino .. 
fa , e por mais que feja adminif
trado brandamente _, e com calor 
fummamente diminuto , nem affim 
fe póde feparar da agoa aquelle bi
tume natural. N efie conúfie a im
potabilidade , e naõ no fal; porque 
efie he feparavel fem trabalho. E 
affim fe vê que, ainda que pareça 
facil a intençaõ de fazer a agoa do 
mnr potave1 , he com tudo empe .. 
nho de execucaô difficultofa , e he 
talvez o que r{aõ ha de confeguir-fe 
11unca& 

Aífen-
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Affentando pois , que o at· 
contém realmente em fi, e invifi
velmente h uma · immenfa , e inex
haurivel porçaõ de agoa , devemos 
mofhar que tambem , e do mef
mo modo encerra outros muitos, e 
diverfos corpos. O fumo dos vege.., 
taes queimados , entraó continua
mente na efpaçofa regiaó do ar, e 
nelle fe vai dividindo, ou efpalhan
do fubtilmente até que fica inviíi
vei, e inapprehenfivel; e neíl:a fitua
çaó naó o podemos ver, nem to
car, nem difiinguir; e fe advertir
mos, ou fizermos · reflexaó fobre as 
partes, de que o fumo fe compoell}, 
acharemos certamente que o fumo 
leva comftgo naõ fó os princípios 
phlegmaticos, unB:uofos , e vola ... 
teis , mas tambem os principias 
terreos , e fixos. 

lfio fe comprova com o que 
C iv ch~.-
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chamamos com)numente ferrugem 
de chuminé ; é(ta fempre contém 
( ainda que feparados ) todos os 
principias que ~ontinha o vegetal 
queimado ; ifiq,: he, humor aqueo, 
fal volatil, oleb eífencial , terra ; 
efia fe acha n~ ferrugem volatili
zada com os mais princípios, a que 
efia va unida ;. condenfando-fe nos 
lados , e altõ das mefmas · chumi ... 
nés. Se depois que exirahirmos a 
ferrugem a pozermos ao fogo ar
dente em vafo proprio , diffipada 
com o fogo a unB:uofidade da fer
rugem, lixiviando-fe o refiduo, acha
remos hum fal alchalino , fixo ; e 
extrahido efie, o que fica he ter
ra pura , a que alguns chamaraó 
terra virginal. 

~ando hum vegetal fe quei--· 
ma em lugar defembaraçado , e 
fem o preceito da chuminé , nem 

de 
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·de outro qualquer ,:· todos os feus 
principias fe diffipàó no ar intei
ramente ( exceptuando as mais pe
zadas, de que a cinza fe compoem) 
.ficando invifiveis nelle naô fó o fal 
volatil, e oleo e.ffencial, mas tam
bem a maior parte'· da terra .fixa; 
entaõ a tenuidade fumma das mef
rnas partes terreas as faz inappre
henfiveis; e_felJl o corpo nece.fTa
rió para f~zerem · renfa~aô nos nof
fos olhos; e defl.a forte a terra, re
duzida a átomos 1eviffimos , acha
fe como fufpendida, e vagando em 

'1. toda a capaci9áde da atmofphera. 
Os corpós mineraes, e metalli

cos f.:1ô certamente os mais compa
B:os, e pezados que conhecemos.; 
e ainda fendo affim; recebem (por 
varias modos) huma tal diviiaó , e 
attenuaçaó, que, depois de voiati
lizados , .ficaó pezando menos do 

que 
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que a columna de agoa que os fuf
tenta. Ifto fuccede , geralmente 
naõ fó por operaçaõ da natureza, 
mas tambem por obra da arte. Da
qui vem que o ouro diffolvido na 
agoa , a que os arrifias chamaó ré
gia (por íer o diífolvente proprio 
daquelle régio metal), e a prata 
diffolvida em agoa forte ; os ou
tros metaes , e mineraes, diffolvi
dos tambem nos feus diffolventes 
particulares , fica6 adquirindo hu
rna divifaõ taó grande, que podem 
efiar fufpendidos , e inviíiveis nos 
menfiruos em que fe diffolveraõ , e 
fó fe fazem perceptíveis , e m~mi
feftos por meio da percipitaçaõ; 
porque nefta o corpo, que faz a pre
cipitaçaõ , occupando o lugar do 
corpo diífol v ido , eíle entaõ f e 
precipita ao fundo do vafo , e tor
na a tomar fórma vifi vel. O me f-

mo 
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mo fe confegue em fe enfraquecen
do, ou defiruindo por algum mo
do a força , e vigor do menfiruo; 
porque perde affim a aétividade, que 
tinha para fufientar em fi o pezo do 
corpo diffolvido, e o dejxa cahir ao 
fundo. 

Além de outros exemplos, que 
fervem de provar o que· fica {xpof
to , temos hum na diifoluçaó da 
prata em agoa forte. Efie corrozi
vo depois de diffolver aquelle me
tal fica diáphano, e confervando 
a fua mefrna trnnfparencia. A pra
ta,que he hum dos corpos mais com
paétos , e pezados ( exceptuando 
fómenre o ouro , e o azougue) af
fim que fe d1Ifolve naquelle diffol
vente, fica fufpendido nelle, e in
viíivel, e para manifefiar-fe, e to
mar corpo perceptível , he precifo 
diifolver-fe outro qualquer corpo 

(Qlll 
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com que a agoa forte tenha mais 
analogia : para eíl:e intento ferve 
o cobre, o qual diífolvendo-fe tam
bem na mefma , agoa que já tinha 
em fi díifolvida a prata, efia tor .. 
nando a tomar o feu pezo caraél:e
rifiico , promptamente fe precipita 
ao fundo. 

Todas as agoas vitriolicas con
tém naturalmente hum ferro diffol
vido ' o qual fe mofira em fe eva ... 
porando as agoas que o contém ; e 
do mefmo ferro provém as virtudes 
medicinaes, que a aquellas agoas fe 
attribuem. ~.1ando fe evaporaó , 
alguma porçaó de ferro tambem 
com ellas fe evapora, e entaô en
tra o ferro a éxifiir, e a ter a fua 
íub.Gfiencia na atmofphera. Affim 
muda6 de. pa~ria , e de lugar os 
corpos ma1s pezados , rolando na 
csféra mobiliffima do Ar aquelles 

me f. 
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n1efmos, que em efiaçaó immobil, 
e permanente' nafceraó nas entra
nhas concavas da terra. N aquella 
mefma habüaçaó , e por modo fe
melhant~, fe acha tambem o ouro, 
a prata , e todos os metaes. Pare
ce que tudo fe encontra em cada 
hum dos elementos , e que cada 
hum defies he patria commua. 

Os metaes concrefcem na ter
ra , mas ainda fe naõ fabe com cer
teza , fe he a Terra que os produz, 
ou fe mais verdadeirament~ os pro
duz a Agoa, o Ar, ou o Fogo; 
defie fabernos que procedem varias 
corpos, que a terra (ao noifo ver) 
cofiuma produzir. Quanto he para 
admirar que qualquer vegetal quei
mado fica em breve efpaço redu
zido a cinzas, e que nefias fempre · 
achamos terra pura, vidro, pedra, 
ferro, chrifiaes opacos, fal alcha-

lino 



46 Problema 

lino fixo. ~Ie materias differentes 
provindas de huma fó , e identica 
ma teria! Que pouco tempo foi pre
cizo para fazer mudanças taô di
verfas! Daqui parece que. fe fegue 
que tudo, quanto o fogo produz, 
he de repente; os outros elemen
tos naô tem acçoens taô vigorofas, 
e apreífadas. · 

~em diífera que na cinza 
( fimpliciffitna ao h o ífo parecer) f e 
acha fal alchalino fixo , chrifiaes 
opacos , ferro , pedra , vidro , e 
terra pura ? porém achaô-fe con1 
effei-to; porque a agoa defcobre o 
fal alchalino fixo , o iman mofira 
certamente o ferro , e por meio do 
fogo [e conhece infallivelmente o 
chrifial opaco , o vidro , a pedra , 
e a terra pura ; o fogo, que produ· 
zio todos eftes mixtos, he o rigo
rofo , e perpetuo examinador da 

na tu· 
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natureza de cada hum delles; por
que tudo, o que f e fmllde ; e adquire 
tranfparencia , he vidro , tudo o 
que fe naõ funde , e recebe efpiri
tos igneos em feus poros, he pedra, 
tudo o que tambem fe naõ funde; 
nem recebe efpiritos alguns , he 
terra; e tudo o que naõ fe funde, 
e conferva tranfparencia, he chrif .. 
taL Algumas excepçoens padecem 
efias regras; porém as regras fem
pre .ficaó fendo taes' nao obfiantes 
as fuas execepçoens. 

As agoas vitriolicas ( como 
já diffemos) contém ferro, e efl:e 
fendo o principio da côr efcura , 
negra, ou, parda acha-fe in volvido 
n~queiias agoas fem lhes commu-

" A '"' n1car a menor cor. . evaporaçao 
manifefia huma parte do ferro , 
porque e fie fica no fundo do . vaío 
eva perante; a outra parte do me f-

mo 
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·mo fen'o fobe com o fumo, ou vaJ 
por da agoa que fe exhala; e nef
ta fórma temos efie metal groffei
ro, e tambem pezado vagando fuf
pendido na atmofphera; e iíl:o por
que ficou dividido de tal forte por 
n1eio da diffoluçaó , que cada hu ... 
ma das fuas rninutiffimas porçoens 
ficou pezando menos que a colum
na da atmofphera que as fuíl:enta. 

Acontece o mefmo a todos os 
metaes, e ainda ao ouro, com fer 
o corpo mais pezado que conhece
mos; porque fe ao ouro na fundi
çaó lhe juntarmos o · fal chamado 
armoniaco , efie incitado pelo fo
go, unindo-fe efireitamente ás par
tículas do metal , fucceffivamente 
o vai arrebatando , fublimando-fe 
hum, e outro até defapparecerem 
na vaga regiaõ do ar. Os Chimicos 
antigos, que efcreviaô fempre para-. 

bolica-
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:bolicnmente, chamaraó a aquelle 
·fal .Aqui/a G·animedis, alludindo á 
propriedade que tem de levar com
figo naõ fó todos os metaes , mas 
tambem muitos outros mixtos, a que 
.fe junta. 

O mefmo intento fe verifica 
·.com efie experimento meu. Se fe 
fundir o ouro com oito ou ·mais 
cpartes de antimonio em hum ca
dinho Heffiaco coberto com. outro 
cadinho igual, tapadas as junturas 

· .exaél:?mente com qualquer compo
fiçaó glutinofa e forte , confervan
do fempre o ouro , e antimonio 
fundidos no Athanor, ( ou forna
lha a que os Artiíl:as chamaó piger . 
henrricus, porque admin'Í(tra hum 
calor continuado ~ e fempre igual 
·no mefmo grao de aél:iv1dàde ) e 
iíl:o ·por tempo - de hum ·m·ez , ou 
·n1ais, co~fórme o pedir a exigen-

I) .cia 
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-cia da operaçaó, e fegundo a maior~ 
ou menor quantidade de ouro fun
-dido , defiapando-fe depois o tal 
cadinho , nelle fe naó ha de achar 
nem ouro, nem antimonio algum, 
nem ainda vefrigios de haverem ef ... 
t:ado alli; ficando além diffo illefos 
os cadinhos , tanto na regularidade 
·da figura , como na ordem dos feus 
póros. Com tudo pelos mefmos pó
TOS fe ev:aporaraõ inteiramente o 
.ouro , e o antimonio depois de vo ... 
Jatilizados pela continua acçaõ do 
fogo. 

~e fe volatilizen1 os faes pe
netrando , rompendo , e fahindo 
cios vafos em que fe fundem , naó h e 
para ie admirar ; porque os faes 
tem commumente a propriedade 
conhecida de lacerar , e de rom
per qualquer corpo falido ; affim 
<:o1no naó he tambem para admi-

rar 
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rar que a agua pa{fe ' ou fe filt re 
pelos póros do vafo terreo em que 
fe acha; porque tanto. a agoa , co
mo os faes ( exceptuando os alcha ... 
linos fixós) naó íaó enti.dades que 
reíifiaó , por ferem volateis por 
fi me f mos , e ajudados pelo ardor. 
do fogo entraõ facilmente em to
tal defuniaó, e exaltaçaõ das fuas 
partes. · 

O ouro porém he hum corpo 
compaB:iffimo, e fixiffimo ,. e por 
iffo naó pa.lfa nem ainda pelos pó .. 
ros da cupella , por o'nde aliás (ex
ceptuando a prata ) tod-os os me ... 
taes , e mineraes paffaó prompta
mente , e da mefina forte qne a 
agoa penetra , e fe imbebe nos pá· 
ros de huma .efponja. q Vitrum Sa.;. 
turni (e á fua imitaçaú todos os me .... 
taes , e mineraes vitrificados) pe
netra quando ellá fundido, e paífa 

D ii os 
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os vafos , de qualquer compofiçaó 
que fejaõ; nem {e tem achado meio 
para lhe tirar, ou impedir ·aquella 
força : porém neíl:e cafo o Vitrum 
Saturni, e outros femelhantes, dei
:xaô Iefos, e como rôtos os cadinhos, 
ou outros quaefquer vafos' naquei ... 
Ie lugar determinado em que os pe
netraõ , e por onde fahem. E affim 
naõ he facil de defcobrir qual fej~ 
a razaô phyfica por oade o ourô 
junto ao antiri1onio foge, e fe eX '! 
hala ·totalmente do cadinho , fican
do efte illefo , e fem a menor ro-: 
tura, ou abertura. O phenómeno, 
porém he certo; porque o ouro fe 
exhala , e no ar de f a pparece. 

O mefmo intento fe compro
va com a luna cornea , a qual tam .... 
bem fundida f e eva pó r a em gran
de parte. O efl:anho, e o cobre , fe 
e fiando fundidos ; fe lhes junta o ni-

tro, 
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tro , tambem fe diffipaõ igualmen
te", deixando hum pequeno refiduo, 
a que chamaó os artiftas , Caput 
mortttum. O azougue, que he o cor
po mais pezadó depois do ouro , e 
prata, por meio de hum calor bran
do, e fucceffivo, tambem fe di!Ii
pa, e evapóra totalmente fem dei
xar vefi1gio , ou fignal algum da 
fua exhalaçaó. Em todos os referi
dos corpos , o que o calor (mais, 
ou menos forte) faz he rareficar 
as fuas partes, e reduzillas a parti
cuias, como indivifiveis, e por con
fequenda tenuiffimas , e leviffi
mas ; nefie efiado de di v ifaõ , ou 
de defconjuncçaõ , bufcaõ aquel
las mefmas partes o ar, ficando nef
le fufpendidas , e ifio pelo princi
pio univerfal, de que pezaõ menos 
do que as colunas do ar, em que 
fe fufientaô. 

D iii Da-

\ 



S4 P roblema -

D aqui póde inferir-fe, e tirar
fe a explicaçaô de alguns phenó- · 
menos hifl:oricos , quando f e con
ta que nefia regiáõ chovera ferro, 
naquella cobre , em outra pedras, 
&c. Fides jit peneJ auélorem ; po
rém a poilibiiidade de faél:os feme
lhantes , póde deduzir-fe facilmen
te pela certeza que ha de outros· 
phenómenos, ou naturalidades, que 
fendo verdadeiros, ainda faõ mais 
difficeis de explicar. E com effeito 
póde talvez chover azougue, quan
do fe eva póra efie metal ao fogo, 
ou quando os calores fubterraneos o 

1 "' • . • evaporao nas mmas propnas , em 
que aquelle metal fe cria ; entaó 
fubindo os v a pores mercuriaes , e 
achando em certa altura humidade 
fufficiente que os ajunte, e conden
fe, a chuva ha de arraítar precifa
n1ente , e trazer comfigo o azou-

gue 
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gue já unido com algumas das fuas 
partes , e tendo já pezo maior , e 
Inais proporcionado para nao poder 
fubfiftir no ar. 

Efte azougue porém naó he 
producçaó do ar, nem he propria
mente chuva de azougue (como fe 
diz } mas he o mefmo que · exha
lando-fe da terra , ou já por calor 
artificial, ou por fogo fubterraneo, 
adquirindo,pela conjuncçaó das fuas 
partes divididas , maior volume, e 
por confequencia maior pezo , ca
be como precipitado fobre a t~rra, 
de donde fe havia exhalado antes. 
Ifto he poffivel que fucceda a ou· 
tros corpos differentes; e deve fuc .. 
ceder affim naquellas mefmas , e 
fuppoftas circunftancias ; ficando 
por efte modo muito facil de ex
plicar aquelles taes pheoómenos, de 
que a Hifioria faz mençaó; fi cao-

O iv do 
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do com effeito naó fó expiicaveis ~ 
mas prova ve1s. 

Sempre h e certo , que todos 
os corpos, que admittem hum certo 
grao de divifaó, e attenuaçaó, e 
(_lUe além difio podem fer impelli
dos por algum meio a elevar-fe; 
ou fubir ao ar , ficando nelle fuf
pendidos, e em'continua agitaçaó; 
por outras caufas , e por outros . ... 
n1ovtmentos tornao a entrar, e a 
bufcar a fuperficie do globó terra· 
<]Ueo , de donde fahiraõ; fucceden
do affim em muitos, e diverfos cor
pos ·, huma perpetua circulaçaó, 
ou circumvoluçaó de hum elernen· 
to para outro. 

N aõ h e porém fa(il de perce-
. ber , nem de explicar o modo fa ... 
bido , e certo , porque em muitas 
regioens fuccede em alguns tem~ 
pos , cho~erem fa pos. De fia natu-

ralida-
' 
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ra1idade ninguem duvída, ao me
nos aquelles que tiveraõ occaíiaô 
de ver , e viraõ com effei.to muitas 
vezes aguella repentina producçaõ, 
e nafcimento : com tudo o cafo 
naõ he menos verdadeiro , e fuc-: 
cede regularmente affim. 

Em efiaçaõ ferena , e efiiva , 
·<juando a iupet ficie da terra fe acha 
GUente 'e a mefina íuperficie em ró 
fubtil, fe fobrevém fubitamente hu
ma trovoada, e a efia fe fegue lo
go chuva, no me fmo infiante, que 
as primeira~ pingas de agoa cabem 
fobre a terra , vê-fe entaõ hurná im
menfidade de fapinhos, faltando de 
huma parte para outra , e bufcan
do os lugares abngados, como faõ 
os encôfios das paredes nas partes 
em que as ha; e ifio para evitarem 
a moleflia das agoas gue haó de vi:r 
a correr por alli mefmo. Examina-

dos 
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dos efl:es animalejos , achaó-fe fer 
verdadeiros fa pos naó fó na figura 
exterior, mas em todas as fuas pro
priedades , gerados , e nafcidos ao 
·primeiro contaB:o da agoa na ter
ra pulverulenta. N aó fendo e fie fa
él:o ambiguo, ou duvidofo, com tu~ 
do he de explicaçaó ardua, e ter-fe
hia por fabulofo, e impoffivel (co .. 
mo outros muitos de que fazem 
mençaõ os naturaliíl:as) fe naó fo
ra viíl:o , e obfervado infinitas ve
-zes nas partes em que cofiuma acon~ 
tecer. 

E na verdade faz-fe violento 
o crer que hum animal poffa pro
duzir-fe fem a concurrencia de hum 
principio feminal antecedente. Hum 
contaB:o momentaneo parece que 
naó póde formar rnufculos perfei
tos, arteria·s, vêas , fangue , inf
tinéto. N efl:e cafo a po_ffibilidad.e 

ven-
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verifica-fe. a pojleriori , e ntmca 
poderia conhecer-fe por outro mo
do, nem por raciocinio algum. Pa
ra aquella producçaõ devemos en
tender que concorre o ar, a agoa, 
e a terra, modificados, ou difpo.fios 
efl:es elementos para femelhante 

,J f: I I creaçao ; a 10rrna porem , com que 
aquelles elementos fe difpoem, e 
modificaó, feria trabalho perdido o 
invefiigar. 

Nefie cafo naõ podemos di_
zer propriamente que chovem fa
pos, nem que efies fe fufientem no 
ar, de donde cabem ; porque na
quellas me f mas agoas, recebidas em. 
vafos , naõ fe encontraó fapos, 
mas precifamente quando cahem fo
bre o pó da terra quente. A rari
dade efiá em receberem a quelles 
a fua fórma perfeita, e difiinél:iva 
no mefmo infiante , ou aéto de naf-

cer, 
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cer , e de nafcerem fem dependen
cia alguma de outro animal da. mef
ma efpecie. 

Se quizermos dizer que huma 
producçao tal he parto da corrup.
çao, contra iffo teria mos o modo 
com que aquella mefma producçaó 
fe faz; além de naó fer ainda muito 
certo o axioma de que a corrupçaó 
de hum h e geraçaó de outro. No 
faél:o mencionado obfervouafe fem
pre , que o nafcimento dos fapos 
fó provém quando a terra eftá fum
mamente fecca , e reduzida a pó 
na fuperficie por caufa da mefma 
fequidaó; e nefie efiado naó pó
de haver corrupçaó na terra; por
que nenhum corpo fe corrompe· 
fem a prefença de humidade , e· 
donde a naõ ha naõ póde ter lugar 
a corrupçaó ; antes para efia fe 
impedir he feguro meio o impe .. · 

di r 
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di r todo o · commercio de humida:_ 
de com o corpo que fe quer prefer
var de corrupçaó. 

E ain9a 1 fem fer por aquelle 
fundamento, he tambem certo que 
n~nhtima · corrupçaõ fe faz em hum 
infia,.nte ;. a natureza naõ corrompe, 
nem produz. fem tempo , ou ma~s ou 
menos progreffivo, fegundo a qua-. 
ljdade da producçaó ou corrúpçaõ .... 
Hum inilante verdadeiramente naó 
he tempo , ainda que o tempo fe 
compoem de infl:antes ; cada hum 
deRes podemos confiderar con!o 
hum ponto mathematico, em que 
naõ ha partes algumas , ainda-que 
de pontos f e fórma qualquer parte. 
E affim do nafcimento momentaneo 
claquelles animaes immundos, o que 
podemos dizer he fer hum phenó
meno do numero daquelles que fe 
naõ pode1n explicar phyficarnente ~ 
, dos 

" 
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dos quaes ha muitos que, para fe 
explicarem_ , he neceífario entrar 
em fuppofiçoens gratuitas , ainda 
menos e:xplicaveis, e nunca de
monfiraveis. -

Outros phenómenos admira
vei~ ha , que fe entendem fer pro
ducçoens dos meteóros , e que tem 
no ar o feu nafcimento proprio ; 
hum del!es he a pedra chamad~ de 
corifco , a qual o vu1go crê fer hu
ma pedra verdadeira que cabe da 
nuven1 ao mefmo tempo que o raio 
a rompe ; porém efia credulidade 
fá fe funda em hum abufo popular; 
porque nunca fe obfervou que fe
melhantes pedras vie.ífem do ar, ou 
defceífern deHe com o raio : eíl:e 
naõ h€ rnai's do que hu~ globo de 
fogo dre hum a intençaô , ou aél:ivi
dade imtnenfa ; por iífo penetra ra~ 
pidiffimament~ os corpos mais_com':' 

paél:os, 
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:paaos, deixando· apenas hum fig
nal breve no lugar em que os· pene
tra , e naquelle por onde fahe ; e 
·G_uando acha mais forte refifl:encia, 
.q_uebra; até que ondulando diver ... 
famente, perde a força do movi ... 
n1ento , porque [e extingue a ma~ 
t eria em que confifiia a fua inflam-

"" ma~ao. 

· Bem he verdade que na terra 
fe encontraó muitas vezes humas 
pedras chamadas de corifco ; efias 
fomentaraó o abufo commum de 
(_}Ue tinhaó cabido com o raio ; mas 
efia idéa nao fubfifie já ' ( ainda 
.que alguns a querem full:entar ain
-da } porque a Phyfica infiruida 
defpreza tudo aquillo que naó t.em 
na experiencia hum fundamento cer ... 
to ; admitte as raridades que po
dem fer examinadas , naó aquella~ 
43_ue, naó podendo examinar-!e ~ [6 

[e 
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fe ell:ab(decem em huma tradicaõ 
;) . 

mal entendida , recebida ligeira-
:mente, e [em exame. E com dfei~ 
-to a pedra que vemos , e a que 
chamaó de corifco, he mui falida ·, 
.e pezada para proceder de huma 
·repentina formaçaõ dos f!1eteóros : 
-ella .he producçaõ da terr_a , naó do 
ar ; porque nefie fó podem· te~ fir
meza aquelles corpos , cujas pnrt~s 
admittem huma .fumrna divifaó fem 
.perder em cada huma delias a fua 
tigura natural , e que juntando-fe 
depois h umas com as outras, retém 
aquella mefrna figura em maior vo• 
lume : as pedras naó faó affim ; por
que, fe forem reduzidas a partes rni
nutiffimas, efias, ainda que venhaó 
.a ajuntar-fe, nunca tornaó a tornar a 
.figura antecedente' falida' e som- . 
paéta. E affim quem di{fer , ~que · 
vio cahir huma pedra d~ corifco) 

ou 
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ou o medo o fez allucinar, ou quer 
que os outros fe allucinem. · 

C A P I T U L O IV. 

D E tudo , o que fica expofio af
fima , fe conclue que na at

rnofphera, ou regiaó do ar fe acha 
hum grande numero , e grande 
quantidade de corpos inviíiveis , e 
inapprehenfiveis, entre os quaes de
ve contar-fe o acido que corróe as 
pedras que lhe naó refiílem por fal
ta de dureza fufficiente. E fuppoíl:o 
que tenhamos já moíl:rado com al
guns experimentos , que no ar fe 
achaó com effeito muitos ~corpos fa
lidos que fó fe manifeftaó em cer-

. tas circumílancias, e por certos mo
dos; com tudo ainda naó mofhá-

E mos, 
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mos que entre aquelles <Corpos in..: 
vifiveis fe ache tambem hum acido 
invifivel. N aó faltaó provas, de que 
poffa inferir-fe com probabilidade 
bem fundada, que no ar naó exif
te acido algum material que caufe 
defuniaó na contextura das pedras 
rnoHes , que como fica dtto , faõ 
jufl:amente reprovadas para toda a 
forte de edificios. 

A primeirra, e principal prova 
confille na certeza que temos,de que 
expondo-fe algum, ou muito tem• 
pv ao ar qualquer vafo aberto , e 
cheio de agoa , efta examinada de
pois tanto. pe1:o fabor , ou gofto, 
co:mo p0r outro qualquer meio , 
nenhum indicio de acido fe ha de 
achar na agoa, affi·m expoR:a ao ar; 
.fendo ( ao que parece ) i·adubita
vel, qtle' f e o ar co:nt~ve.ffe a:cid.o al
gtlm material ,. e fie paffando. <;:on .... 

tmua-
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tirmamente, .e immediata·mente fo
hre a fuperficie da m:efma agoa, 
nella f e diífol veria, e a agoa ficaria. 
logo recebendo o fahor do fal ' .e 
efie fe acharia em fubfianci.a falida, 
e ~vifivel ,em fe evaporando a agoa.' 
Efie .argumento h,e de foluçaó d1ffi
ci:l, e feria .decifi,vo contra o acido 
do ar, f e naó tive Iremos outros de 
igual, ou maior força para efiabe ... 
lecer a inexifiencia delle. 

A fegunda prova, e da mefma 
natureza que a primeira , he tirada 
de todos os faes alchalinos fixos , 
ou volateis; os quaes fendo expof
tos ao ar, ou feja em fó1rma folida, 
ou em fórma liquida , fe no ar pre
exifiiífe qualquer acido que foífe, 
efie fe incorporaria , e introduzi ... 
ria .naquelles faes , e de alchalinos 
os faria neutros : o que porém naó 
fuccede affi.m ;· por.qu~ .a expofiçaó 

E ii ao 
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ao ar , naõ muda a qualidade dos 
alchalicos, ficando efies confervan
do os feus proprios caraétéres , e. 
todas as íuas qualidades efpecificas~. 

Em terceiro lugar , a diifolu
çao diáphana de qualquer fal alcha
Jino fixo, ou ainda volatil, ver-fe
hia turvar-fe , e perder a tranfpa
rencia , fe houveífe qualquer aci
do no ar; o que porém nunca fuc
cede affim ; porque aqüella diifolu
çao, expoíl:a muito tempo ao ar em 
vafo aberto, e defcoberto fempre, 
nem por ilfo fe turva , e guarda a 
n1efma claridade fempre; e ifio fer
ve de indicio claro de que o ar 
naô contém particulas acidas em fi. 
Eflas faô as objec~oens mais fortes 
que induzem a inexifiencia total da
quelle pretendido, acido de que íe 
fuppoem abundante o ar, e de que 
entendemos proceder a corrofaó das 
pedras. Naó 
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N ao obfiantes porém a que l
Ias objecçoens fundamentaes , nem 
por ifio fica vacillante a exiftencia 
do acido propofto ; porque efie bem 
pôde eftar no ar, fem que fe diífolva 
nas agoas que encontrar, e fem que / 
mude os alchalicos em faes neutros. 
Efta propofiçaô póde demonfirar-fe 
por varios modos. E com effeito fe 
em hurna camera fechada fe evapo-
rarem os efpiritos falinos do fal com .. 
mum, do nitro, do vi trio lo , e outros, 
eftes acidos haô de eftar ( depois 
de exhalados) no ar ambiente da 
mefma camera, fem que por i.ífo fe 
incorporem, ou embebaô nas agoas, 
que eíl:iverem dentro em vafos de f-
cobertos ; e da mefma forte os al-
chalinos pela juncçaõ dos mefmos 
a~idos fe naô haó de mudar para 
faes neutros. · 

Bem he certo que a exhaiaçaô 
E iii ( pre-
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( preza em lugar determinado ) e 
provinda de licores corrofivos, ha 
de offender os orgaôs da ref piraçaõ 
nos animaes que efiiverem incerra
dos no mefmo , e identico lugar, 
como ás vezes [e faz para defiruir 
alguns infeB:os; mas iifo vem, por
que os infeB:os, e todos os animaes 
continuamente infpiraõ, e reipiraõ, 
e nefia accaó attrahem os conoíivos 

;) . 
' ,.J d que o ar contem , e na attracçao e 

vapores infeB:os fe fuffocaõ. Por ef
ta mefma caufa he infalutifera to
da a vizinhança de agoas efiagna· 
clas, e paludofas. 

Além difio o ar involve em 
:fi huma materia fubtiliffima, mobi
liffima , e unél:uofa que fe incorpo
ra com todos os acidos, e com to
dos os va pores que no ar fe encon
traó; e por iífo ficaõ os acidos (em 
quanto giraô no ar) indiifoluveis 

nu 
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na · ag.oa ; porque todo o corpo di f. 
foluvel perde efl:a aptidaó todas 
as vezes que fe une a qualquer un ... 
él:uofidade; e affim fi.caõ os acidos 
indi.ífoluveis na agoa ' e fem aai
vidade a refpeito dos corpos alcha
linos. E de faéto todas as materias 
oleofas retundem efficazmente a fo
lubiJidade dos faes , e ipfi·ingem a 
erofaô aél:ual de todos os corro .. 
fi vos 

Daqui vem o conhecimento 
pratico fobre os remedios opportu
nos contra a acçaó dos corrofivos 
no ventrículo de todos os animaes, 
cuja acçaõ fe naó póde impedir me; 
lhor que com a prompta applicçao 
de mixtos oleofos , os quaes que
brando de algum modo as pontas 
-dos eípiculos falinos,naô {ó os fazem 
como rombos, e debilitados , mas 
tambem. co.adj.uv.~õ . mu-ito para os 

E iv 1an-

o 
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lançar fóra, eíl:imulando o ínefmo 
ventriculo para o vomito. O ufo 
dos leites, que depois [e applicaó fe
lizmente, tendem para o me[mo fim 
de adoçarem , e enfraquecerem o 
vigor dos corrofivos, pelo funda
Dlento de conterem os leites grande 
parte de huma materia pleofa , e 
anodina, cuja unauofidade mode
ra , e impede a força de todos os 
facs, e compofl:os corrofivos. 

Além diO:o confia por muitos, 
e infa lliveis experimentos , que no 
ar exifle realmente hum acido pri
mogenito, que he o principio ori
ginal de todos os faes que conhe
cemos : as matrizes , ou divedos 
corpos, a que aguelle fal {e une, fe 
concentra , e airada , faó o donde 
vem , e ·donde procedem as diffe
renças de cada hum delles, fegun
do a qualidade dos meimos corpos 

a que 

• 
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a que fe juntaó ; porque com al
~u?s corpos fe une aquelle fal mais 
Intimamente , com outros menos; 
recebendo varias propriedades ef
pecificas , naó fó de fi , mas dos 
corpos, ou fujeitos, a que natural-: 
mente fe incorpora. 

Alguns quizeraó dar ao fal do 
mar a primogenitura, ou o princi .. 
pio dos iaes todos; outros quizeraô 
dar aquella preferencia ao ·a ciclo vi
triolico , ou fu1phureo, .porque e{
te fai, ou acido liquiforrne fe acha 
no ar abundantemente, donde jun
tando-fe com efpiritos, ou ma terias 
oleo{as fórma hum verdadeiro e~ 
xofre, como fe obferva ao cahir do 
raio ; porque na parte em que cahe, 
ou por onde pafJà, fica hurn chei
ro infupportavel de enxofre acezo; 
fendo que nenhum enxofre póde 
dar-fe naturalmente, nem compôr-

fe 
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fe por arte alguma , fem fer por 
meio , e por intervençaó daquel
le acído que lhe he proprio. EHe. 
mefmo acido fe acha tambem , . e 
bem conhecidamente nas entranhas 
da terra, e em todas as partes della; 
porque apenas ha mineral algum, 
em que o enxofre fe naõ mamfefie 
claramente. O fal commum naó he 
izento daquelle acido, como fe ad
verte na decrepitaçaõ, em que o aci .. 
do fulphureo fenfivelmente fe per
ceb€. E affim aquelle acido fe en~ 
contra fempre na terra, no mar, no 
ar; por iffo muitos lhe daõ a pri
mazia , e o fazem principio infor~ . 
mante' de todos os outros acidos. 

Tambem fe acha no ar o acido. 
nitrofo, o qual fe oh ferva nas aguas 
tonitruofas , as quaes, [e [e evapo~ 
raõ , ou defiillaõ lentamente, dei~ 
xaõ no fundo hum refiduo terreb. 

tre, 
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tre, e falino ela qualidade daqüeli_e 
acido. Todos os vegetaes, fem ex., 
ceptuar algum , contém hum acido1 

o qual fó lhes póde provir do ar , 
effencificado á natureza de cada ve
getal; como fe colhe do fumo que 
exhala cada hum delles na occa
fiaô em que o fogo os faz arder, 
cujo fumo, por cauía do mefmo aci.
do, offende-os olhos dos que fe ex
poem a elle. 

A induraçaó , e íncormpçaô 
das carnes, expofias livremente den
tro das chuminés, procede tambem 
do mefmo acido ; porque eil:e con
ferva, e livra da corrupçaô muito 
mais efficazmente do que o acido 
do fal commum. Aquelle acido, que 

d I ,.., 

to os os vegetaes contem, nao pro~ 
vém da terra onde o vegetal fe cria; 
porque a fuperficie da terra naõ tem, 
fal algum que fe manifefl:e, ou fe 

confer-
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conferve nella indilfoluvel nas agoas 
que paffao pela mefma fuperficie , 
continuamente. Ifto !e jufiifica, por-: 
que fe em qualquer terra bem lava
da , e por confequencia izenta de 
todo, e qualquer fal, fe em tal terra, 
digo, fe femear alguma planta, ef
ta, examinada depois, ha de dar , e 
mofirar infallivelmente o Ial que 
lhe for proprio. As flores , que arti
ficiofamente nafcem na agoa ( ain· 
da que efl:a folfe primeiro defiilla ... 
da ) tambem, e fero interven~aó 
de terra alguma , haõ de dar aquei
le fal , ou aquelle acido que lhes 
for efiencial; o qual naõ podem as 
flores, no cafo propofio , tirar de ou
tra alguma parte, nem de outro lu· 
gar, fe naõ do ar. 

O acido nitrofo naõ he con
creçaõ da terra , ·porque no inte
rior profundo della nunca fe achou 

aquel-
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aquelle fal , corno alguns entende
ra6, e ainda entendem hoje com 
menos bem fundada experiencia. H e 
certamente p~·oducçaõ do ar, for~· 
mada na fuperficie de huma terra 
particular, e apta para receber, e 
concentrar em fi aquelle acido ad
miravel, e verdadeiramente efpan
tofo pelos feus rariffimos , e tre
mendjffimos effeitos. 

Daqui vem que a maior parte 
do falitre, ou nitro que nas fabri""\ 
cas da polvora fe confome , todo 
he.artificial, cujo artificio naõ con
fiil:e em mais do que em efpalhar 
[obre a fuperficie da terra outra 
terra calcária , :aggregando-fe fu
per.fluidades de animaes , e vege .. 
taes fummamente putrefaB:os; cu .. 
ja miftura expofia ao ar ( e prin
cipalmente ao vento Norte, de que 
refi1ltou dizer-fe fallando-fe do ni~ 

tro: 
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tro: Venfuj in utero portavit) com 
o tempo fe incorpora a ella o aci
do do .ar, de que prové.m hum ver~ 
dadeiro aitro, concorrendo para a 
mefma producçaó outras cir.cunf..; 
t.ancias que ac.celeraó , e prom.ó
vetu a geraçaô , e .appa.riçaõ ,da
quelle fal. Por caufa dos ingredi
entes que concorrem para a for
maçaó do nitro , e pelo ing.reffo 
que tem nos mineraes, chamaraõ.
lhe os ar.tiíl:as fal animal , vegetal; 
e mineral. 

.Q mefmo fuccede ás terras 
aluminofas, e v~itr~iolicas, das quaes 
de.pois .de extrahidos aqtteHes -aci
dus , :que temnatttralmente, tornan .. 
do-fe a expor ao ar livre , .o con~ 
curfo do mefmo ar faz tornar a 
conc.recer nas mefmas terras ou
nos novos acidos da melina natu~ 
reza , e ,de jgual qualidade dos. pr.i· 

metros; 
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meiros ; ficando as terras fervi1ndo 
ailirn de matriz perp€tlla pa,ra efia
rem fempre a,ttrahindo do· ar ou ... 
tras femelhantes producçoens. 

Os Cirurgioens methodicos 
tambe-m conhecem a exifl:encia: do 
acido do ar ; por iffo na cura das 
feridas attendem com cuidado· a 
defendellas do contaél:o immediato 
do ar ambiente que circúla ;- e ifto 
RaÔ porque o ar como fimptes. ele .. 
1nento poffa fer nocivo, mas por.-. 
que o acido,. que contém-, retarda a! 

cura , e aggrava mais ars partes o-f
fendidas; e -quanto mais fenfivel; 
e de mais exquiíito fenti:m.ento he 
a parte, em que a ferida eftá , tan
to mais fenfivel he tamhem. neUa 
a impreffaó dro ar ;. porque eil:e 
jun.tand0-fe aos humores já defor
denados ,. ou degenera·dos por qual .. 
queF 'cafo natural: 0u aec.identa1 1 

,.I 

entao 
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entaó o acido do mefmo ar, aug.:.· 
rnentando o mal ' ·perturba a in
tençaô de quem o quer remedear. , 
Por iffo na cura das feridas, o ob
jeél:o primeiro ' e principal ' con..; 
fifie em as cobrir exatl:amente , de~ 
pois de applicado o r_emedio pro
prio. E com effeito muitas feridas 
faraó por fi mefmas fem mendigar 
os foccorros da arte , mas fó por 
virtude, e forfa medicinal da na ... 
tureza; porém difficultofamente fa
raô efl:ando defcobertas, e expof ... 
tas ao rigor , irnpulfa? , ou aci
do do ar. 

Com o que fica ponderado fe 
convence que no ar ha hum aci
do exiftente ,. perpetuo , phyfico, 
apprehenfivel, e em certas circunf
tancias tambem vifivel; e que efie. 
mefrno acido he como hum Pro
theu , a quem a natureza faz to~ 

mar 
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mar infinitas fôrmas , infinitas fi
guras, e infinitos modos. Efie .he 
talvez o verdadeiro Mercurio, que 
os Philofophos antigos indicaraõ, fi
gurado na apparencia de huma in
domita ferpente, e outras vezes na 
de hun1 dos feus deofes fabulofos, 
armado do famofo caducêo , e azas 
talares. A efre acido do ar chamaó 
nitrofo os Philofophos modernos, 
e a eHe attribuem, como privativa ... 
mente , a fabrica, ou accaõ deve-

' ~ getar ; porem neíl:a propriedade, 
graciofamente concedida ao acido 
nitrofo , talvez que tambem haja 
fabula; fó com a differença de fer 
menos antiga, e por confequencia 
menos refpeita vel. 

F CA-
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CAPITULO V. 

S Endo pois certo que ha hum 
a ciclo no ar , elle a ciclo paf

fa por confl:ante fer nitrofo; e tan
to, que fundados alguns naquelle 
principio incerto, entraraó a idear, 
ou inventar compofiçoens diverfas 
com o titulo de fegredos , nas quaes 
o nitro he ingrediente principal, . e 
por meio delle pertendem promo ... 
ver fingularmente todas as forfas 
feminaes em cada hum dos tres 
reinos da natureza ; no reino mi~ 
neral entrou o nitro a fazer as mais 
faufiuofas efperanças , como ma
teria que devia fer da celeberrima 
pedra Philofophal ; e efia entrou 
tan1bem a fer o objeéto das mais 

obfl:i:.. 
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obfiinadas indagaçoens, ainda que 
fempre infi·uB:uofamente, e talvez 
nunca com. o fruto defejado da cha
mada pedra por excellencia ; ori
gem porém de muitos inventos u ti
liffimos, curiofiffimos, e admiraveis; 
porque, bufcando-fe huma coufa 
que fe naõ achou , acharaó-fe ou
tras que fe naó bufcava6. 

No reino Animal , devia o 
nitro fazer recufcitada a raça dos 
Gigantes , e prolongar coníidera
velmente a vida : porém !uccedeu 
o contrario , porque o invento da 
Polvora; parece que fó veio para 
fazer mais diminuta , e breve a du
raçaõ dos homens. No reino V ege
tal devia o nitro forcar a terra a 

:1 

dar mnitos mil por hum, augmen-
tando-lhe o vigor para produzir 
abundantemente ; porém tambem 
naó {uccedeu affim; porque aquel-

F ii la 
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la n1ay univerfal ficou com a mef
ma fe-cundidade que teve fempre, 
nem fe fez mais liberal por fer a ju
dada pelo nitro, antes efle he ca
paz de a fazer efieril , e infe~ 
cunda. 

As minhas proprías experien
cias, e naõ as dos outros, em que 
confio poucas vezes pela multidaó 
de apparatos menos finceros , de 
que os livros efiaõ cheios, e em gue 
os Authores com menos fincerída ... 
de eicreveraõ na Phyfica Chimica, 
e i fio , ou fofie por falta da infiruc
çaõ neceiraria a refpeito dos prin
cípios daquella preciofiffima, e uti
liffima íciencia , ou foffe por que
Jerem occultar a verdadeira mani
pulaçao de muitas operaçoens que 
defcreveraõ ; as minhas experien
cias, digo , o que me mofiraraõ ana
lyzando o nitro ( que he o mefmo 

que 
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que o fal.in·e vulgarmente conheci .. 
do) foi , que efie falhe producçao 
do ar, mas naó do ar unicamente; 
e que contém dotes admiraveis, ne'7 
gados inteiramente a tddos os ou
tros faes , tanto naturaes , como 
compofios: •porém naó pude defco
brir nelle os effeitos portentofos (ex
ceptuando a fua elaíl:icidade) de 
<JUe fazem mençaô J oaó Rodolfo 
Glauber , Paracelfo , Becher , e 
outros. 

Achei aquelle fal inutil, e con
trario para promover, incitar, oume
lhorar a vegetaçaô das plantas; por .. 
que as fementes vegetantes naó ad
(_]uirem vigor algum na infufaó do 
nitro, antes de algum modo o per
dem, quando a infufaó he prolonga
da, e faturada com maior porçaó 
de fal. A infufaõ das mefmas fe ... 
mentes ern outros quaefquer fa~s :f 

F iii ou 
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ou fejaó fixos, ou voiateis, ou fe-
jaó alchalinos, ou acidos, naõ tem 
mais efficacia que a do nitro fim; 
pies. 

N aó obíla o Ier doutrina in ... 
veterada , ê feguida commumen
te pelos melhores naruralifias , e 
ainda por muitos Phyficos moder~ 
nos , e bem infiruidos , em que af
lentaó todos que o acido nitrofo 
he o verdadeiro agente \lniverfal , 
e unico promotor da vegetaçaó; naó 
obfia, digo, eíla dout-rina, porque 
nas materias Phyficas naó fe con= 
fidera a authoridade dos antigos, ot:i 
rnodernos ; e fó fe attende para a 
authoridade da experiencia ; efia he 
a··que decide o ponto' e nao os qu~ 
trataraó delle: tudo, o que naó conf· 
ta por h uma experiencia conílante, 
e . reiteradà , h e o mefmo que naó 
fer, ou naõ confiar por modo algum •. 
.. . E com 
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mofl.ra que nenhum acido he pro-· 
prio para excitar a vegeta~aó; ifio 
fe entende, naó depois de efl:ar cor
porizado, e determinado nefie, ou 
naguelle genero de fal , mas fim 
tomado , ou entendido no efl:ado 
como primitivo , em que o acido 
do ar pende indeterminado ; e em· 
(]Ue fendo como huma ma teria, ou 
ente univerfal , efl:á difpofia, e apta 
para informar todas as ma terias par
t-iculares, que tambem tem aptidaó 
para receberem , e tomarem efia , 
~u aquella fórma~ 

lfio fe comprova com o exem
plo de qualquer fal alchalino fixo ; 
efie por fi mefmo, e fegundo a fua 
indole natural, attrahe a humidade 
todas as vezes que fe expoem ao àr; 
fermenta com os a ciclos, e com elles 
íe ~eduz a hum fal , a que chamaó 

F iv neu ... 
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neutro; abforbe os mefmos acidos; 
e os defiroe ; diffol v e- [e em todos 
os licores , exceptuando os oleofos ; 
delle refultaó as compoG~oens fa-

- penarias ; diffolve promptamente 
todas as ma terias fulphureas, e un
él:uofas; e depois de as diifolver, as 
larga, e faz precipit~r ao fundo do 
vafo, todas as vezes que fe intro
duz algum acido n~ di.ffolu~aó . 

Porém depois que hum fal al
chalino fixo fe acha vitrificado com 
qualquer arêa, ou terra, já fica per
dendo todas aquellas qualidades que 
lhe- faó eífencialmente proprias ; e· 
com effeito já entaô naô faz effer
vefcencia com os acidos , nem póde 
mudar-fe com elles em fal neutro ; 
já naô pó de diffolver os mixtos oleo
fos para formar hum coagulo , ou 
.fabaó; já naô pó de diífolver-fe na 
agoa, nem ~ttrahir a humidade aé-

rea· 
. ' 

/ 
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ren ; já naõ póde fazer corrofaô al
guma ; e de hum corpo caufiico veio 
a rednzir-fe a hum corpo infuifo, 
impenetravel a todos os efpiritos, 
e licores corrofivos. E affim veio o 
fat alchalino fixo a perder todas as 
fuas propriedades , e ifto facilmen
te e para fempre ; e fem já mais 
poder tornar a fer, o que tinha: fi
do, nem poder recobrar nunca os 
feus primeiros dotes ; e por ifto fe 
lhe póde applicar o que o Poeta 
diife: 

•.. facilis defce1ifits AvertJi; 
Noffes, atque dies patet atri }anua 

Ditis : 
Sed revocare gradum , Juperasqut_ 

evadere ad auras, 
Hoc opus , hic labor ejl. 

E affim , o dizer-fe que o acido ni· 
trofo contribue para . todas a_s ve-

geta--: 
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getaçàens, he hum entender divi
natorio ; porque por nenhum ex
perimento fe fa·z certo , ou verifi
ca-, que feja aquelle acido , e naó 
outro: antes parece que aquella tal 
pre:rogativa de.via dar-fe ao acido 
fulp)1Ureo vitriolico ; porque defte 
he fuminamente· abundante o ar, 
comó fe obferva commumente nos 
diverfos meteóros que fe fórmaõ , 
e acontecem na atmofphera , don
de aquelle mefmo acido fe mani-. 
fefia por varias, e diverfos modos .. 
E fe com effeito o âcido nitrofo co
opé.ra.- para aquella marav1lhofa ac-
çaõ da. naturaza, póde fer, Ie mais 
provavelmente êntendermos, ou to
marmos· o acido nitrofo na fua pri
meira indeterminaçaó, ifio. he -no 
eflado potencial , mas naô depois_ 
de corporizado , ou realizado em 
aaual' e verdadeiro nitro ; porque 

• I 

Ja 
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já nefl:e grao , e depois d·e efpeci" 
ficado , fica certamente inha·bi:l pa ... 
ra vegetar, nem fazer vegetar. O 
referido Poeta o achou affim na fua 
ma teria , e excellente infirtlC)aÓ da 
agricultura : · 

Semi11a vi di equidem multo.rameài-
care fere1Jtes . 

Et nitro pritu, & nigra perfiJtt
dere amurca : · 

Grandior ut fretus jiliqt~is fallaci ... 
bus e.!Jet. 

Et quamvis ig11i exíguo propera~ 
ta maderent, . . . 

Yidi leéfa diu , r/7 mtt!to Jpefiata 
· labore, 
Degenerare tame1t, ne 'Vis huma 

na quota11nis 
Maxima quteque mantt legeret : fie 

omniafotis 
!11 peitts ruere , nc retro jiJh!flp[a 

refirri. T'o-
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To dos os· A u thores, g L efcr.evera'õ. 
com methodo fobre a Agricultura , 
e gue quizeraó difcorrer com mais 
provaveis fundamentos , ·afTentaraô 
em que os faes da terra faó os que 
a fertilizaó ; por iifó dizem que a
t~rra depois de repetidas , _e conti
nuad·as· producçoens ' vem final
mente a canfar , ·ficando confide
ravelmente diminuta no vigor, por 
lhe faltarem aquelles faes que foi 
fucceffivamente empregando nas 
producçoens antecedentes , · fican
do para os mais annos como :hu
ma ·terra ufada, . e pouco vigorofa. 

Porém aquelles fuppofl:os faes 
nunca os pude defcobrir ; .e por 
·ttrais que examinaífe varias }erras , 
e por varios modos, naó achei nel ... 
:Jas o fal de que fe diz depende a 
fua fecundidade : o que fe encon
tra fempre h€ h uma ma teria inflam-

mavel l 
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mavel , e uné1::uoía , e efia analy
zada exaétamente , naõ moRra fal 
de qualidade alguma , nem fixo, 
nem v o la til , nem nitrofo, nem ful
phureo : de que fe fegue que o faJ, 
que na terra {e fuppoem , he hum 

• • ,.J 

ente, que a 1magmaçao creou; e 
ainda que todos os Efcritores fazem 
mençaõ delle , he porque huns fo .... 
raó efcrevendo o mefmo que outros 
tinhaó efcrito já , admittindo to ... 
dos fero exame hum fyfiema que a 
-experiencia contradiz. 

E de faB:o naõ ha fal , que 
naó feja oppofio á vegetaçaó, co .. 
mo póde facilmente convencer-fe 
quem o quizer experimentar; e if
to pelo fundamento de que todo o 
fal faz fufpenàer as acçoens ulte
riores, a que os corpos tendem na
turalmente; das quaes ( fern falla r 
11a vegeta~aó) huma he a fermen ... 

tacaó, 
~ -
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taçaó, e a outra a corrupçaó; def
ta todos íabem que o fal a impe
de ' e nelle efiá o melhor meio de 
a impedir: a fermentaçaõ tarnbem 
fica ft1fpendida peJa introducçaõ de 
qualquer fal , e em porçaó con ve
niente, no corpo do liquido fermen
tavel. De forte, que naó fó os faes 
falitos (que faõ os acidos) impe-
d ,.> ,.> 

em a vegetaçao, a corrupçao, e a 
fermenta'5aÕ, ·mas tambem os {aes 
dulciformes ' como h e o a a ucar ' e 
outros femelhantes. 

N aõ fó os faes em {ubfiancia 
fervem para impedir efficazmente 
aquellas tres operaçoens , ou acçóes· 
principaes da natureza, mas tam-o 
hem o vapor delles faz o mefmo 
effeito ; porque o vapor, ou efpiri
to , que exhaJaó o fal commum, o. 
nitro, o enxofre , e todos os mix.., 
tos que contém fal acido , impedenl· 

· a cor-
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a corrupçaó , a fermentaçaô , e ain
da a mefma vegetaçaó; efia total-

. mente fe fufpende , como fe ob· 
ferva nos montes, e lugares mine
raes, donde os vapores fu1phureos, 
que dos mefmos mineraes fe exha
laó, Ützem a terra efteril para fem-. 
pre, porque os effluvios v a porofos, 
falinos , e corrofivos , reduzem a: 
mefma terra a h uma qualidade cauf
tica , e infecunda. 

O v a por do enxofre inflam..; 
mado , fendo agitado -eJ.?-1 vafo 
proprio com qualquer liquido fer-, 
mentavel tambem fuffoca inteira
mente a acçaó de fermentar. Def ... 
te principio tem nafcido compofi
çoens divedas ; e huma de11as he 
a que chamaó vinho furdo , o qual 
naõ he outra coufa mais do que o 
mofio batido , ou mifiurado com 
o vapor do enxofre acezo; e efie 

h e 
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h e o que enerva a a ptidaó que to ... 
do o mofto tem para fermentar, fi
cando por efte modo íem poder 
mudar-fe , _ confervando a doçura··, 
que tem naturalmente a qual por 

. outro nenhum artificio conhecido 
fe póde confervar mel~or, nem re
ter a mefma doçura taõ confiante~ 
mente. 

E affim de nenhmn acido po..: 
demos affirmar com probabilidade 
racionavel , que feja proprio para 
incitar, e promover a acçaó. deve ... 
getar; porque antes por mUitos ar .. 
gumentos, e experimentos [e con
vence que todos os acidos impedem, 
e fuffocaõ aqueHa mefma acçaõ, 
deftruindo os efpiritos feminaes de 
que toda a vegetaçaõ procede: e if
to , ou feja por caufa da corrozaõ 
dos acidos, ou por outro · qualquer 
principio que lhes feja natural o fa .. 

éto 
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B:o de impedir, e enervar jnteira
mente a vegetaçaõ , he certo, co
mo a experiencia mofira facilmente. 

Só temos huma objecçaõ con
fideravel , que favorece o fyfiema 
que temos reprovado , de que o aci
do nitrofo he agente progenitor 
de toda a vegetaçaõ ; e vem a fer 
que o nitro fó por fi , e em fi mef
mo, parece que vegeta , fem de
pendencia de outro algum corpo, 
ou femente vegetaL E com effeito, 
fe puzermos a diífoluçaõ do nitro, 
feita. em agoa fi.mples em qualquer 
:vafo de vidro, de barro, ou de· me
tal, deixando efrar a di!foluçaô fem 
a mover por efpaço de alguns dias, 
(contendo a agoa todo o nitro que 
derreter ) veremos fem fallencía, 
começar o nitro a fobir pelos lados 
do vafo que o contém, fazendo r::t
mificaçoens diverfas , e á meneira. 

G -de 
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de hum arvoredo crifiallino, em que 
fe difl:ingne admiravelmente a figu
ra das raizes , tron~os , folhas , for-

, mando tudo a imagem ,agradavel 
de hum bofque variado por tnil mo
dos, e em gue o acido nitrofo, co
rno unico architeélo , fez em pe· 
queno efpaço, e em pouco tempo 
aquella mefrna reprefentaçaó que 
a natureza faz em grande, e depois 
de muito tempo. 

O fal commum, tratado pelo 
rnefmo modo , faz tambem as mef-

, . ~ 

mas apparent1as ; mas nao çom 
tanta fubti1eza , nem com tanta , fe
D1e1hança, hem com tanta gra'ça; 
affetlando fempre , a fórma cubica 
que lhe he propria , e que affeéla 
fempre. Outros faes compoftos imi
taó tambem aquellas reprefenta
çoens falinas , tomando cada hu
rr.a dellas a tndole ou .figura natu-

ral 
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ral dos mefmos faes. Porém o ni
tro firnples excede a tudo , tanto 
na variedade dos paizes que re
prefenta vift:ofamente , como na 
prompti~a? , e propriedade com 
que os Jrnlta. 

E fendo affim , como havemos 
de negar aos acidos , e principal
mente ao acido nitrofo, a potencia, 
ou alma vegetativa , naó fó para 
vegetar , mas tambem para exci
tar vjgorofamente a vegetaça.ó em 
todos os fujeitos vegetaveis? Con1 
que razaô havemos de difpu.tar a 
aquelle acido huma ac~aó mar.av~ ... 
lhofa , e fingular de que tantos Ef
critor,es eruditos o fize.raó fempre 
author, cuja opiniaõ , feguida uni .. 
formeme nte ha tanto tempo , pa .. 
rece que tem pr,efcrito ; f.e he que 
nas materias phyficas tem ·lugar a 
prefcáp.~aõ; e ainda que o naõ te-

G ii nha, 
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nha , he fem duvida que tanto he 
erro o idear hum fyfiema mal fun
dado , como em arguir fem jufio 
fundamento aquelle que efiá ple
namente recebido. 

Com tudo nem por iifo de
vemos afientar que o nitro he ve
gctavel , nem que tem particular 
propriedade para promover qual
'}Uer vegetaçaó. Os faélos affima 
deduzidos, e ainda outros que fe 
poderiaó expender a favor do mef
mo intento , naõ induzem majs do 
'}Ue a apparencia de hum fyfiema 
verdadejro , mas naõ verdadeiro 
com effeito. Affim faô outros fy f
temas, que introduzidos ha muito 
tempo, e eftabelecidos tambem em 
plaufi v eis fundamentos , e corro
borados com experimentos fingula
rcs, nem por iffo faõ mais certos; 
porque de muitos phenómenos _ad-

mira-
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miravéis · refultaó confequencias in
certas e falliveis; porém depois que 
fe examinao maduramente , entaó. 
a verdade fe defcobre, e a illufaó 
defapparece. 

O nitro he hum dos mixtos 
C]Ue tem exagitado todos os enge4 

nhos, pelos feus rariffimos efleitos, -
fervindo de bafe , e argumento pa .. 
ra nelle fe fundarem muitos dog
maticos difcurfos; defi:es alguns fe 
fuítentaó ~inda, e com razaô plau
ft vel ; outros a experiencia def
tnentio, e moíl:rou o contra rio do 
<]Ue parecia : entre os qu~ fubfif
tem , hum he o que dá ao nitro a 
virtude vegetante ~ poJém talve4. 
que mal fundadamente : e fuppof
to gue efia. ma teria, feja de algum· 
modo alheia do prefente affumpto, 

. com tudo, como feja util a fua 9if
cu flàô, bom. ferá que naõ deixe-

G iii .mos 
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mos indeci[o o ponto , ainda que 
naó foffe mais que para defabu
zar os que inutilmente crem que 
o nitro he bom para promover a 
vegetaçaó dus plantas, e que affirn 
perfuadidos trabalhao jnfruttuoía
mente na preparaçaõ daquelle fal, 
para com elle excitarem a for~a 
das fementes vegetaes. 

C A P I T U L O VI. 

A Síima diffemos que o nitro 
vegeta por fi mefino , como 

fe verifica na diifoluçaó defie 1ai em 
qualquer agoa : porém a verdade 
he , que a chamada vegetaçaó do 
nitro , naó he mais do que huma 
:limples configuraçaó; ou fublirna
~ao do mefmo fal, procurada pela 

exha-· 
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exhalaçaó, ou eva poraçaó da agoa 
que o contém : daqui vem a appa .. 
rencia de vegetar que o nitro faz; 
apparencia vifrofa com effeito , fe· 
melhante á arte do pintor , que 
imita tudo , fem dar realidade a 
nada ; fórma a figura, naó a cou
fa ; debux~ hum corpo fem lhe dar 
fubfiancia alguma ; tudo fica para 
a vifia , e nada para o fer. .) · 

O nitro ·pela exhalaçaó da 
agoa entra a crifiallizar-fe fucceffi
vamente; e neíl:a acçaó, em que f e 
aparta da agoa, donde efiava, vai 
ficando pelos lados do vafo que o 
contém , tomando ao meímo tem
po a fórma de hum fal configura
do por diverfos modos. A irregu
laridade das fuas partes , encadea• 
das humas pelas outras , faz o ap
parato de hum bofque criíl:aUino, 
ou de muitas arvores juntas entre 

G iv fi. 
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fi. ·Êila !emelhanÇa he fó fuperfi
cial , provinda das- partículas do 
nitro unidas diverfamente, ·naô de 
efpirito vegetal que as configure , 
nem que as informe precifamente. 
A mefma confufaÕ-; com que o ni
tro tenâe a criftalJizar-fe, h e a que 
vai difpondo as fuas partes para 
forrparem huma efpecie de labe.:.. 

• ,_J .. '. nnto ou vegetaçao. .. 
~o que ',rnofrra :fobre tudo que 

aquella concrefcericia naó 1provém 
de efpirito vegetante· , he ·Q}ue o 
nitro' depois de vegeta r pbr aquel
le modo , naõ .adqúire ~.maror pe
·zo , e conferva. o. mefmq :que ti• 
·nha fem aügmento .áfgum; fendo 
·que a ·verdadeira vegetaçaõ fempre 
jnduz pez.o maior , e ·maior v61u:. 
me no fujeito que v·egeta ; porque 
o vegetar he hum principio de cre(
cer > até chegar ao tamanho pr?" 

pno 
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prio do corpo vegetante; e tudo o 
que naó crefce, naó adquire mais 
volume nem mais pezo, e por con
fequencia naó vegeta ; porque a 
vegetaçaó fuppoem precifc1mente 
hum .tal ou qual augmento de ma
teria , e de fubfiancia , e donde o 
naõ ha , tambem naó ha verdadei
ra, e formal vegetaçaõ . A corrup
çaó diminue hum corpo , a vege
t açaó o augmenta ; faó duas ac
çoens contrarias ; huma tende a fa~ 
zer, e outra a desfazer. 

T ·emos a arvore, a que os ar-· 
t1fias chamaó d~ Diana , a qual I]aÓ 
he outra coufa mais do que huma 
fimpies di.fioh1çaõ do azougue na 
agoa forte ; nefia fe fórma huma 
ramifica Çaõ perfeita , que reprefen· 
ta huma arvore com frutos, e com 
tánta fingularidade, que caufa ad-

. ,., . . 
1111ra~ao a quem nunca a v1o, nem 

conhe• 
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conhece o artificio. Parece com 
effeito huma vegetaçaó metallica ; 
porque tudo , quanto a viíta póde 
defiinguir , naó he mais do que
hum metal perfeitamente vegeta
do. Porém nada djifo he; porque 
o mais leve movimento desbarata 
a. arvore , e o metal fe precipita 
ao fundo do vafo que o contém ; 
e além ~ifio, o pezo do mercurio 
he fempre o mefmo, cuja circunf
tancia indica claramente , que na
í]Uella operaçaó naõ ha mais do 
í]Ue huma vegetaçaó illuforia , e 
apparente. 

Por outro modo, e naó fabi
do ainda , fe póde fazer vegetar a 
prata em breve tempo; para o que 
tome-fe huma porçaó arbritrarja de 
prata pura , e granulada , e pondo
fe em retorta de vidro forte, por fi
ma íe lhe deite o azougue em por-

çaó 
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çaô dobrada a refpeito do pezó que 
a prata tinha ; ponha-fe a retorta 
em fogo de reverbero, e na boca 
della fe lh~ applique h.uth vafo d·e 
vidro, ou barro, com agoa fim pies 
até ametade da fua cavidade inte
rior. Adminifl:re-fe hum fogo len
to no principio , e depois fe aug
mente em fórma, que todo-o azou
gue paífe por defiillaçaô ao reci
piente. A operaçaô fe faz dentro 
em duas , ou tres horas. Ficará a 
prata na retorta fingindo hum ad
miravel bo!que compofl:o de arvo
res diverfas , tanto no tamanho, 
como na figura ; _em h umas· partes 
argentinas , e brilhantes 1 ·em ou
tras de hum branco efcuro; e em 
outras como de hum pallido dou--: 
rado. 

Ailim parece que a natureza 
le diverte a illudir os noilos olhos, 

f 

e a 
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e a no!1à arte, mofirando-nos o que 
n~õ he ; em figuradas, e fingidas 
reprefentaçoens, á maneira de hum 
fonho dilatado, em que entendemos · 
v~r mil imagens differentes , mil ca
fos, e fucceffos raros , fendo tndo 
uuicamente effeito de huma fanta
fia turbada , e delirante , ou de hu
ma idéa v a porofa, c defordenada. 
Affim {e enganaõ os fentidos no ef
paço que dura hum fono turbulen
to ; e fe enganaõ da rnefma forte 
que os noffos olhos acordados fe 
allucinaõ com objeétos parecidos, 
mas nem por iífo verdadeiros ; tan
to he certo, que apenas podemos 
difiingnir a verdade da illufaõ , a 
imagem natural , daquella que naó 
h e mais do que a pparente~ 

Ifio vemos naquella vegeta
çaó da prata , em que efte me
tal , inca. pa~ de vegetar , como os 

outros 
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outrÕs todos, e tambem como to-
dos os mineraes , toma com effei .. 
to huma fórma vegetante , finge 
hum prado, hum jardim, hum bof
que; e com taó vifiofa fingularida~ 
de , que o artífice fe admira a pri
meira vez que a vê, como fucce
deo ao expertiffimo Groíle alumno 
da Academia Real das Sciencias de 
Pariz meu JVIeftre nos experimen
tos Chimicos· , e a quem devo os 
primeiros elementos daquella admi
r.avel arte , cuja rr.emm:ia me ferá 
refpeitavel fempre naó fó peJas vir
tudes moraes, de que era ornado , 
mas tambem pela candidez, e def
intere{fe com que quiz tomar o tra-
balho de inil:ruirme : foi AJemaõ 
de nafcimento, e o moihou fer na 
finceridade do feu animo, imitan
do as qualidades generofas, que faó 
proprias, e naturaes naquella eru· 

ditiffi-
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ditiffima naçaõ. Recordo-me do ii..: 
lufire nome daquelle Academico fa
mofo, cujas obras fazem o feu elo .. 
g!o mais permanente; e nefia lem
brança fundo o faudofo modo de 
mofirarme agradecido á amizade fiel 
que fempre lhe deví. 

Tinha fido o meu intento o 
purificar o azougue de algumas fe
zes. fulphureas, que o acompanhaõ 
1nuttas vezes; e a prata me pareceo 
hum corpo idoneo para aquelle fim, 
entendendo que as partes fulphu
reas, e unél:uofas do azougue ha
viaõ de unir-fe á prata , e que o 
azougue na defiillaçaõ pairaria pu
ro. Porém a experiencia defmen
tio o difcurfo ; porque o azougue 
1láÓ ficou adguirindo mais pureza 
que a que tinha , e a prata, que fi
cou no fundo da ·retorta, tomou a 
figura vegetal, como temos dito; 

mas 
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mas nem por iffo a prata vegetou, 
como parecia; porque pezada de
pois continha o rnefmo r ezo ~ m 
augmento algum : e fegundo o prin
cipio que temos efiabelecido, naó 
ha verdadeira vegetaçaõ , donde 
na o h a augmento de pezo' e devo
lume. 

Ha outro experimento raro ; 
C]Ue indica com mais probabilida ... 
de , que em 1hum corpo incapaz 
de vegetar, póde encontrar-fe hum 
efpirito formador, e femelhante a 
~quelle, de que refulta a vegetaçaõ. 
Deíl:ille-fe o azougue doze vezes 
fobre o eíl:anho puro de Cornualha; 
na ultima deíl:illaçaõ ficará o efta
nho fundido no fundo da retorta; 
eíl:a fe quebre , e fe lime o efl:anho. 
Eíl:e eíl:anho limado deitando-fe fo
bre o azougue deíl:illado, no mef
mo infiante as particulas do metal 

f e 
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fe juntao, e- formaõ muitos corpos 
f o lidos, e regularmente cu bicos. A 
figura folida , regular , e formada 
em hum infrante , naó tem exem
plo em 'outro experimento algum, 
e parece que denota hum efpirito 
agente , e vegetante. Os Phyíicos 
poderáõ indagar attentamente a 
caufa daquella configuraçaõ rnetal
lica ; eu defcubro a operaçaõ; ou
tros poderáõ dar à razaõ della, 
porque eu a naõ fei ; por cafuali
dade a encontrei , büfcando outta 
çoufta mui diverfa ; agora facile efl 
inventis addere. 

. Com tudo o phenómeno pro .. 
p0fio naó _deve perfuaclirnos que 

"'. o 'cfian]1o -Çegete por aquelle mo
do ; porque examinado depois da 

c "d ~ ~ re1en a operaçao nao tE?nl aug-
mento algum no pezo, e fica com 
as mefmas qualidades , e proprie-

dades 
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dades efpecificas de hum tal metal; 
a mudança fó confifie na figura , 
e naó no pezo , e no volume : e 
em quanto naõ virmos que hum 
corpo crefce , naõ podemos dizer 
que vegetou ; porque a mudança 
de figura naõ he vegetaçaõ ; as 
partes devem crefcer em volume , 
~ pezo , fem o que naõ {e póde 
affirmar que :vegetaraõ. Temos vif
t o que os meta~s naõ tem facul
dade vegetativa. Continuemos a 
moíl:rar .a 1nefmà conclufaõ a ref
peito dos faes que con?ecemq~ . 

. C A P I T U:. ·L, ,O Vlf. 
~ . ~ ' 

~. 

T Odos os AuthÓres , que efére
veraõ da Agricultura, aífentaó 

~ommumente em que os faes da ter-
li ra 
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ra fa6 os que a fertiliza6 ; por ilfo 
dizem que a terra , depois de repe
tidas producçoens, canfa , por lhe 
faltarem aquelles faes que foi em
pregando nas producçoens antece
dentes , ficando para os mais annos, 
fendo huma terra ufada , e pouco 
vigorofa. Porém aquelles faes nun
ca os pude achar, nem ver;· e por 
mais que exatnina.ffe com c.uidado 
varias terras, naõ encontrei nellas 
os f a es de que f e diz depende a fu~. 
fecundidade : talvez que outr-o.s Ji
zefiem melhor exame ;. porém .na 
Phyfica cada hum efiá pelas fuas 
proprias experiencias, e difcorre f e"! 
gundo o que acha nellas. 

0 que de faéto fe encontra 
na terra quafi f~mpre he huma .ma

- teria inflammavel, e unél:uofa; de 
que refulta que muitas terr.as ~.K
pofras ao fogo ardem comp o car-, ... _ • v ao; 
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vaô; e o mermo carvaó de pedra 
naó he mais do que huma te rra , em 
que abunda o principio fulphureo, 
e inflammavel que a faz ~ rder, co 
mo denota bem fenfivelmente o chei.
ro ingrato , e pouco faudavel do 
carvaõ de pedra. Outras terras ar
dem com menos fortaleza , porque 
nellas naõ abunda tanto aquelle 
principio inflammavel , que he de 
donde procede a inflammabilidade 
do enxofre' e de outros mixtos ü~- · 
melhantes. . 

Além díílo, todo o f.:1I, de qual
quer genero que feja,he fummamen
te oppofio a toda, e qualquer ve
getaçaõ, como facilmente f e pôde 
experimentar; e ifio porque faz {uf
pender as acçoens ulteriores, a que 
os corpos tendem naturalmente, co
mo faõ (além da vegetaçaõ) a fer
mentaçaõ, e a corrupçaô ; porque 

H ii todos 
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todos eíl:es tres movimentos natu
raes ficaõ como prezos , e fem ac
çaõ, todas as vezes que algum fal 
compofto, ou natural fe junta a el
les: com o que fe verifica que ne
nhum acido he proprio para fecun
dar a terra . 

Porém fe o acido do ar, de..; 
pois de efpecificado, e corporizado 
em nitro, he inutil _, e contrario a 
toda a vegetaçaõ; com tudo tem vir
tudes fingulares , e efpantofas em 
outras occafioens, e em . outras ac
-çoens da natureza. Na Medicina 
naõ fe dá hum melhor refrigeran
te , nem mais benigno , nem mais 
1eguro; e das compofiçoens Phar
maceuticas , que tem por bafe o ni
tro , faõ efficazes ( fendo a pplica
das congruentemente) o Antiphlo
giftico , ou crifta1 mineral , cha .. 
mado tambem Sal Prunellte. O fal 

Poly~ 
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polycrefio he excellente febrifugo, 
principalmente nas febres intermit
tentes. O nitro nitrado naõ he de 
n1enos efficacia nas febres arden~ 
tes. 

Todas efias compofiçoens,que 
.nos feus princípios foraõ achadas, 
e reveladas em fegredo , depois de 
f e h a verem vulgarizado foraõ e f.,. 
quecendo de algum modo, ficando 
menos indicadas na pratica; talvez 
.por naõ terem fucceífo igual em to
dos os cafos , e em todas as occa
fioens; fendo que, fe os mefmos pra
ticas u[a[em de juntar o nitro ás 
preparaçoe~1s de kina, entaõ veriaó 
feliciffimos fucceffos ; e fe ifio he 
hum fegredo , eu o revelo aqui , 
fem que me embarace a razaõ in
j"uil:a , em que fe fundaõ os artifias 
quando , para occultarem algum as 
coufas uteis que defcobriraõ , alie-

H iii gaó 
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gaô como axioma -aquelle que di.z : 
Arcanum revelatttm vilefcit. 

No anefaB:o da polvora fe vê 
hum dus mais poderozos , e fubli
mes effeitos do nitro; o qual imi~ 
tando ·a iue: -repentina dos re.larnpa
gos , '0 ruidofo ·eilrepito dos tro.;. 
voens, o efrrago ineviravd dos raios, 
mofhn fer o agente pt~incipa'l da
quell-es corufcuntes tneteóros, e íó 
com a nota·vei differen·ça de fet a 
polvora , e jnntam·ente o nitro ihu
·ma Gbra das mãos dos }rg·me.ns , e 
poder fer adrninífl:radQ, e dirigido 
tambem pela 1paô dos mefrnos hD
rne·ns, em lugar que a.quelles phe
l1Ôrnenos tremendos, os elementos 
fa·õ os .que os com:poem, e lhes daó 
o m·ov1mento. 

Compoem-fe a polvora de ni
tro , de carvaõ, e enxofre ; eftes 
dous ingredientes podem fer fubíh

tuidos 
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tuidos por outros , igualmente in
flamma v eis, e de qualidade igual: 
fó o nitro nao póde fer fuhfhtuido 
por outro nenhum fal; porque ne
nhum ha ,. que tenha a fua nature
za, nem que poffa entrar em feu 
lugar naquella compofiçaó ; de for• 
te, que ainda que naõ houveffe en
xofre , nem carvaõ , f em pre pode
ria haver polvora , mas de nenhum 
modo a po.de haver fem nitro. 

Os Philofophos antigos, ainda 
fem conhecerem a qualidade d.eíle 
fal , chamara6-lhe J upiter fuln:ü
nante, porque viraõ que, e fiando 
junto a tado·s 0s corpos inflarmma
veis , ou fo!fem animaes, vegetaes, 
ou m~aeraes , em fentind.o o ardor 
do fogo fazia a mefma deflagra ... 
çaõ que o raio faz. Até que hmn 
Rel:i:giofo-Chimico ( fegunclo a tra
djçaõ com.llnua ) querendo extrahir 

· H iv do 

• 
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do nitro hum efpirito mais forte ; e 
n1ais aaivo, mettendo em retorta os 
tres ingrédientes , efies apenas fen ... 
tiraó o calor do fogo , quando em 
acçaó repentina rompendo o car
cere da retorta , f e exhalara Õ in
flarnmaàos , deixando o Chimico 
f em o efpirito forte que bufcava, 
e talvez por milagre com o que 
tinha. 

Defl:e phenómeno veio a naf
cer depois a polvora , naó bufca.
da entaó, mas achada por acafo; 
e por mais (_]Ue os Phyíicos fe te
nhaó empenhado na explicaçaô dos 
feus trernendiffimos effeitos, dedu .. 
zindo efies da elafiicidade , expan
:fibilidade , e incoercibilidade do ar 
que o nttro tem como compnrnt
do em fi; efia explicaçaó he pou
co intelligivel , porque em todos 
os mais corpos fe dá hum ar ei.af-

tico 

• 
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ti co , expanfivel, e incoercive1; fem· 
que em nenhum delles fe cbferve o 
1novimento , e ac~aó local que o 
nitro tem todas as vezes , que e fian
do involvido em materias inflam
maveis chega a fentir o calor do fo
go. E affim de outro principi? de
vem de refultar as íuas propneda-' 
des eifencíaes; e fuppofio que até 
agora fe naó tenha defcoberto, o 
tempo o defcobrirá talvez·, & da
bit dies, quod hora negttt. 

Em quanto difcorremos fobre 
o nitro , jufio ferá dizer que naõ 
ha para que execrar, nem abomi
nar o invento fingular da po1vora 
com o pretexto de fer hum artificio 
ideado para ruina, e extincçaõ dos 
homens ; porque refpondendo a ef· 
ta preoccupaçaó vulgar ,- póde af
fi.rmar-!e com verdade gue a pol
vora naô foi mais inventada para ex-

. • J 

~1ncçao 
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tincçaõ dos homens , que para à. 
confervaçaó de.Ues ; affim como ou-· 
tros muitos artificio~, de que o ufo 
commum nos faz conhecer o bem,. 
e o abufo nos faz tambem conhecer 
o maL 

Aquelle, que primeiro defco.; 
brio. o. m.odo para dar ao ferro iner
t0 a figura de hum inftrumento agu ... 
clo , foi tanílhem o primeiro que en
.fim0u a tirar a vida com aquelle du ... 
riffimo metal : e'Íte na fubfiancia h e 
innocente , e ainda na figura pro
p~·ia para o mal : a culpa fó pôde 
e.ftat na maó que dirige o golpe, 
n,aó no iníl:rumenro que executa. 
A terra, que produz a rofa faluti
fera , tambem produz o opio ve~ 
nenofo; mas quem ha de cu1pail' a 
t€rra pda quahdade ·que tem de 
fer ma i univerfal? Tudo, o que ha 
no mundo , he proprio para a vi-

da, 
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<..1a , e para a mone : ·as coufas, que 
tem huma prope1nfaó nociv.a , efta 
<lhes vem nmàs da appli~oa ~çaó de 
quem f.e ferve , que da Fua natu
.ral maligni,dade. A v~bora mortal 
he an1tidoto de fi mei'ma : tanJto 
he. certü que o bem , e o mal tem 
~ m.efma origem , o mefmo naf
·ciment0 , e fe criaJÓ .n.o mefm.o 
herco .. 

;, 

O ferro tanto coil11duz par:a of-. 
fender , com.o par.a defender; he 
«:orno hum retmedio , qrm.e repercú~te 
os feUJs proprios acciclentes ; 1e tta
·do , o que h e reme,dio , lhe permini
do :quafi. fernpre , em l1u:gar que o 
impu·Ifo do a.ggreífor raras vezes 
tem di.fcnJpa. Que uifte feria a co:n
:diç:aó dos homens ·fem o u.fo daquel-
1e guerreiro , e t.am:bem p:acific·o ~e
trai! .O nTefmo deílino tem a pol
vora; el.la fe offende) tambem de ... 

fende · 
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fende. Louvemos a provideriêía ná..; 
quelle artificio facil , por meio do 
qual quiz igualar . as forças def
iguaes. Hum homem ainda meni
no, ou já triftemente annofo, ou 
já valetudinario, e debil, que defe
JZa póde ter contra o que for rob_uf- ' 
.to, mancebo, e forte ? Outro de 
efiatura inferior, e de membros de
licados , como póde reGflir á força 

. âe hum gigante? N e fie cafo quem 
'Vence he a natureza, naô o esfor
·ço; e o render-fe fica fendo parti
cdo neceffario : os oppnmidos ac
cufariaô juftamente o desfavor do 
feu mefmo fer; e injuG:amente os 
·oppreffores entenderiaó dever á re
.foluçaô do animo o que fó deve:.. 
.riaô ao pezo do volume ; fendo 
-que o valor ainda vencido tem 
mais efl:imaçaõ , do que o venci
mento fem valor. A polvora veio 

fazer 
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1 fazer iguaes , a for~a a efiatura, 
a idade. 

Nos comqates grandes ferve 
a polvora para as mefmas circunf
tancias, para que ferve nos comba-

- tes particulares ; porque fuccede 
ás vezes o defenderem-fe poucos 
contra os alfaltos de muitos: fe fe 
lerem as hifiorias antigas , ha de 
achar-fe que os confliB:os entaó du
ravaõ mais, e eraó_mais fanguino-
lentos , e nunca fe acabavaó fem / 
defiroço uníverfal. Depois que a 
polvora entrou tambem a militar, 
.os combates naó Jaó taó obíbna .... 
. dos ; como fe aquelle artificio hor-
.rendo fizeffe o furor dos homens 
mais civilizado : ao menos póde 
.confiderar-fe a polvora como hum 
inimigo , cuja acçaó he de mais 
longe; aquelle, que efiá perto , h e 
formidave~ até pelos fignaes de hum 

f em-
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femblante irado. E com effeito a 
artelharia bem difpoíl:a , e efcon
dida, em fe deixando ver decide o 
·dia : os batalhoens contra rios, con· 
tra quem ella fe dirige, faó os pri
tueiros que baixando as armas , e 
·eftandartes acclamaó a vitoria ~ Q1e 
felicidade de vencer , e tam.bem 
que fe.licidade de ficar vencido ! o 
empenho fe conclue antes que ' as 
lanças cheguem a medir-fe ' e an
tes que as efpadas cheguem a to-
car~fe. · . 

Bem fei que nem fempre fe 
compra a vitoria taó barata ; po
rém bafta que fe compre alguma 
vez por aquelle preço; por e fie me f
mo a procura alcanfar o Capitaó 
experimentado , e eife h.e todo o 
feu objeB:o; porque fó a barbarida
de Grega media pelo fangue a qua
lidade das eJl!prezas; hoje mede-fe 

pelas 
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pelas êonfequencias que fe Jeguem, 
naó pelos efiragos antecedentes; 
e tem-fe por defaire da vitoria o ha-
ver cuíl:ado muito. 

Tarnbem fei que aquelle arti
ficio impetuofo he prornpto, e ar
rebatado , e que ainda dura me
nos, que hum abrir , e fechar de_ 
olhos ; porém na guerra que im., 
porta que a morte feja breve, ou 
efpaçofa? taó leves faó as fuas amar~ 
guras, para que fe haja de qt~erer 
tomar-l.he algum fabor? Ao .menos 
o morrer de p_reifa h.e morrer [em 
dor , ou com muito menor dor ; 
porque affim como nada fe faz fem 
tempo , tambem fem tempo nada 
fe [ente ; e que fe póde fentir no 
imperceptível efpaço de hum inf-. 
tante ? O raio quando fere dá tem
po para penar? O accidente mor., 
tal, que de improvifo chega , deixa 

os 
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os fentidos com viveza para fentir ? 
~1e infeliz fituaçaó he a de hum 
Soldado valerofo , . quando , ferido 
mortalmente, ainda refpira; e que 
fervindo de theatro, ou chaó, pa
ra os que vaó paffando , outros ca .... 
da veres fobrepofios, apenas o dei
xaó palpitar 1 Só para adquirir a vi
da eterna póde conduzir hum tal 
tormento ; porque todo o genero 
de tormento, f e f e a pp1íca bem, con
duz para dito f o fim; ainda que quan.: 
do f e padece, fó por infpiraçaõ, e 
favor celell:e póde haver lembran-_ 
ça de outra vida que fe efpera ; 
porque naturalmente quem fe acha 
agonizando, já efiá morto para tu .. 
do , e até para faber que morre; 
entaõ o ter dor de haver pecca
do , [ó fuccede a aquelles , de quem 
diífe elegantemente, ainda que fa
bulofamente o difcreto Mantuano: 

. J2yo~ 
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Q:!os tequus amavit 
Juppiter, aut arde11s cvexit · ad 

~thera virtus. -. 

Temos difcorrido fobre os effeitos 
do nitro na compofiçaô da polvora : 
refia-nos dizer tambem as virtudes 
daquelle mefmo fal a refpeito dos 

. metaes, ou ao menos hum a das mais 
confidera v eis. O nitro defiillado por 
n1eio dos intermedios competentes, 
dá o famofo efpirito corrofivo cha
mado efpirito de nitro ; e quando 
o vitriolo , ou a pedra hume ferve 
de intermedio, o efpirito, que pro
vém ria defiillaçaô , he aquelle a 
que chaman1os agoa fo rte , cuja 
ferventia naó fó fe efl:ende ao ufo 
das artes mechanicas vulgares' mas 
t ambem tem lugar . . quotidiano na 
p ratica da l\t1edicina. · 

Na agoa forte f e funda intei-
I ramen ... 
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ramente a Docimafiica, ou arte de 
enfaiar o ouro. Enfaiar quer di
zer ( nos termos daquella arte ) co
nhecer os quilates que o ouro tem, 
e conhecer tambem os dinheiros que 
tem a prata ; e ifio a fim de fe fa
ber o valor de cada hum defies 
metaes, cujo valor he derivado dos 
quilates do ouro , e dos dinheiros 
da prata. Da operaçaó do enfaio de ... 
pende aquelle tal conhecimento de 
forte, que fem o nitro, de que fe ex
trahe a agoa forte, difhcíl feria, por 
naô dizer impoffivel, o faber verda
deiramente , e com exaB:idaó o va
lor daquelles dous excellentíffimos 
rnetaes : o exame, que delles fe faz, 
a gue chamaó pelo toque, he con
jeél:ural, in~erto, e duvidofo, por-
<]Ue pende mais da perfpicacia , e 
agudeza da vifia ,, que de outra al
guma regra certa ; e tudo o que 

depen-
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depende de hum arbítrio regulado 
pelos olhos, he fallivel muitas vezes, 
porque igualdade naó a póde haver 
entre olhos diverfos : fendo que 
quando a quefl:aõ he determinar 
qual feja o valor de algum metal, 
o mais leve engano fernpre induz 
prejuizo grande; e por iffo ás ve
zes naó fe julga bem quanto vai o 
ouro, e quanto a prata val, fe o ar
tifta fó fe guia pelo toque. 

Devemos pois ao nitro o fer a 
primeira , e indifpenfavel bafe em 
que fe efl:abelece , e funda a arte 
de enfaiar ; a propriedade, que tem 
o feu efpirito de difiolver perfeita
mente a prata, e deixar o ouro in- _ 
taéto, he fómente o de que reful
ta huma taõ efl:imavel , e util in
vençao. Porém naó faõ muitos os
artífices que praticaõ aquella arte 
com conhecimento de principias ; 

I ii exer-
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exercitao como por tradiçaõ ' fe-' 
guindo a fórma que viraó exerci
tar a outros. V em que a agoa for
te diifolve a prata, e o ouro naó ; 
mas naó inquirem o porque affim 
fuccede. Sabem v. g. que eíl:a agoa 
forte he debil , e que outra tem a 
aaividade neceffaria; mas Jaó me
nos curiofos na indagaçaó do fun
damento,porque acontece affim. Sa
bem o methodo de extrahir da agoa 
forte a prata diffolvida nella , mas 
naó examinao fempre íe a aprovei
taraó toda. Eíl:as , e outras , muitas 
circuníl:ancias 1aó com tudo e!fen
ciaes , e ainda mais precifas do que 
podem parecer .. 

Porém fallando finceramente, 
naõ f e pó de culpar , nem ;;t rguir por 
modo algum a menos perícia do ar
tífice neíl:a arte , naõ fó porque ha 
poucos meftres que tenhaó cabal in .. 

telli-
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telligencia della , mas tambem por ... 
que os mefmos mefires raramente 
enfinaõ tudo quanto fabem , como 
fuc~ede vulgarmente em todas as 
mais artes que tem os metaes por 
objeB:o principal; refervando para 
fi , e em fegredo o modo de obrar 
mais facil, e mais certo : a efl:e mo
do de obrar chamaõ os Latinos : 
Manipulatio , e os Francezes com 
energia mais figni.ficativa chamaó 
a aquelle rnefmo modo : Le tour de 
matn. 

Os meftres, que enfinaó por 
obrigaçaõ, julgaõ ( naó fei fe bem) 
que cumprem a obrígaçaõ, enfinan
do fó aquiHo, de que foraó enfina
dos, e naó o que aicanfaraó por fi 
mefmos: Q!orl accepi, id ip[um do. 
Se enfinaõ mais do que aquillo de 
que foraó infiruidos, entendem que 
neila parte . ufaó de h uma mera li-

I iii bera-
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beral1dade. E além difro, nem to~ 
do o J urifcunfulto pó de faber para 
enfinar ex Cathedra ; nem todo o 
Medico fabe difiinguir a enfermida
de que he difficil de curar; nem to
do o Militar fabe difpôr bem a fór
nla de hum ataque; e da mefma for
te nem todos os artifias podem co
nhecer a arte por principias, e pro
fundamente; a materialidade bafia. 
Todos, e cada hum nas fuas profif
foens parece que cumprem com 
a prenderem ; o faber menos com
mumente naó he culpa; devem ef
tudar para faber; porém fe efiudan
do o naó confeguem , ficaõ incul
paveis, porque entaó o vicio he fó 
da natureza, naó do fujeito. O de
liB:o provém do animo, ainda mais 
que do faB:o do deiiB:o mefmo: e tal
vez que o erro fó venha da malí
cia, e nunca da ignorancia ; por-

que 
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que o mal coníiíl:e em fer conheci .. 
do, e feito. 

De tudo , quanto temos pon
derado , a conclufaô para o no.ffo 
intento , he , que no ar ha hum 
acido verdadeiro ; ou feja de qua
lidade nitroza , vitrio1ica , ou de 
outra qualquer , fempre he certo 
que eífe mefmo acido corróe , dif
folve , penetra , e altéra todas as 
pedras que naô tem dureza capaz 
de lhe refiftir. Os edificios, que ef
taõ nas vizinhan~as do mar , ou 
de outras agoas correntes , ou pa-
1udofas, faõ os mais expoíl:os; por 
iffo fe ha de ver , que as pedras 
n1enos duras , de que os feus muros · 
fe compoem , facilmente contra
hem concavidades, perdendo pri
mei ra rnenre a uniaô exterior das 
fuas partes, ·ficando eftas divifive is, 
e como pulverulentas , e affim vaô 

I iv . conti-
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continuando até que pela fuccef
Iaõ do tempo vem a ficar desfei
tas todas as daquella qualidade. A 
vizinhança d3s agoas , enchem a 
atmofphera vizinha da humidade 
dellas , e entaó o acido do ar tem 
hum vehiculo continuo , e proprio. 
que o conduz, e o faz como iúb
fifi:ente nos corp.os em que tem 

.J acçao. 
N aó fó nas pedras fe verifica 

aquella propofiçaó; em outros cor
pos fuccede o mefmo , e tem a 
mefma fujeiçaó; e no ferro a ve
mos praticada muitas vezes , e mais 
promptamente que em outro cor
po algum ; por iffo para o defen
der do acido do ar , cofi:uma pin
tar-fe , ou olear- [e o ferro ; por
que geralmente toda a rnateria un ... 
B:uofa repeHe efficazmente o aci
do, por fer impenetravel a corro-

faó 



De ArcbiteRttra Civil. 137 

faó mordaz daquelle agente , e im~' 
penetra vel tambem a toda a forte 
de humidade. Daqui vem · que o 
ferro defcoberto , e fem defenfa:t· 
mais fe inficiona no tempo humi
do, e chuvofo, q~1e no tempo fec
co ; naõ porque ne.fl:e e.fieja o ar 
f~m acido , mas porque entaó lhe 
falta , ou tem menos vehiculo de 
h umidade. 

Alguns ferros vemos em gra-· 
des antigas, e em fituaçaõ perpen
dicular , que tem a parte inferior 
roída , e reduzjda em ponta agu
da , confervando inteira , e illefa 
a parte fuperior, e com a mefma 
fig ura que teve fempre. A caufa 
defia differença naõ he taõ facil 
de encontrar como parece, ainda 
<jUe o faél:o he certo , e perma·. 
nente , como póde obfervar-fe fa
cilmente nas grades das Tercenas 

de fia 

• 
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defla Corte ; na figura oblonga ; 
e perpendicular, achaõ .. fe algumas 
propriedades que outra qualquer 
configuraça6, e fituaçaõ naõ tem. 

He bem fabido que o ferro 
fem artificio algum mais , que o 
de certo tempo , adquire todas as . 
virtudes magneticas , mas ha de fer 
naquella mefma configuraçaô , e 
fituaçaõ ; de forte que pofto en1 
maífa efpherica , quadrada, trian
guiar ~ ou outra qualquer, já naó 
adquire nenhum dos dotes fingulares 
que o Iman tem. Quantas quef
toens, e indagaçoens phyGcas po
deriaó excitar- fe , fundadas naquel
le phenómeno vulgar , e fim pies ! 
He vulgar no que refpeita a magne
tizar-fe o ferro; mas naõ o he na 
circuníl:ancia , de que o ferro oblon
go, e perpendicular, fica a iua par
te inferior mais expofta á acçaõ do 

ar; 

• 
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ar , do que a parte fuperior. Dei
xo ao Leitor efiudiofo o cuidado 

·litterario de indagar a caufa. 
Os edificios , que eftaô mais 

chegados ás agoas falgadas , faó os 
<:]Ue padecem mais, quando faó for
mados de pedra menos dura; por--... . 
que o ar mais falino daquellas agoas ~
faz huma. atmof~hera quaíi corroíi
va, e ma!s propna para penetrar as 
pedras em que a falta de dureza fa
cilita a penetraçaõ ; por iffo em cer
tos cafos , e em certas enfermida ... 
des he mui conveniente que o in
fermo naõ perfiíl:a em lugar marí
timo, e efteja apartado delle o mais 
<:]Ue puder fer , porque a exhala
çaó falgada he naquelles cafos co .. 
mo hum veneno que continuamen
te fe refpira, e que faz aggravar 
o mal coníidera velmente. Daqui 
vem que alguns quizeraõ inferir que 

a nau-



I 40 Problema 

a naufea que importuna aos que 
começaô a navegar , procedia do 
fal do mar vellicando as fibras eíl-o-· 
machaes : porém cuido qne injuf
tamente fe attribue ao fal do mar 
hum tal effeito ; porque o mais cer
to he que o devemos attribuir uni
camente ao movimento ondulante 
das agoas que fe movem ; o qual 
perturbando de algum modo as par
tes nervofas da cabeça , eíl:a he a 
que faz comprimir o e fio mago, de 
cuja compreífaô refulta o vomito ; 
porém deixemos efie ponto ao Me
dico erudito, para que naô fe diga 
que em tudo rnettemos a fouce en1 
Ieara alheia. 

CA-
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C A P I T U L O VIII. 

NA fabrica dos edificios entrao 
muros , e madeiras ; defias 

naó tratamos , porque a prefente 
difcuifaõ fó tem as paredes por af
fumpto : ellas fufientaõ o pezo do 
edificio ; e da fortaleza dellas de
pende a duraçaõ; todas as mais par
tes faô de menos confequencia, e 
podem fer menos efcrupulizadas 
fem prejuízo irreparavel. Os mu
ros devem fer formados com mate
riaes finceros , e naõ fophifiicados: 
qualquer ingrediente improprio faz 
que o muro fique contrahindo hu
lna qualidade caduca , e fempre im
peditiva da fi.1a perfeiçaõ. O mate
xial inficionado he como hum màl - . 

1nte-
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interior , e perpetuo que contami
nando a fub.íl:ancia toda, naó pó de 
admittir remedio. Logo veremos o 
em que coníiíl:e aquelle mal. 

A pedra , com que fe fabríca 
ne.íl:a Corte ( exceptuando . alguma 
de qualidade branda , e conhecida
mente má ) he excellente , neni fe 
póde dar melhor, nem que condu
za tanto para a duraçaô; e fe a i f
to accrefcentarmo& a abundancia 
della , diremos com razaó que a 
Providencia quiz favorecernos , ai1~ 
ticipando a exifi:encia , e bondade 
da pedra para repararmos as ruínas 
nas occafioens de terremotos. As 
pedreiras, que contém a ribeira de 
Alcantara, podem baftar, naõ fó pa• 
fa reedi:ficar-fe huma Cidade popu ... 
lofa,mas para fe edificarem outras de 
novo~ Da mefma pedra fe faz a me
lhor cal, cuja força excede a todas; 

e com 
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e com effeito,fe fe examinalfe a qua
lidade da cal com que fe fabríca 
em Londres , em Pariz , ~e em ou
tras muitas partes , achar-fe-hia que 
nenhuma dellas póde comparar-ie 
com a no.ffa tan.to em aébvidade, 
como na brancura. 

N aõ h e menos perfeita a a·rêa, 
nem em menos abundancia ; por
que temos montes inexhauriveis, 
e terrenos dil'atados , donde póde 
ex~rahir-fe faci:lmente aquelle ·ma
rial indifpenfavel. A arêa , que a 
Tr~faria tem , he moralm-ente ín
extingujve1. N aõ importa que haja 
de exigir mais cal; porque .defia de
pende a liga , ou uniaó dos mate
riaes. Seja embora com mais algum 
àifpendio ; a fortaleza da obra pa
ga tudo largamente. Huma defpe- · 
za maior naó alfombra a quem quer 
edificar com feguran~a . Qye dif-

gofto 
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gofio naó tem o proprietario quan~ 
do logo depois de acabada a obra 
a vê mal fegura , e defeituofa ? No 
principio todos querem edificar con1 
economia ; porém depois o arre
pendimento he certo; e entaó he 
que confideramos que , por fogir a 
alguma maior defpeza, vimos a de f.. 
pender mais. 

A boa economia naó confifle 
em defpender pouco , mas em naó 
tornar a defpender na mefma coufa. 
Seja Íordida a economia na fabri
caçaó de huma ·barraca , ou de ou
tra qualquer obra humilde ; mas 
naó deve fer affim nos edificios fum
ptuofos ; efies fazem a decoraçaó 
das Cortes , e Cidades ; e toda a 
decoraçaô ha de algum modo pro
metter a mefma duraçaô da coufa 
condecorada. O ornato tranfitorio 
ou h e feminil,.ou de thea tro. Os tem~ 

plos, 
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plos, as habitaçoens Reaes, os mo~ 
numentos, e edificios publicas, fen
do fei :os ·para em quanto durar o. 
mundo, devem fer fabricados neffa . ,., 
1ntençao. 

He certo que nefia Corte , 
e para os edificios della , temos ex .. 
cellentes materiaes ; e fendo affim, 
.porque razaó os edificios modernos 
naó tem a duraçaó que os antigos 
.tinhaó? Será por fer~m fabricados 
mal? Tambem naó he por eira 
cauza ; porque de faél:o temos of
ficiaes peritos, architeél:os admira
veis que fazem executar tudo com 
notavel perfeiçaô , e fegundo as 
regras mais exaél:as, A obra, verda,.. 
deiramente Real, de Mafra , foi 
huma efcola, ou academia univer~ 
fal, de donde fahiraõ os mefires 
mais feleél:os. Defde aquelle tem .. 
po a~é o prefente naó tem perdi,.. 

K , do 
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do nada aquella arte ~ antes· vai 
fempre florecendo cotn augmento 
conhecido, animada pe1o Auguf .... 
tiffimo Monarca , que a protege. 
Sendo bem confiante que as ar
tes , e as fciencias protegidas ad
quirem mais vigor, e fe adiantaó 
confideravelmente,.a me f ma ptotec• 
çaó parece que as infpira. Qual 
·he pois o principio infa:ufio, por
que eh1 tantos edificios naó cor• 
refponde a duta~aõ a tàn'tas f€lices 
·circunfiancias ? 

Já diffemos que o fegredo to
ôo efiá -na -elei.çaõ dos rnateriaes ~ 
e em fe advertir de -que importan.:. 
·cia feja a purez·a , e fimplicidade 
delles. Das pedras já di.fTemos tam
bem qtie devem fe·r aquellas que 
'tenhaó á dureza necelfaria parare
fiíl::ir a corrofaõ elementar. A pe .... 
·dra, que chamaó verdadeira Iioz, 

tem 
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tem aque1la qualidaqe ; outras há ; 
commumente, e injuftamente re
provadas, como faó todos os fei
:xos das praias, e humas que pa· 
recem vidro, e daó fogo fendo to .. 
cadas com o aço. Eftas pedras, que 
alguns artífice~ condenaô dizendo 
que naó caldeaõ por ferem frias,. 
naô merecem femelhante reprova
çaó; porque a frialdade h e quah.., 
dade puramente imaginaria nas pe
dras; e o naó caldearem prornpta ... 
mente naó h e por ferem frias, mas 
porque a figura liza uniforme, e 
de alguma íorte regular em todas 
as fuas fuperficies, faz que a cal 
naó tem donde pegue facilmente, 
nem donde faça preza 11 como faz 
nas outras pedras de figura efca
broza e impolida. Porém aquellas 
mefmas pedras , depois de h a ver 
paílado o tempo conveniente,_ e 

K ii depois 
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depois de fecca a agoa, com que a 
cal foi amaffada, ficam taó exa-

-El:amente caldeadas , que naõ he 
facil feparar dellas a arêa, e a cal 
com que fe fabricou o muro. 

Nem pó de deixar de fer ; por..: 
que aquellas mefmas pedras , fendo 
lizas, e roliças, ficaõ como mol
dadas entre a cal, e a arêa que as 
circunvol v e por todas as partes igu
almente, em lugar que as outras, 
cujas figuras faó irregulares , em 
cada huma dellas fe daó varias, e 
differentes interfiicios, donde tem 
vaons; e e!l:es, naó e fiando cheos, 
ficaõ as pedras menos prezas, e 
ligadas: e affim parece que naó he 
jufl:o o reprovar pedras femelhan
tes ; quando aliás faó as mais pro
prias para fazer fortes , e dura v eis 
as paredes. Só tem contra fi o fe
rem commumente ma1s pequenas 

do 
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do que as outras; e por i.ffo leva
rem mais porçaõ de materia·I; po-
rem por i.ffo mefmo fazem a obra 
mais fortificada . Hl:o fe obferva nos 
ma.ffames ordinarios , que fe fazem 
nos tanques para fuílentarem , e 
vedarem agoa, nos quaes os bons 
artífices naó querem pedras gran
des , mas bufcaó , e efcolhem as 
pequenas. 

Temos viílo a qualidade que 
as pedras devem ter: paflemos ago
ra á cal, e depois pairaremos tam
bem á arêa, que faó os tres ingre
dientes indifpenfaveis na confiruc
çaô dos muros. A pedra boa ou má 
facilmente fe conhece; porque nel
la naó fe exige outra circunfiancia. 
mais do que a dureza. A cal de
pende de maior exame. Compo
emfe a cal de pedras, que faõ pro· 
prias par3: fer~m calcinadas; por-

K. iii . que 
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·que nem de toda a pedra f e pó de 
fazer cal. As que faó fumrnamen
te brandas faó inuteis ; as que fa@ 
brandas, mas com tal ou qual du
reza, fazem cal inferior , e parda; 
e as que fa-ó exceffivamemtre rijas 
naó adrnittem calcinaçaô :alguma. 
O diamante , e as outras pedras 
preciofas naó fe pódem. calcinar , 
por mais que o fogo íeja violento, 
e diuturno. As partes, de que a na
tureza as fabricou, faó taó üni .. 
das, e compaél:as entre fi, que os 
poros, com que ficara o, fó daô paf
fagem á ma teria fubtil , e etherea, 
mas naô aos corpufculos clo fogo; 
fendo que a calcinaçaõ provém de 
huma certa defuniaó de partes , 
(a ufa da 'pela introducçaó violenta, 
e fucceffiva das partículas igneas, 

... <jUe entrao a occupar os P-oros, 
o.u interfiicios do corpo que f e cal
Clna. A pe--
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A pedra faxatil tambem naõ 
fe calcina , mas hum fogo conti
nuo, e forte a vitri.fi.ca ; por fer 
·regra certa que todo o corpo , 
que fe vitri.fi.ca naó fe calcina , e o 
que fe calcina naó fe vitrifica. Ou
tras pedras ha que fahem já da 
terra vitrificadas ; efl:as iaó total
mente inuteis , e o maior fogo naó 
as pode reduzir a cal; porque a 
vitrificaçaó he o ultimo p.eriodo a 
que a natureza chega, e tambem a 
arte; vifto que depois de hum cor
po efl:ar vitrificado, ou feja artifi
cialmente, ou feja natura·Imen.t.e, 
neífe termo permanece fernpre , 
fem admittir mudança ou .alrera
·çaó alguma. 

Iíl:o 'porém fe entende na ver
-dadeira vinificaçaó, mas naó na im
propria ; porque o chumbo, e .o 
efta.nb.o , dep0is de vitri.fi.ca dos , [e 

K iv fe 
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fe lhes junta qualquer materja un
éh10fa, e inflammavel,da qual aquel
les metaes tornem a recobrar a par
te pghlogiíl:ica que na fundiçaó per-
d .... ... 

erao , tornao a apparecer , e a 
fer o metal que tinhaó fido. !fio 
affim procede nos metaes inferio
res, e em algum dos rnineraes, . . ... 
como o ant1mon10 , mas nao no 
ouro, nem na prata, porque a per .. 
feiçaó defl:es rnetaes os defende 
fempre contra toda a acçaó do fo
go, e nelle fó f e purificaó ; de for
te, que o fogo , que defi:roe tudo , 
exceptuando o vidro , e as pedras 
preciofas, gue formaó h uma efpe
cie de vitrificaçaó natural, deixa 
illefa a propria fubfiancia daquel
les dous rnetaes; por iffo h e axio
ma chimico : fl.!!od facilius jit aurum 
conflruere, quam defiruere. 

Os metaes infe.riores tambem 
- [e 
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fe podem calcinar, e fe ca1cinaó 
com effeito facilmente, ainda que 
em imperfeita calcinaçaó. O azar
caõ naô he outra coufa mais do 
que o chumbo calcinado, e expof
to ao fogo até que tome a cor ver
melha. O e.fianho, e o cobre tam .. 
bem recebem a mefma alteraçaõ; 
porém a cal deftes metaes, ou ou
tros mineraes, de qualquer genero 
-GUe fejaõ, fó conduz para a con
feiçaó das tintas , ou outros arte
faétos femelhantes; e muitas vezes 
tambem para varies ufos rnedici
naes , chirurgicos , ou meçanicos; 
porém de nenhuma forte para o 
nofTo intento. 

Os artífices da cal conhece~ 
muito bem quaes faó as pedras 
proprias para aquelle rninifterio, e 
tambem as que o naó faõ; por ilfo 
efcolhem humas, e rejeitaó outras; 

e fe 
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e !e por acafo as que faf) improprias 
fe introduzem com as outras na 
operaçaõ do cozimento, depois ao 
fahir do forno ainda. e:íl:aõ na mef ... 
ma fôrma com que entraraô ; ape
nas .ficaõ mais quebradi~as do que 
eraó; mas nunca reduzidas a cal, 
por mais que o fogo feja aB:ivo, e 
longo. A eftas pedras, fahidas affim 
do .for:no,chamaó os operarias cruas, 
para as diíl:inguir das que fahem co~ 
zidas , ou calcinadas. 

A fragilidade,que as pedras fa..; 
xatiles adquirem por aquelle modo, 
deu lugar .ao engano dos que que
rem fiogidamente oftentar maiores 
forças, que as que comrnumente os 
homens ~tem ; pará .o que pondo ao 
fogo alguns dos mais dut0s [eixos, 
e depois de excandecidos , ou fei
tos como em braza, os deitaó logo 
e'm agoa fria. Efies feixos ficao con-

fervan ... 



De .Architeffura .Civil. 15 5 

fe1:vand.0 a fua propria , e natntra11 
figura.; e. quam.do fe offerece a. o c~ 
cafiaó de mofihar a pe·nteudi:dla fo.r;... 
ça, os taes Engid~s alentados intro~ 
duzem aql!ldles meflir.l!OS fei:xos ,, pre
para dos. antes poll' a g.nebl.e. m:od!o ; 
e pondo qualquer delle:s. fobJJ.re. hu
m·a lhanca: forte fufie.n.tandu-o C(l}m 

a maô efquenda ,. para que o feix:o 
naó chegue im.mediatamente á b.an .. 
. ~a , dando-lhe com o outro punho 
cerrado huma pancada, o fejxo f~ 
de.fpedaça· logo , maó pela força da 
pancada que recebe , mas porque 
o fogo, e a agoa fria o tinha já dif.
pofio para dividir-fe ao menor im
pulfo. · Q.1antas. artes naó bufcaó os 
homens. para moftrarern co.m enga
no , e eíhategema , fuperioridade 
de força , fuperioridade de enge
nho , fuperioridade de poder! :N.la.s 
que importa que façaô iJiufaõ aos 

outros, 
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outros , f e a naó podem fazer a fi? 
Seria habilidade rara fe a fi mefmos 
podeifem enganar; entaó efiando 
livres da im portunidade da conícien-
cia propria, que os accufa, a per
fua{aó interior Jhes ferviria como 
de hum fonho vifiofo , e agrada
vel ; fó entaó teriaó gofio de fe 
imaginarem fortes , fendo fi·acos ; 
de fe crerem engenhofos, fendo ru ... 
des ; e de ferem poderofos , .fem 
pode~ , 

A pedra lioz he a de que 
commumente fe faz cal, nos fubur
bios defl:a Corte ; e a cal que dei
la provém, he de excellente quali
dade, como já diífemos: porém os 
mefmos homens , que a fabricaó, a 
perdem; naõ por ignorancia na ma
nufaB:ura, mas por evitarem a ctef
peza, de que a mefina pedra necef
fi ta depms de calcinada. Bem fa-

bem 
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bem os artifices que perdem a boa 
qualidade daquella cal , mas nem 
por j .ffo deixa6 de a perder ; e ifio 
porque affim mefmo a vendem, e 
affim mefmo achao quem a compre; 
vejamos o em que confifie a perdi-: ... 
çao. 

. C A P I T U L O lXo 

DE pois de calcinada a pedra 
deve fer pulverizada; porque 

fó depois ·de reduzida a pó , he que 
fica em termos de fer nmaifada, ou 
rnifiurada com arêa. Efia pulveri
zaçaó fe faz por hum de dous mo
dos: O primeiro he expondo as pe
dras já cozidas ao ar , affim que 
fe tiraó do forno em que fe cozem; 
nefie efiado as particulas ~gneas 

COQ. ... 
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concentradas, e como introduzidas 
por força nos jntedlicios, ou póros 
inviíieis das pedras, va·õ-fe lentamen
te difpondo , e como pondo-fe em 
liberdade ; para o que concorre a 
a humidade do ar que vai fLJcceffi~ 
vamente occupando o lugar que as 
particulas de fogo vaô deixando ; 
começando fempre efia acçaô pe
las fuperficies das m.efmas pedras ; 
as quaes por efie modo ·f e pulve
rizaô inteiramente. A mobilidade do 
ar, e a h umidade que contém,. faó 
os agentes infalliveis defl:a obr:r ; e 
para mais a accelerar , fe vai com 
hum infirumento , a que chama$· 
rodo, movendo as pedras de h uma 
parte para a outra , e apartando a 
,que efiá já pulverizada , para que 
efia naõ impeça o contatto Imme
diato do ar nas fuperficies das pe· 
dras que ·ainda naô efiaó pulveriza-

das. 
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das. Segue-fe daqui que aquellas 
pedras, em que o nr naõ tiver con~ 
taB:o immediato, reíifi:e ao inten
to da pulverizaçaõ; de forte, que 
mettida huma pedra de cal em vafo 
proprio, que a defenda do ar, ou 
da h umidade, :tapado exaB:ame o 
vafo , conferva-fe a pedra inteira 
fem divifaó alguma nas fuas .par.tes, 
e fem ptrder nada da ftaa força. 

Daquelle primeiro methodo 
naó fe ferve.m os oper~rios nunca; 
naõ porque faibaó a razaó funda
Dlental porque naõ ·devem ufa r del
I e ; mas ·porque tem outro .metho
do melhor, mais facil, e mais rpro-m
pto. rfiradas as pedras da fornalha, 
e efiendidas , entraõ a deitar-lhe 
agoa por cima ·paulatinamente, me
xendo fempre as pedra.s que fe ·vaõ 
nlternativamente desfazendo, e re
duzindo em-pó .. Efte fe.gundo meio 

h e 
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l1e com effeito o mais conveniente; 
naó fó pela facilidade , e prompti
daõ com que fe executa, mas tam. 
bem porque as pedras, pulverizadas 
unicamente ao· ar , perdem quail 
toda a fua força , ficando a cal co
mo huma terra branca , inerte , e 
fem vigor: em lugar que as pedras, 
desfeitas com agoa pelo modo re.:. 
ferido , daõ huma cal forte, e vi
gorofa, e com requifitos neceifarios 
para com ella fe fabricar fegura~ 
mente. 

A razaõ Phyíica daquella dif ... 
ferença, deve fer tirada do nafci ... 
menta, e formaçaõ da mefma cal: 
e.fia o que" a faz fer cal, e o que lhe 
dá todas as propriedades que a cal 
tem, faó as particulas, ou corpuf
culos de fogo entranhadas exaaif
fimameute pelos póros , e interfli
cios das pedras quando fe cozem, 

como 
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como já diffeinos; de forte, que, re
paradas as partes ígneas totalmen
te, o pó da pedra , que chamamos._ 
cal, naó he com effeito mais do que 
huma terra defanimada ,- e fem ef
pirito ígneo , e já' inhabil para o 
ufo que deve produzir. Affentado 
eíl:e principio , devemos tambem af
fentar em outro, e vem a fer que 
as pedras quanto mais de preifa , ou 
repentinamente fe pulverizaô, tan
to mais confervaó as partículas íg
neas, de que depende o vigor da cai; 
e pelo contrario quanto mais lenta
mente fe pulverizaõ, tanto mais fe 
diilipaó as fuas partes ígneas , que 
faó as que a fazem vigorofa , e cau-
ftica. -

Defia hypothefis fe fegue que as 
pedras pulverizadas efpaçofamente· 
ao ar,nefiefe diffipaõ,e tem lugar, ou· 
tempo para fe diffiparem as parti~ 

L cuias 
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culas de fogo involvidas nas mef· 
mas pedras; e as que faó pulveri
zadas com agoa, efia por huma 

/ ... . 
acçao repentma , e prompta com-
prehende , e liga em fi aquellas 
mefmas partículas , que de outra 
forte fe · havia o de diffipar, e como 
.evaporar. Nem pareça que as par .. 
ticulas de fogo faó fuppofias, e fá
mente imaginadas , co~ muitas 
vezes fuccede , quando fe quer ex
plicar phyficamente a1gum phenó
meno, cuja caufa naõ he patenteo 
Nem fe duvide da exifiencia daquel
les corpufculos ígneos , fó porque 
fe naô d.emonfiraõ vi.íivelmente; por 
quanto de muitas coufas fe naõ 
póde negar a exiftencia , ainda que 
fe naó vejaõ; e bafl:a que fejaô vif
tas pelos feus effeitos. E no que 
refpeita á cal, que maior demonf
traçaó , nem mais vifivel fe pôde 

dar 
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dar dos corpufculos igneos que con
tém , do que o effeito material, · 
e fenfivel, de fazer ferver a agoa , 
fem intervir outro algum calor , 
que o da mefma cal ? E de que o 
calor manife.fl:a a prefença do fogo , 

f ou. feja aEtivo , ou potencial, he 
certo .. 

Por muitos, e varios experi-
mentos fe verifica a exifiencia das 
partículas ígneas embaraçadas , e 
detidas naquelles corpos que tem 
difpofiçaõ para as receberem, e 
reterem algum tempo , e ainda fem 
o mais leve indicio de calor; como 
{e obferva no minium , chamado 
vulgarmente azarca.õ. Efie he uni
camente chumbo derretido, e ex· 
pofio ao fogo até que fique reduzi ... 
do em pó vermelho , ficando de
pois com maior pezo do que tinha 
o chumbo .empregado na opera~ 

L ii çaõ; 
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çaô; cujo pezo accrefcido torna a 
diminuir, quando o mefmo azar
caõ., depois de reduzido a metal, 
torna a fer chumbo. Ifl:o mefmo fe 
obferva em outros corpos depois 
de h a verem paliado pela acçaõ do 
fogo ; e o mefmo fe ha de achar 
tambem em qualquer pedra, fe fe 
pezar antes , e depois de calcinada. 

A compofiçaõ chamada Mer· 
curius prtecipitatus per fe, .naõ .he 
mais do que hum azougue reduzi
do a hum pó rubicundiffimo: · do 
fogo lento, e continuado !em in
terrupçaó , procede aquella cor, e 
tambem o maior pezo com que fi-. 

I 

ca ; porem tanto o pezo , como a 
cor defapparecem em o Mercurio 
precipitado tornando a fer azougue 
por meio da reduccaô. O oleo de 

• • :> 

v1tnolo conferva fempre , e fem in-
dicio exterior, as parti cuias de fogo 

que 
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que tem concentradas em fi ; e fó 
por alguns effeitos fe conhece a ex· 
ifiencia dellas no corpo daquelle 
liquido corrofivo, e caufiico. ~em 
diifera que hum fogo aétivo podia 
unirfe efireitamente, e confervarfe 
permanente em hum liquido fali
no? E que, naó tendo o vitriolo por 
fi cauíl:icidade alguma, logo a ad .. 
quire, quando o fogo reduz huma 
parte delle em efpirito concentra
do ! O mefmo fuccede a outros 
Iaes nativos, e ainda com mais 
promptidaõ, e facilidade. 

E de que as pedras calcinadas, 
fendo pulverizadas com agoa, con
fervaõ tnuita parte do feu vigor (o 
que naó fuccede a ffim ás pedras , 
que faõ pulverizadas pelo ar fá
mente , e [em concurrencia de agoa) 
tambem he certo. E com effeito as 
pedras calcinadas podem fer conú-

L iü deradas 
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dera das em tres tempos; e em ca
da hum defies tem differente forfa: 
No primeiro , que he logo quando 
fahem do forno depois de acabada 
a operaçaõ do cozimento, entaó 
tem as pedras a maior força '1ue pó
dem ter , e a que pódem chegar 
ordinariamente. O fegundo, que he 
<JUando as mefmas pedras fe achaó 
pulverizadas ao ár, a e.ífe tempo 
já !em perdido a maior aétivídade. 
O terceiro , que he quando foraó 
pulverizadas logo com agua, entaõ 
tem o vigor precizo, e todo aquel
le , que a boa cal cofiuma, e de
ve ter. 

· Deil:e conhecimento refulta a 
utilidade no ufo pratico da ~al; 
porque efi:a , quando he precizo 
tranfportar-fe para partes remotas, 
donde a naõ ha , nem commodida ... 
de para a fazer, he nece.ffario naó 

a tranf-
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·a tranfportar em faccos , como fuc
cede ás vezes ; mas devem metterfe 
as pedras quando fahem do forno 
em caixoens, ou em barriz muito 
bem vedadqs , na fórma que fe pra ... 
tica com outros generos, que h e 
precizo defender da agoa, e da hu .. 
midade. E ifio porque as pedras de 
cal, que f e tranfportaô em faccos , 
quando cheg.aõ ao lugar, para don .. 
de f e encarninhaõ, achaõ-fe redu
zidas totalmente a pó; e nefte ef
tadJ, fendo o ár, que paffa livremen
te pelos faccos, o que faz a pulveri
zaçaõ das pedras , a cal, que de llas 
provém, fica inhabil , e debilitada 
das fuas forças para poder fervir 
congruentemente; cujo inconveni
ente he para evitar , fegm~do a 
importancia , e confequencia da 
obra para que a cal deve fervir. A 
~1 yfica naõ fó fe occupa em . obje .. 

L ív B:os 
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él:0s pompofos ' e fingulares; em 
inveíbgar o que fe paH:.1 nas entra
l1has da terra , ou porque modo fe 

· formaõ os meteóros na efphera im
menfuravel que defcr~vem; mas 
tambem fe emprega nobremente em 
ailümptos humildes, e em indagar 
tudo quanto he uril para a econo
mia civil; e talvez que feja mais 
proprio, e racionavel o apprend€r 
a conftruc~aõ de huma parede fim
pies, do que enfinar a fórma por
(_}Ue girao os orbes celefies na vaf
ta regiaõ do Firmamento. 

N e fia conformidade devemos 
affentar que a cal, para fer per
feita , e para fazerfe com ella edi
:ficios permanentes, deve fer def
feita (:Offi- agoa , e naõ ao ar. Os 
antigos conheceraõ bem a regra, 
que de qualquer leve circunftancia 
defpuezada, naó fó fica fiufl:rado o 

effei-
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effeito que fe procura , mas tam ... 
bem refulta o contrario effeito. 
~em vê a cal desfeita , e já redu
zida em pó , embaraça-fe pouco do 
modo porque foi desfeita; porque 
a cal naquelle eftado toda he hu
Ina na figura exterior, mas he mui
to diverfa na compofiçaó qu€ deve 
produzir; e efta divcrfidade, ainda 
na fubfiancia interior , verifica
fe por muitos experimentos cer ... 
tos. Vejamos alguns exemplos, que 
comprovaó aquella propofiçaó. 

A cal desfeita ao ar he im
propria para o artefaél:o do fabáó; 
l1e preciío tomalla ainda em pedra, 
para a ter com toda a fua força. So
bre aquella pedra calcinada fe dei
taó os faes alchalinos :fixos , para 
<]Ue eftes fe liguem com os corpuf
culos ígneos da mefma pedra; de
pois , lixiviando-fe efies dous jn-

vre'
~ -
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gredientes , a agoa , que re!ulta 
delles, fica com a qualidade necef
faria para a feitoria do fabáõ ; de 
forte , que fem intervir a circunfian
cia de fer a cal tomada com toda a 
{ua. força, naó adquire a agoa, a 
que chamaó rnefira, a precifa aéh
vidade para diffolver perfeitamente 
a materia cebacea, ou oleofa de que 
o mefmo fabáõ fe faz. Daqui vem 
que alguns operarias algumas ve
zes naõ confeguem a perfeíçaô da 
obra que adminifiraó , porque def ... 
prezaõ algumas leves circunftancias, 
que lhes parecem defpreziveis fem o 
ferem. Por iffo em outros artefa
étos acontece muitas vezes achar-fe 
delufo o artifi.ce , naó confeguin
do o intento que tinha confeguido 
infinitas vezes ; e ifio por falta de 
obfervancia de hum pequeno requ_i .. 
fito , que aliàs naó he pequeno , 

por~ 
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porque delle depende o bom exito 
da obra. 

A pedra, a que chamaó infer
nal Alchalica , tambem naõ FÓde 
fabricar~fe com a pedra de cal pul
verizada :ao ar; porque nefie efta
do (como temos dito ) tem perdi
do a fua maior força, de que aquel
Ie cauíl:ico neceffita. E da meima 
forte para fazer-fe o efpirito vola-

. til de fal armoniaco, he precifo que 
a pedra de cal feja pulverizada com 
agoa , e de frefco, e naõ con1 mui
ta antecedencia. O mefmo fe re
quer para o celebrado Phofphor de 
Homberg. Para caiar deve fer cal
dada a pedra repentinamente , e 
em grande quantidade de agoa; por
que toda a cal, depois de pulveriza
da , já fica inefficaz , e impropria pa ... 
ra aquelle ufo. 

E de faéto he certo que qua1.
quer 
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quer circunltancia leve, e que pa..: 
rece de muito pouca confequencia, 
he com tudo e.ITencial em alguns ca
fos; e de ferem omittidas procede o 
erro de huma operaçaô aliàs betn 
dirigida. Exemplifiquemos i fio. A 
fermentaçaô · do mofio exige que 
o vafo, que o contém, tenha na par
te fuperior huma abertura efpheri
ca, chamada vulgarmente bato que; 
efte fe he demaziado , por elle fe 
diffipaó os efpiritos melhores, e mais 
fortes; de que refulta :ficar o vinho 
fraco , e de pouca duraçaô ; e ou
tras vezes provém hum liquido lem 
fabor, a que os Latinos chama á va
pa. Se o batoque he mais pequeno 
que o que deve fer, fegundo a ca""' 
pacidade do vafo , e da quantida
de do mofio que fermenta, entaô, 
naó tendo o ar ingreJTo , e egreifo 
livre , e facil, a fermentacaõ fica im-

:> perfei .. 
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per~eita , e o vinho , que procede 
-della, fempre efiá com difpofiçaõ, 
e inclinaçaõ para p1udar-fe, e alte
rar-fe; porque lhe faltaõ os efpiri
tos vinofos , de que depende a fua 
confervaçaõ. Se o batoque he pe
<]Ueno exceffivamente, ou le fe fe
cha de todo por acafo , ou impru
dencia de quem cuida naquella for
te de trabalho, refulta explofaó vio
lenta com fracçaõ do vafo,ou do to.
nel em que o mofio efiá. De qual
quer de fias circunfiancias, que ali às 
parecem de entidade pouca, pro
vém effeitos taõ diverfos , e con
tranoso 

CA-. 



CAPITULO X. 

H E pois fum.mamente neceifã.: 
rio que as pedras de .cal fejaõ 

pulveázadas com agoa, na fórma 
que commumente fe .pratica ; mas 
naõ com agoa falgada , nem falo
hra , co~o alguns faz.em , .e de que 
fuccede infallivelmente .a perdiçaõ 
da melhor cal; porque o fal, intro
duzido nella por aquelle mpdo, faz 
perder inteiramente a boa qualida
de della, por fer o fal hum mate,. 
rial improprio, e incapaz de forta
Iecer-fe em tempo algum; vifto que 
tudo, o que attrahe h umidade a fi, 
impede confideravefmente a uniaõ 
intrinfeca das partes , as quaes fó fe 
confolídaõ, ou conglutínaõ, depois 

de 
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de expellida a hurnidade toda ; mas 
quando contém algum principio hu~ 
mido , efte fempre eftá fazendo as 
partes divifiveis , e feparaveis. 
- E fendo ailim , corno ha de ti
rar- f e da cal o fal depois de introdu
zido nella , e por confequencia in
troduzido tambem na fub.fiancia da 
parede ? O fal fem.pre tende a hu
medecer (em quanto conferva a na· 
tu.reza de fal) ; e por mais efcon:-
dido, e abforbido entre outros mix
tos, fempre fe h umedece, e efta ten
dencia natural por nenhum artificio. 
fe lhe póde remover. 

Poderá dizer-fe· que as paredes,
que contém fal, fempre o cofpem 
para fóra fucceffivamente , como 
fe obferva em huma leviffirna lanu
gem albiforme , de que as paredes 
fe teveften1 commumente nas fuas 
partes exteriores , e fuperficiaes ; e 

que 
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que affim pelo decurfo do tempo 
ficaó as'_paredes perdendo o fal que 
contraél:araõ por meio da agoa fal· 
gada , com que as pedras de cal fe 
pulverizaraõ. EHa objecçaõ he me
nos concludente ; porque aquella 
ma teria (·llina , e albicante, que ás 
vezes fe manifefia nas fuperficies· 
das· paredes , naó he o fal que ellas 
tem em fi, mas outro mui diverfo 
que o ar c.ria. I fio f e com prova 
pelo fundamento verdadeiro de que 
o fal do mar, introduzido por aquel.,., 
le modo no groífo das paredes, he 
hum fal quafi fixo , e decrepitante; 
em lugar que o .íal , que vemos na 
parte exterior de qualquer muro, 
he de qunlidade nitro.fa, que pen-. 
de para alchalina. 

E com effeito ha muita diffe~ 
rença entre hum fal decrepitanre, 
e hum fal nitrofo ; efie deflagra 

'" quan .. 
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quando o deitao fobre o fogo , e 
intuméce quando propende para al
chalino; aquelle, íe o ·deítaó f obre 
o fogo ardente , cfinla fucce ffi va
mente , e faz eíl:repito , e a ifio 
chama6 os artifias decrepitar. Só o 
fal do mar , ou que tenha a fua 
mefma qualidade , decrepita ; ne
nhum dos outros faes nativos, ou 
compoftos, tem aquella proprieda
de ; e da mefma forte fó o fal ni
trofo deflagra. Affim fe difiinguem 
os faes pelos fem; caraél:eres elfen
ciaes , e diíl:inél:ivos: e da mefma 
forte os mixtos , ou naturaes , ou 
artificiaes ~ tambem faô reconheci
dos pela índole , e genio proprio 
de cada hum. E affim quando o ar
tifia vê decrepitar hum fal, julga 
com certeza que he fal do mar , ou 
procede delle ; e quando vê de
flagrar outro , tambem julga _com 

M igual 
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igual certeza que he nitrofo. Qpe 
admiravel arte, que com mais jui
to titulo tem por infiituto o co-
nhecer os effeitos pelas fuas caufas, 
e as caufas pelos feus €ffeitos , e 
em que fó a experiencia tem voto 
decifivo , e em que as regras, e 
preceitos naó vem de humana , ou 
pofitiva infiituiçaó , mas de huma 
ordem permanente, e indefeél:ivel! 
n.ella naó tem os fyfiemas authori
dade alguma, e os fyllogifmos naó 
concluem quando a prova naõ con
.fifie em faéto vifivel , e confiant_e. 
Efia he a Chimica :inftruida , ou 
Phyfica por excellencia. 
· Além da decrepitaçaõ Íe co .. 
nhece o fal do mar ( a que chamaó 
fal commum) por meio da analyfe ; 
efia fe deriva da circunfiancia , e 
propriedade , que daquelle íal Íe 
exrrahe hum efpirito falino, que , 

fendo 
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fendo concentrado , he o verdadei ... 
ro diffolvente do ouro; e efie me ... 
tal , que regularmente 1 efiíl:e, e per
fifie indiffoluvd em todos os ou• 
tros acidos, cede facilmente ao do 
fal commum ; e para que os mais 
acidos o poffaô difio1ver he prec1fo 
juntarlhes certa porçaô daquelle fal, 
ou de fal armoniaco, que he hum 
fal compofl:o, e tem por bafe o fal 
commurn. 

O fal porém que as paredes 
cofpem , he de diverfa natureza , e 
inteiramente contraria á do fal do 
mar. Aquelle fal (como fica dito) 
h e nitrozo, porque deitado f obre a 
braza , ou carvaô accefo, deflagra 
e arde como hum a e f pecie de pol .. 
vora, e delle fe faz a mefma pol
vora depois de purificado , e crif .. 
tallizado em nitro; o que aliás fe 
naô póde fazer de nenhuma forte 

M ii com 
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com o fal commum , porque e.fie 
naõ tem a elafticidade que no outro 
fe coníidera : defre fal fe compoem 
a agoa forte , e de nenhuma forte 
do fal commum; antes, e fie fe por 
acafo ' ou por impureza do nitro 
fe~ncontra nel1e; ainda que feja em 
1ninima porçaõ , fica a agoa forte 
que provém com diverfa qualida
de; e fempre impeditiva da acçaó 
que deve produzir o mefmo e!piri-. 
to do nitro. 

Por iffo nas fabricas, em que fe 
compoem a polvora, primeiro fe 
purifica exaétamente o nitro, cuja 
purificaçaõ confifie em apartarfe 
delle qualquer pequena porçaó q~ 
poffa ter ( e que ordinariamente\ 
cofiuma ter) do íal do mar ; por
que o nitro, em que fe acha alguma 
parte daquelle fal , def.Iagra fem 
promptidaó , e fracamente á ~a-

neua 
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neira de huma lenha verde , ou hu
rnida , que f e quer queimar; e fe 
a parte do fal commum he grande, 
impede totalmente a deftagraçaó 
do nitro, a que chamaõ os artiíl:as 
Deto açaó: fnccede rambem infalli
velmente que a prata diffolvida em 
agoa forte, fe íe lhe deita qual
quer porçaô do fal commum , a 
prata fe precipita ao fundo do va
fo que contém a diifoluçaô; com 
o que fe verifica a repugnancia, ou 
differença efpecifica que ha entre 
hum, e outro fal. 

Além de que impropriamente 
fe diz que as paredes cofpem para 
fora o · fal que tem , porque e fie 
certamente naó fahe do groifo ou 
fubfiancia interior dos muros, mas 
cria-fe nas iuas Íuperficies exterio
res., a ~n~do de hum a vegetaçaô 
falma, e filamentoza, e á maneira 

Miii de 
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de outro qua.lquer nitro, que todo 
f e cria na fu per.fi.cie da terra , q u1n
do acha . na qua.lidade della algu-
1ma ma tnz propna para .concentrnr
fe, on embeber· fe o efpirito nitro-
·zo, que eftá como nada.ndo em to
do o .a·mbi.to do á r; por cuja razaõ 
faland:o do nitro a.lguns d.i.íferaõ : 
Portavit eum ve11tu:s in utero. 

E cDm e'ffeito us paredes na.<li 
cofpe.m, ne.m larnça•Õ de fi .o faf 
comrn.um: efl:e eftá taô ,Jigado' e 
entranhado co.m os ma1s materiaes 
de que os muros .fe compoem , que 
p-or nenhum modo fe póde defem
baraçar delles. I:fl:o fe prova com 
o efpirito, que fe extrahe daqt1el"Ie 
fal; para o que :depois de clecrepi
tado fe miílura com certa ·porçaó 
de qualquer terra argiloza, e me
tendo-fe em vafo proprio para a -def
tillaçaó, e adminiíl:rado gradual-

lnente 
G 
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mente hum fogo aéhvo, naó fe f e
para do fal comm.um, fenaó huma 
-limitada quantidade do feu efpirito 
falino, ficando a maior parte delle 
fem mudança na retorta , donde 
rezifie immobil ao fogo mais vio · 
lento~ 

E fendo affim ( como he na 
verdade) como póde feparar-[e o 
fal commum fó por fi do groffo da 
parede, e íahir della , fe ainda hum 
iogo forte o naõ póde reduzir a 
ilfo? O fogo he o melhor fepar.a ... 
dor de todos quantos há; e o cor~ 
po, que fe naõ fepara das partes-, a 
que efiá conjunto, por meio daqnei
le agente , na6 póde fepararfe fó· 
por fi. Daqui vem que qualquer 
parede, em cuja cal entraífe agoa 
falgada , o fal ha de permanecer 
Nella fempre, ou até que a parede 
fe desfaça,. e as agoas. a la vem. in .. 

M i v teira ... 
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teiramente extrahindo-lhe o Ial ·que 
em fi continha ; porque a -agoa 
he o diíiolvente natural, e univer-

. fal dos faes, quando efie\ naõ ef-
taõ aifociados ·a algum principio 
oleofo , que impeifa a aéçaõ da
quelle diífolvente: de que fe fe
gue que em toda a parede, expoila a 
hum fogo ardente , fempre o fal 
fica confervado , e adherente · a e l
la; porque fó a agoa he capaz de 
o defentranhar , derretendo-o, e 
levando-o comfigo Iempre. : 

Com outros mais experimen~. 
tos fe póde verificar evidentemente 
que o Ia I, que as paredes cofpem, 
naõ he o fal commum da agoa fai .. 
gada, com que as pedras de cal fe 
pulverizaraô , mas he outro adven..;. 
ticio novamente creado nas fuas fu- 
perficies, e produzido pelo aram
biente da atmofphera ; e he como 

hum a 
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l1uma flo ri ficaçaó , ou bolor que fe 
fórma em modo vegetante na fu
Ferficie de todos os corpos humi
dos. Daqui tambem refulta que as 
paredes, que contém fal , Iernpre 
-faó mais humidas do que aque11as 
que o naô tem ; e ifio conforme 
o tempo , e qualidad.e da efraçaô. 
Aquella rnefma hurn1dade attrahe 
avidamente o fal aereo que fe con
denfa , e toma corpo ; porque re
gularmente o fal , e a humidade 
íaô correlativos de algum modo ;. 
e affim como o fal attrahe a humi
dade, tªmbem a hurnidade attrahe 
o fal. 

O affucar v. g. em quanto ef
tá fecco naô póde crear bolor; 
mas fe efiá furnmamente humido ou 
por fi, ou por algum rnjxto adjun
to, logo na parte fuperior comeca 
~. formar-fe aquella têa lanugin~-

fa, 
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fa 1 a que coíl:umamos cham,ar bo..: 
lor; efl:a naó he mais do que hum 
principio de vegetaçaó, produzj.da 
pelo concurf0· da humidade propria, 
e da humidade do ar exifiente em 
todo o tempo na vafia capacidade 
da atmofphera. Por iífo para evita r 
aqueUe bolor defagrada vel (que na 
verdade he hum principio de cor
nnpçaó) o remedi.o he guardar. a 
coufa, que fe- pertende ptrefervar, 

' em lugar fecco , e n1'enos expofio 
á humidade, ~orno todos. fabem. 

CAPITULO XI. 

S Ao muitos os danos , que re
fultaó do fal entranhado nas pa

redes por meio da cal feita com 
agoa falgada , ou ainda falobra, 

como. 
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como em nTtÚtas partes fe pradca 
ordinariamente. O primei,ro d&t.no 
c.onG.fl:e em ficarem as parecles .com 
h uma pr·open[aõ perpenaa pa.ra hu
medecerer.n, .na0 fó nàs fuas faper
fici.es ., .mas .tambe.m no interior del
las . Efia hu.midade ~i~mpede que as 
·par~des po!Ta.ô nunca caldea.r, nem 
-adquirir aqt1eHe g.rao d.e fequidaõ, 
que !1e precifo para ficarem .fo[idas,~ 
e' pzÚ'a faze:r ·1de · ~muitas ·pa.rtes ag~ 
gregadas hum fó C(J):rpo hem, '1.11\l:Í-. 

dG. 
;D.evemo·s :a1ff.entar :que .a .cal, 

· " f',J ( a a r ea , e .a ago a '1. aro 1as Jp>ilie:g.;os · ·0o ... 
rno os a.r:üfiioes fe expl.i:ca6 ) ,qne 
fervem de j~u.ntaT as pedras , ~de que 
hum muro f.e co:mpuem; fe a.quel• 
les chamados -pregos forem nn!)lles, 
ou tiverem difpo{iç.aó para an~IOI1e
cerern , e para fe na0 feccare·m to· 
:talmente, ·'!{L1e firn1,eza pó de t.er .o 

muro ? 
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muro? ·os mefmos rnateriaes tarn· 
bem fe p-odem comparar á cola ; ef
ta fe tiver difpofiçaõ para naõ fec· 
car de todo, como havemos de e f
pera r della algum effeito perma
nente? A obra grudada naó .fica 
com vigor , f e na õ depois que a 
cola fécca; a coufa pregada tam
bem naó dura, fe o prego foi defei
tuofo. 

Temos hum exemplo na fabri..; 
caçaõ da telha , e do tijolo~ Eftes 
compoem-fe de hum barro argilofo, 
amaçado bem com agoa. Aquelle 
barro affim preparado, depois que 
os operarias lhe daõ a ..figura de te
lha, de tijolo , ou de outra qualquer 
coufa, entraó a feccalla lentamente 
ao Sol, até que a cozem na forna
lha, propria para iffo, a fim de ex
pulfar della toda a agoa, e humi
dade , que tinhaó entrado no com-

pofto. 
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p'ô.fiô. O cozimento he indifpenfa'
-vel , e nelle confifte a bondade, ou 
a perdiçaó da obra. He neceffario 
<J.Ue a humidade feja expulfa intei..:. 
ramente; porque, naó o fendo, em 
chovendo na telha, ou no tijolo, 
tornaó a desfazer-fe em barro , e 
lhes fuccede o mefmo que fuccede 
ao homem por decreto in evita vel : 
Pt1lvis es , & in pu/verem reverte~ 
ru. 

Dé forte, que o barro naõ · fe 
conglutina , nem adquire eíl:ado fa
lido, f e naó depois que o fogo faz 
exhalar delle a humidade toda que 
fervia a difpollo para tomar eíl:a, ou 
aquella fórma ; antes diffo e.fiá im-:
perfeita a obra, e fó como debu
xada , porque o barro ainda re
tém huma propenfaó perpetua pa
ra desfazer-fe ; a perfeíçaõ depen
sie da e~aéla fequidaõ._ E por ilTo, · 

[e 
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fe o barro for falgado , ou fe for 
falgada a agoa com que de prin-· 
cipio fe amaçou , por mais que o 
fogo o feque, em fe apartando del
le, torna o barro a· h umedecer de 
novo em todas as fuas partes, e·eí
tas entraõ de novo a defunir-fe, e 
a perder infenfi velmente a uniaó que 
tinhaó , e vem a fer como fe tor
naffe a derre.ter-fe a cola 2 ou a que
brar-fe o _prego. . 

Porém poder-fe-ha dizer que 
a telha, ou tijolo naó fe desfazem 
na agoa : iflo affim he ; mas por
que ferá? he porque huma , e ou .. 
tra coufa depois de cozidas perfei
tamente adquiriraõ huma uniaó tal 
e·m todas. as fi1as partes difgrega
das, que já a a.goa as naó póde di
vidir, nem apartar. Pelo cozimen .. 
to adquirio o b-arro differente natu
reza que a que tinha. Ante.s de. co~ 

zido 
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zido ex.a:étame.nte póde -o barro tor
na r a fer o qure de antes era; m:as 
depois na<5 pôde retroceder. As ac
çoens da natureza caminhao fuc
ceffivamente para hum fer diverfo .. 
A folha de hum.a planta já na:ó pÓ·· 
de tornar .a fer humor; o fruto já 
naó póde tornar .ao efiado de ver
·dura. 

O vidtÚ v. g. :compoem-fe de 
hum fal alchalino fi~o , e de arêa 
pura. Eftes dous ingredientes fen
do mifiurados ) e expofios algum 
tempo ao rigor do fogo, vitüficaõ
le, e fazem a ma teria do vidro que 
vemos commumente. ~em dirá., 
a ·naô fer confiante, e bem vulga.r 
o artefaél:o, que hum fal alchaiino 
fixo pode!re entrar na compofiçàó 
do vidro? Aquelle fal, ·e arêa faõ 
corpos naturalmente opacos; o vi ... 
dro he dariffimo , e diáphano , e 

pó de 
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~p6de refleB:ir os objeél:os por meio 
.da ínterpoíiçaó de qualquer corpo 
.]ucido; ·a arêa, e o íàl naõ tem fe
·melhante ·propriedade. ~.1e diffe
rença naô vai de hum vidro crif
~tallmo a huma arêa ingrata! A agoa 
forte diffolve a arêa, mas o vidro 
reíifl::e fempre a toda a aél:ividade 
dos licores corroíivos. O fal alcha
lino fixo contém huma pungentiffi
ma acrimonia; o vidro naõ tem fa
.bor algum; he ínfipido totalm~nte. 
Para onde foi a acrimonia daquelle 
fal depois de vitrificado ? 

Se alguem di ffer que o fogo foi 
o que tirou a aquelle mefmo fal a 
fua acrimonia cauíl:ica , engana-fe; 
porque todos os faes alchalinos .fi
xos , fem ~xceptuar nenhum , quan
to mais tempo efraõ ao fogo, e em 
fufaô, tanto mais fe fazem acrimo- . 
niofos ; e de tal forte, que ainda os 

iaes 
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faes unicamente acidos , excitados 
continuamente pelo fogo , muda·Õ
fe para alchalinos, mas nunca de ai
chalinos para acidos. Da perfeita. 
uniaó daquelle fal com arêa reful ~ 
ta o vidro , e defie os ingredientes 
receberaó , [ó pela acçaó do fogo, 
propriedades contrarias ás que ti
nhaô antecedentemente, e natural~ 
mente. 

A farinha, depois de cozida em 
p~ó , recebe novas propriedades .5> 

e perde as que antes tinha ; era 
hu~ corpo fermentavcl, ~epois fi
ca mcapaz para nunca mats entrar 
em femelhante alteraçaó ; a difpo
fiçaó, que tinha para fermentar, fe 
lhe acabou, e diffi pou affim que 
fermentou huma fó vez. O mofio 
antes de ferver naó dá na defl:il1a-
5aó nem huma pinga de liquido 
1nflammavel, a que chamamos ef-

. N pirito 
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pirito de vinho ; porém depois de 
fermentado, o mefm<:> mofio e.xhi ... 
be copiofamente aquelles efpirito~ 
admira v eis. ~e efiupendas diffe.., 
renças naó notamos no mofto fim .. 
pies , e no efpirito qu.e proced~ 
delle depois de fermentado ! antes 
diífo h e hum liquido doce, e inca., 
paz de inebriar; depois de fermen
tar perde confideravelmente qqu~ll~ 
doçura natural , e tem aétividade 
para fobir á cabeça prornptamente 
por caufa dos efpiritos que adqui
rio na ferrnentaçaô ; porém ef(e~ 
rnefmos efpiritos que, em quanto ef
taô no vinho, fazem titubear, ou 
inebriar , depois que fe fepara0 
delle , já na.ó tem a _ruefma forç.a 
para perturbar o cerebro, nem mo
ve: defordenadamente os efpiritos 
an1maes. 

Affim he o tijolo, a telha, e 
outros 
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outros vafos de femelhante compo
fiçaô. Antes do feu ,perfeito cozi
mento conferva o barro a . pro-· 
penfaô que tem para desfazer·fe 
na agoa ; mas, depois de hum a vez 
cozido, perde aque11a primeira qua
lidade; póde entaó quebrar-fe, mas 
desfazer-fe naó; conferva a fragi
lidade , naô a deliquefCencia. E 
he para notar que quando a te
lha , ou o tijolo fahem do forno 
mal cozidos , já naô tem rernedio 
aquelle mal; porque, ainda que tor
nem para o forno , já mais podem 
receber o perfeito cozimento que 
faltava; a remiffaô, ou intercaden
cia do fogo , faz arruinar a obra ; 
nem fe póde melhorar, ainda que 
depois feja adminifirado hum fogo 
aB:ivo, e contjnuado; .efie devia 
fer fuccdii·vo ., e naõ interpolado; 
por hum:a meftna acçaô, e naó por 

N ii mui-
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muitas intercadentes. E nefie ella
do ficou o barro, de que a telha, ou 

·o tijolo fe compoem , confervando 
a a ptidaó nativa para desfazer-fe 
na agoa. 

O mefmo fuccede ·na calcina
çaó da pedra; fe nefia, depois de. 
excandecida , o calor remitte, e o 
forno algum tanto esfria , já da ... 
<]Uella pedra fe naó póde· fazer cal, 
ainda que o calor, que depois vier; 
feja ainda mais violento , e forte. 
He nece.ffario que o fogo feja igual 
continuadamente , e naó fufpenda 
a fua aél:ividade; porque fe chega 
a embrandecer confideravelmente , 
já a pedra fica inutil , e perdida 
para aquelle minifterio. Os artifi
ces conhecem efia regra , porem 
naõ fabe.m a razaô theorica por
que affim fuccede ; e para a dar
mos aqui, f~ria neceifario apar-

tar-
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tarrno-nos muito do fujeito. 
Só diremos para utilidade com· 

mua , que toda a pedra que pelo 
modo referido , fica inutil para a 
fa.bricaçaõ da cal tarnbem fica in
util totalmente para a fabricaçaõ dos 
·edificios, e geralmente para toda, 
e qualquer obra ; porque a pedra, 
de qualquer genero que feja , de
pois de excandecida ao fogo , fica 
contrahindo huma tal fragilidade, 
que logo quebra , e cede ao me· 

, · nor impulfo, e abaixa com qual .. 
·quer pezo fobrepo.fl:o , e fe desfaz 
em pequenas partes todas as ve .. 
zes que a agoa, ou a humidade 
chega a penetralla. D·aqur vem·que 
toda a pedra, que paífou por aL
gum incendio, em que chegou a ex~ 
candecer, fica inhabil , e incapaz 
de fervir para outros ufos fernelhan· 
tes; fó pó de fer_vir como arêa pu~ 

N iii ra1 
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r a , f e for pizada, e reduzida em 
pó grofl(;iro. · 

Parece que fica rnanifdlo que 
~o fal cornmum introduzido na pare
·de por meio da ~igoa falgada, com 
·que as pedras de cal fe pulverizaó, 
.he o qtJe impede que a parede fe
que inteiramente, e he o que a tem 
em hum· efiado continuo de mudan
ça , i fio h e de majs, ou menos hu
,midade; e á maneira de hum ba,.: 
rómetro fegue as mutaçoens atmo-· 
fpheúcas do·anno; e fe altéra ·á pro~ 
;porçaó das efia·çoens. Ifio vem, co
mo já diifemos, da qualidade inven
cível que o fa-1 tem para attrahir o 
humido do ·ar ; e de faélo o attrahe 
com mais força do que o iman o 
f e11ro. Digo com mais força , por
que o .iman para attrahir o ferro , 
he neceífario que efieja , ou ache 
ferro dentro da e{ phera da fua a ai. 

· - yidade; 
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lugar que o fal nunca cf-de; em 
, J:f ta 1ora da efphera da aétividade 

do ar. 
E com effeito o fal ainda que 

dividido em partes minutiffimas , e 
involvido em outros corpos, pelos 
póros de!fes mefmos corpos attrahe 
o ar , e juntamente a humidade 
que o ar contém; e como o ar he 
hum fluido, cuja humidade he infe . 
paravel , e inexhaurivel , por i{fa 
o mefmo he attrahir o ar, que at ... 
trahir a h umidade delle; e h e certo 
que naô ha arfem humidade , nem 
humidade fem agoa. Affim o en
tendeo o excellente Adepto Sendi
vogio quando di.ífe : Efl in aere 
occultus vitte cibtts , quem de nofte 
rorem , de die vero aquam appella-. 
mtts rare[aftam. 

. Bem me lembra que poderá 
dtzer-fe que a humidade pretendi .... 

N iv da 
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da naõ éxifie' porque nao fe vê- ~· 
nec cadit i11 Jenfus ; viílo que em 
huma parede defmanchada, ainda 
que e fia 'foffe fabricada com cal pul
verizada com agoa do mar ' nem 
por i!To fe obferva humidade algu
ma na caliça de huma tal parede. 
Efia objecçaó parece mais confide
ravel do que na verdade he; por
que aqui naõ !e diz , nem fe fuf
tenta que hum muro femelhante ef~ 
teja por dentro c0m agoa manifef-. 
ta, nem que a caliça deffe muro 
mofire vifivelmente a h umidade que 
em fi tem'; o que fe diz, he, · que 
e fal do mar incorporado na pare
de, e poílo nella por meio da cal 
feita com agoa falgada , ou falo
hra fimplefmente · , effa tal parede 
fempre efiá mais, ou menos hum i
da , fegundo o temperamento, e ef
~a~aó do tempo. 

Para 
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Para prova do referido, tome .. 
fe a caliça daquella tal parede de
molida em quantidade arbitraria, e 
pofia em retorta chalibeada , efia fe 
accommode em forno de reverbero, 
e a pplicado o recipiente, lutadas as 
junturas , adminifire- f e hum fogo 
proporcionado fegundo a arte;e con-
6nuada a defiilJaçaõ , entaô fe ve-
rá a porçaõ de humidade, ou agoa 
vifivel , e manifefta , que eftava 
como ekondida no corpo da caliça . 
Depois deíl:a operaçaõ , tire-fe a 
mefma caliça da retorta, e depois 
de eftar alguns dias expofta ao ar, 
repita-fe com ella a mefma opera
çaõ, e fempre fe ha de achar agoa 
no recipiente, por mais que a deftil
laçaõ fe repita ma vezes com a mef
ma caliça ; porque o fal, que ella 
contém , fernpre attrahe a humida
de , por ter no ar huma fonte per-

petua 
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petua donde !empre a acha. O Poe.: 
t ·a o diife a outro intento femelhan
te, ttno avtt/fo, non deficit a/ter. 

~aõ fuccede a operaçaõ por 
aquelle modo, fe fe quer praticar 
com caliça, cuja cal naõ foi pulve
rizada cem. agoa falgada ; porque 
effa tal caliça naõ moftra na ope
raçaó humidade, ou agoa alguma : 
e ainda a caliça, que tem verdade i-

• ramente fal, fe efie fe lhe tira por 
meio da infufaõ, já naõ attrahe hu
midade alguma; e nefie e fiado., a in .. 
da que depois de fecca e.íl:eja largo 
tempo expofia ao ar, nem por i[f()J 
ha de dar na deíl:illaçaó a agoa que 
dava antecedentemente quando ti 4 

nha fal , porque com efie perdeo 
a parte aébva, e attraél:iva, por on
de tinha difpofiçaõ para attrahi r. 
Além de.íl:e methodo vulgar, ha ou
t ros que daô a conhecer que hum 

corpo 
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corpo quando parece izento de hu
midadé,nem por ifTo deixa de a con.
ter abundantemente , naó por ca-u
fa da attracçaó , mas por outros 
princi pios jguaJ,mente naturaes. 

A ponta do veado he l11un cor ... 
po folido, e taõ compaéto, que ad
mitte po'limento, e luftro; e ainda 
fendo affim , de trinta e duas on ... 
ças de ponta de v-eado fe tiraõ tre. 
ze onças deJicor a que chamao Aqua ~· 
cornu cervi. O papel tambem he hum 
corpo, que, ao parecer , h e defti .. 
tuido de humidade , e com tudo de 
-vinte e quatro onças de papel fe ti .. 
.ra ordinariamente duas onças e meia 
~e oleo , e treze onças e meia de 
efpirito phlegmatico, além da quan
tidade de humor aqueo qee na ope· 
! açaó fe exhala. O mar'fim tambem 
lle corpo duro, e baftantemente fo1 i
-do , e que parece naõ co.nter hu.-

. mida-
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midade alguma, mas com tudo dei· 
le fe extrahe o oleo, e o efpirito a 
que chamaõ Elephantino. Todos os 
oifos dos animaes , por mais f~ccos 
que pareça á, tambem largaó de fi os 
n:efmos F:rincipi~s oleofos, e efpi
ntos emp1reumattcos. 

Do reino ·mineral fe tira hum i
dade copiofa de alguns mixtos, don~ 
de naó ·ha apparencia de a achar. 
A caparofa, depois de fecca exaél:a
mente, e reduzida em pó fubtil def
tillada a hum fogo violento de re .. 
verbero, lança de fi. o efpirito con .. 
centrado a que chamao Oleum vi:.. 
trio/i. O enxofre, que pela fua un .. 
étuofi.dade repelle de fi toda a hu
midade , e a naó póde receber em 
feus póros, com tudo fe fe faz arder 
o enxofre debaixo de algum vafo 
concavo, larga tambem o licor aci~ 
do· a que chamaó SpirituJ' fulpb~-

r!l 
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ris per campanam. O fublimado 
mercurial,que he hum compofl:o fec~ 
co, compaél:o, falido, e _pezado , 
depois de moi do , e mifl:urado com 
o regulo de antimonio , mo fira, e , 
tambem larga a humidade crifl:alli
na, e caufl:ica, a que chama á Bttti-._ 
rum Antimonii. 

Por efl:es, e outros muitos ex
perimentos fe manifefl:a , que ainda 
que a humidade nefl:e, ou naquel
Je corpo fe naô faça difl:inguir vi
fivelmente, nem por iifo deixa de 
exiHir nelles, e em porçaô nota vel, 
preexifl:indo com effeito naquelles 
corpos, donde parece naó efl:ar. Po
rém o que fe efconde á vifl:a, naó 
fe efcqnde ao fogo : efie agente 
voraz, impetuofo , e examinador 
fevero , naõ deixa nada occulto ., 
e faz apparecer o que era invifivel 
totalmente o 

- ~1e 
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Qu:e outra cou.fa faó os me.; 
taes todos, fe ,naõ a hum idade con-. 
jmnéta á. parte tern:~a que entra na 
·cocnpofiça5 ·natural claquelles cor ... 
pos ? Os dous met.aes perfeitos tam· 
bem naó faó outta coufa mais do 
.que a mefma humidade metallica , 
tenaciffima, fixiffima, e ad·herente 
<:'Om tmiaó mais forte a-o principio 
.terreíhe , que os defende pertinaz .. : 
inente de toclll a al~çaó dos ele
·mentos; fó hum fogo aél:ivo os faz 
·correntes líla fundiçaó ·; entaõ mof
traó que procedem precifamente de 
:huma humidade 0leofa, porém .re
duzi.da a hum perfeitiffimo gra0 de 
4ixidaó; '<D co.mo, fá .a natureza o 

. fabe ·; n:0s fnbemds os mater.iaes da
·quella .admira vel .oh-ra , porém o 
modo :de os cotnp0r , ~e preparar , 
n·ar<5 faberemos nunca. 

Por aquella maneir,a fe co
.· nhece 
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nhec~ que a ç·aliç·~ te·m humidade
~rn fi , ~ind~ qpe p~ó f~ja hu.mid~h 
d~ vifivel , e palpa.r;~l : ~ fem buf., 
çar argument(;)s Chiwic;os , bafia. 
qlJ~ fe faiba {J. pri(i)ri que na cali~· 
ça ha fal , par~ que 9.i1fo fe con~ 
clqa C9Q1 ÇS!rtez.a que t.ambem ha· 
humidade nella ; ~· ifiq cl.a mefm3.' 
forte com que r~ conclue que don
d~ ha hm;nida:cle .ba ag0q. ,. e qu~ 
donde ha agoa n.aõ deixa de ha~ 
ver a.r. .1 

Porétn ainda haver4 quem di
g~ qlle nªó h e f~çiL :de 1 p,erce.ben 
que, e!lando o fal d~ntro na pare
Çe, e inco.rporado a o.utro~ mixtos, 
po.ffa lá. mefm.o penetrallo o ar , e 
infu~dir-lhe a h.um.idade que dize~ 
mos. Efia objeççaó naó he cpnfi~ 
deravel ; porque fabido he que o 
ar penetra v~lid~mente os corpos 
.todos; e affim h e fel.ll duvida , p.or~ 

que 
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que como . ~aó ha corpo fem pó..: 
ros, e eíl:es fejaó permeaveis, por 
elles paAia , · ~ repaífa o ar conti~ 
nuamente ; e por mais que hum 
mixto eíl:eja confundido, e mifiu
rado com outros de qiverfa natu .. 
reza, nada impede o ár para in ... 
troduzir-fe nelle. 

O ar com effeito penetra to~ 
dos os corpos , e vai como-circu .. 
lando pela immenfidade de 'póros· 
de cada hum. A luz , ou a mate
ria fubtil faz o - meímo; e da di
recçaó, ou obliquidade dos póros, 
por onde 'a luz palfa , refulta a va-. 
riedade , e differença das cores ; 
porque a cor naó tem fubfiancia 
propria, e naó he mais · do que hu~ 
ma moduiaçaó , ou ondulaçaó da 
luz , tranímittida pelo ar fubtil ; e 
efie paffando direél:a , ou obliqua
mente, caufa na retina dos nolfos 

olhos 
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·olhos huma certa vibraçaô, de que 
refulta a fenfaçaõ defia , ou da ... 
quella cor. 

Na parte ofToza d~s animaes 
valetudinarios fe obferva em cer
tos tempos a impre1Taó do ar nas 
dores que padecem , e que com
mumente fervem de indicio certo 
de que o tempo fe muda , ou efiá 
para mudar-Ie. I.íl:o , ou feja por
<jUe o ar naquellas occaíioens fique 
mais, ou menos pezado; ou feja 
porque, fazendo-fe mais denfo, fi
que como embaraçada a fi1a per" 
meabilidade, e faça entaõ mais ni
fo, ou força para pa.ífar por aquel.., 
las partes , obíhuidas talvez , e 
caloficadas ; fempre he certo que 
aquelle effeito vem do ar , e gue 
efie attinge os oífos, ou mufculos 
fenfitivos , de que refulta a dor, 
naõ ob.íl:ante efl:arem defendidos, e 

O co-
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cobertos com todas as mais partes 
do animal. 

O ar pois , e a humidade con
juntamente paífa, e penetra affidua
mente os corpos todos ( exceptuan· 
do aquelles que e!l:aó vitrificados, 
ou que . tem femelhante natureza,. 
porque eífes taes fó fe deixaó pe
netrar pela ma teria da luz, a que 
t:hama5 etherea propriamente ) e 
por confequencja penetra qualquer . 
muro , por mais· groífo ,. e íoJido 
que feja: fe dentro de .Ire ml!lro achar 
particulas de fal, ainda que e!l:ejaó 
divididas em partes· rninutiffimas, 
ha de humedecellas precifam~nte ;
porque os mais mixtos,a quefe.achaó. 
encorp:oradas , e como confundi-· 
das, naó as livra da impre1fa6 do~ 
á r , nem da h umidade que contém. 
N aó digo que as h umedeça na me f
ma fórma, e no mefmo efpaço de 

tempo 
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tempo em que o fal humedeceria, 
fe e !tive fie fó , ·e f e eftive1fe livre
mente expofro á acçao do ar, e da 
humidade ; porque entaô correria 
liquido , F!tteret in deliquium , co
tuo fe expiicaõ os artifias; mas re
·Cebe a humidade fufficiente para im-
pedir que a cal fe conglutine, e de 
algum modo· fe petrifique com a 

" area. 
Porém antes que palremos a di

ante, mofhemos por alguns expe
rimentos que o ar , e a humid:1de 
penetraõ as paredes com effeito; 
o que melhor conheceremos por al
-guns exemplos, ou argumentos bem 
fabidos. O ar he hum fluido, ou 
vehiculo univerfal; elle naó fó le
va a humidade por onde paífa '· e a 
vai transmittindo aos corpos que tem 
aptida6 para a receberem, n1as até 
condml os átomos jnvifiveis,que c~n-

. O ii iidera-
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fideramos fahir da pedra rnagneti• 
ca. Sobre huma mefa fe efpalhem 
'algumas agulhas de ferro, ou aço, 
-ou tnmbem a limalha de cada hum 
I 

daqueHes dous metaes ; e paffando-
fe pela parte inferior da banca hu
n1a pedra magnetica vigorofa, ver
fe -ha que as agulhas, ou limalha fe 
movem fegundo o movimento in
ferior da pedra. N efi:e experimen
to quem he que condnzio os áto
·mos rnagneticos para darem aquel-
1e movimento ao ferro , fe naõ o ar, 
atraveífando para iífo, e vencend~ 
·o obfiaculo da madeira interpofia 
entre hum a coufa , e outra? Por
que o ferro naõ podia mover-fe, 
f em fer pela força exterior, e con
taaó immediato de hum agente cor
poreo (mas invifivel) que o fizeífe 
mover, e lhe imprimiffe de faéto a 
acçaó de hum.movimento local. Na-

turai-
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ipralmente nenhum corpo fe move, 
fem primeiro fer movido pelo en
contro , ou choque de outro corpo 
já pofio em movimento : ali às o re-
poufo, ou inacçaô he naturaliilimo; 
e nenhum corpo fe moveria , [e naó 
houveifem outros que o move1Tem. 
Os átomos magneticos íaõ com ef
feito corpos já pofios em movimen
to, e defie refulta o movimento do 
metal que efiava em defcanço, e ef
taria fempre em quanto o naô mo-. 
veifern. 

Porém aquelles átomos, que 
conGderarnos moventes , quem he 
que os leva até chegarem ao ferro 
que fazem mover? ~em he que 
os tranfporta , e os introduz pelos 
póros inviíiveis da madeira até que 
encontrem o ferro, para o fazerem 
mudar de luga~, e de direcçaõ? Só 
o ar tem mov1mento perpetuo ; e 

9 iii por 
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por iffo tudo aguillo que o ar con
tém, .ou que fe póde fufientar no 
ar, gtra perpetuamente; porque o 

· ar , que {e move, faz mover tudo 
quanto fe acha nelle, fe o pezo naó 
he defproporcionado , porque en
taó o pezo tem mais força para fuf .. 
tentar-fe immobil , do que o ar tem 
para o fazer mover. Mas porque fe
rá perpetuo o movimento do ar,. 
naó o fendo· o das outras coufas ? 
Parece que a razaó he, porque o 
movimento do ar provém daquelle 
primeiro impulfo gue o Divino Ar
chitetl:o do Univerfo imprimio em 
todos os principias na ordem da ,., . . 
creaçao; o movimento pms,gue ven1 
de huma origem poderoza infinita
mente, naó póde ceifar, fe naõ cef
fando tambem a ordem da nature
za ; e fó o m·efmo ArchiteB:o , que 
infundia no ar a accaó de fe mo-

i} 

ver, 
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ver, he quem a póde fufpender ; 
porque o corpo, que fe move, fem
pre he á proporçaõ da força, que o 
faz mover : e quando a força he in
finita , como ha de parar o movi
mento ? O fim das coufas foppoem 
hum principio limitado; e naõ aquel-
le, que naó tem limite. . 

Daquelle experimento da pe
dra magnetica , a q~e charnaõ com
mumente de cevar , abuzaraõ mui
tos fazendo crer aos inexpertos que 
o movimento das agulhas procedia 
de cauía fobrenatural , naõ proce
dendo fe naõ naturalmente. Affim 
veio a mefma Phyfica a fervir pa
ra introduzir erros populares ; e foi 
precifo , para os conhecer , naó fó 
que as fciencias fe adiantaifem , mas 
que ficafrem de algum modo mais 
commuas ; porque para defabuzar 
a todos he neceffario que todos fai-

0 iv baõ 
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baó o em que confifle o abufo. A 
tinta chamada 1ympathica , tam
bem faz hum effeito femelhante , e 
raro, fendo que exige mais arte pa
ra a compôr. Em tudo tem o ar ac
çaó , e dirige (como temos dito) 
os átomos da pedra m.agnetica ( fe 
he q~e os tem como fe diz) e rno
.ve os feus effluvios , ou turbilhoens 
( fe he que os ha.) 

O o·Ieo de vitriolo deflegma
ào, e pofio em parte fummamente 
refguardada ,. e fecca ,. fempre cref-~ 
ce em pezo pela humidade que at
trahio do ar. O tartaro alchaliza
do , ou qualquer fal akhalino fi
xo , tem o mefmo cre.f6mento , e 
pela mefma caufa. O infirumento 
chamado Thermometro indica o pe ... 
zo, e variaçoens do ar, por mais 
que aquelle· mefmo utiliffimo inf- · 
·uum.ento , eíl:eje bem cerrado , e 

defen-
. . 
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defendido exa.étamente contra as 
impreffoens da atmofphera, ou ar 
extenor. 

Fica pois confiante que o fal 
entranhado nas paredes, por meio 
da cal· pulverizada com agoa do 
mar, attrahe a fi .continuamente a 
humidade aerea ; cuja humidade 
impede que a cal fe petrifique com 
a arêa , e que faça com ella hum 
corpo folido ; · e por confequencia 
as pedras , de que os muros íe com~ 
poem , naõ podem achar na cal 
hum ligamento forte que as con
tenha. Daqui vem,. que em [e mo ... 
vendo a terra , ainda que as pedras 

· fe naõ moaõ, moem-fe porém a ca1, 
e a arêa que ferviaó de as prender, 
e ligar efireitamente , .ficando por 
iífo mefmo as pedras como faltas, 
e divifiveis , e juntamente em e fia
da. de fe fepa.rarem hurnas das ou-

tras., 
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tras , arruinado affim , e cahido o 
muro que fufi:entava o edificio. 

CAPITULO XII. 

C Hamei petrificaçaó a a que lia 
uniaó exaaa que fe fórma en

tre a cal , e a arêa, de que reful
ta hum concreto duro , continuado 
nas fuas partes , impenetravel á 
agoa , e que em muitas circunf.. 
tancías tem huma natureza feme
Ihante á da melma pedra. E com 
effeito, fe fe amaçar huma parte de 
cal , pulverizada com agoa doce , · 
com duas partes de arêa fina , que 
naó tenha barro, nem participe de 
agoa falgada , ver-fe-ha que a agoa, 
com que aquelles dous mixtos fe 
ama~araô, em breve tempo fécca; 

e de-
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e depois de poucos dias fica tudo 
reduzido a hum corpo folido , re
fifl:ente á agoa , e apartando-fe 
della , como fe foffe huma pedra 
verdadeira. Affim o notou o dou
tiffimo , e experientiffimo a rtifia 
Jorge Erneíl:o Stahl na fua Phyfica 
ca Mechanica pag. I 37· §. 5. etn 
que diz: 

Commtmiter enim notum eJl, quod 
údx tantg aqute portione, ut pul
tis conjijlentiam referàt perfufa, 
aqua hac fuccejjiotJe exjpirante, in 
lapideam duritiem concrejcat. Con
tra, fi plurima aqua pe1jundatur , 
illaqtte decautetur , aut lento f ai
tem aeris tepore divaporet, calx 
illa plane friabilis , & pttlveru-. 
lenta remaneat. 

Porém fe ~ referida compo!içaó {e 
praticar com algum daquelles. ma

. tenaes, 
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teriaes ; em que entre de · afgum 
modo o fal commum , ou outro 
qualquer , ver-fe-ha que em todo 
o tempo a agoa a ha de penetrar, 
ou mais ou menos , fegundo a· 
quantidade , ou qualidade de fal 
que tiver em fi; porque o fal, de 
qualquer natureza que feja, impe
de efficazmente aquella efpecie de 
petrifiéaçaõ artificial. 

E naó fó a refpeito da cal , e 
a arêa impede a humidade de qual
quer fal ( ou outra humidade al
guma ) a uniaõ perfeita entre al"l 
guns mixtos , mas tambem em ou
tras compoíiçoens , e operaçoens 
ruccede o meírno ' como já di.ífe
mos da telha, e do tijolo, nos quaes 
em quanto ha humidade na maça 
do compofio, e em quanto o fogo 
a naó éxpelle inteiramente, naó pó.:.
de a telha fufl:entar, nem reíifiir á 

agoa. 
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agon. He neceffario que naó haja 
humidade no interior das partes , e 
que nefias naõ haja coufa que fe
ja capaz de á a ttrahir. 

Ifio he , porque de todas ,as 
coufas conhecidas nenhuma ha , 
que poífa attrahir a agoa , e a hu
n1idade tanto como o fal; efie he 
o feu verdadeiro Iman ; nem ha 
arte a1 guma, por onde f e lhe tire 
aquella propriedade , fem o def
truir primeiro, e já entaõ abiit na• 
tura Jalis. Daqui procedem varios 
artificíos economicos. V. g. quan
do o azeite he mais liquido do que 
deve fer na fua commua , e mais 
propria confi.fiencia ( o que proce
de de conter em fi. muita humida ... 
de aquofa, e fuperflua ) para o me
lhorar, e reduzir a confifiencia me· 
Jhor, deita fe-1he fal decrepitado; 
e mHlurado tudo, deixa-fe defcan-

. ~ar 
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çar a maça do azeite, e fal; eft:e 
entaó attrahe a humidade fuperflua 
do azeite , .ficando o mefmo azeite 
mais groffo , e mais proprio para os 
feus uzos. 

O fal porém naquella conjun .. 
çaó na.õ attrahe a fi o azeite ; por ... 
que a propenfaõ attraébva, que o 
fal tem , he fó a refpeito da agoa, 
ou humidade aquofa , mas naõ pa
ra attrahjr humidade oleofa algu
ma. Daqui tambem procede , que 
quando <;> azeite eíl:á coinquinado 

, com partículas fal1nas , e terreilres 
que o fazem im-puro , e menos ela ... 
ro, o remedio .he deitar~ lhe agoa 
quente ; eíl:a diífolve o fal, e o con
ferva diffoluto fobre o azeite, e por 
aquelle modo [e fepara inteiramen- . 
te o fal; entaó as partes terreíhes, 
feparadas tambem do fal, precipi
taô- f e ao fundo da vafilha , ficand o . . 

o azet-
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o azeite livre tanto de hum aggre:. 
gado impuro , cmno de outro fuper
fluo. 

He verdade que o azeire fó 
por fi h e inca paz de diffolver o fal, 
mas e fie he. o que fe diifolve na hu
lnidade fuperflua do azeite, e com 
elle fe rnifiura de algum modo, e 
como fuperficialmenre; mas quan
do fobrevém maior quantidade de 
agoa exterior, e fia juntando-fe com 
a que o azeite tem de mais, en.taõ 
fe feparaõ ambas fa:cilmente. Tudo 
vem da propenfaó inven.civel que 
o fal tem para attrahir a agoa; cu
ja propenfa6 f e naõ tira ao fal fem o 
defiruir inteiramente, como fica di-
ta ; e de tal forte, que o fogo, que 
defhoe tudo J e que tem fórça pa
ra mudar a natureza de muitos cor
pos , naõ a tem para tirar a:o fal 
aqueHa mefma pFopenfaõ, antes lha· 

aug-
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augmenta em grao fuperior; daqui 
procede que -hum fal, de qualquer 
genero que feja , que fegundo a 
fua índole natural attrahia a agoa 
fracamente , e de vagar , depois· 
que paffa pelo fogo , e fe funde 
nelle, fica adquirindo mais aétivi
dade para attrahir a agoa , e mais 
promptamente. 

No mefmo· f ai communi te
mos hum exemplo. Efie fal attrahe 
a humidade , e fe derrete nella , -co~ 
mo todos fabem, mas naó he ra
pidailiente, e com tanta velocida .. 
de, que naõ neceffite de algum con~ 
fideraravel intervallo. Porém fede
crepitarmos o fal commum , ou o 
fu.ndirmos ao fogo , entaõ v·eremos 
a brevidade com que attrahe a hu
midade aerea , e com que cabe em 
deliquio totalmente. Em qualquer 
fal alchalino fixo fe obferva o me f-

mo. 
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mo. Ponhamos por exemplo o fa l 
das cinzas; eíl:as lixiviadas, e por 
efte meio extrahido dellas aquelle 
fal, fim humedece como todos os 
outros; mas fe o fizermos pa.ffar fe
gunda vez pela acçaó do fogo, en
taó veremos que attrahe a humida
de muito velozmente, e á maneira 
de huma efponja que fe embebe na 
agoa. 

O nitro tambem attrahe a hu
midade, porém muito lentamente, 
e confervando fempre huma tal, 
o u qual conGítencia dura ; mas {e 
o fundirmos ao fogo alchalizando-o 
por effe modo , veremos que o ni
tro, mudando o feu primeiro genio) 
attrahe a humidade brevemente, e 
com ella corre deliquado. Affim fe 
mofi:ra que nem o fogo, que ali às de(. 
troe, e muda as propriedades effen
ciaes dos mixtos, pó de mudar, nem 

P deftruir 
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oefl:ruir a a ptidaõ que nos faes fe 
encontra para attrahirem a humida
de , e fe incorporarem nella. 

C A P I T U L O. XIII • 
. 

O S corpos regularmente faó 
mais, ou menos falidos , á pro-
,J I • porçao que contem mais, ou me-

nos hum1dade ; porque efla intro
mettida nos interfiicios poro f os, im
pede a exaaa co.njuncçaó; por iflo 
vemos, que os corpos mais falidos, 
que ha faó aquelles de que fe naó 
póde extrahir humidade alguma~ 
Do mefmo princípio refulta o ma
ior , ou menos pezo. De nenhum 
dos metaes fe póde tirar humida
de alguma viíivel , e verdadeira
Inente tal; daqui vem ferem os cor-

pos 
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pos mais pezados que conhecem·os. 

O ferro depois de fundido pa
rece que fica abfolutamente jzen
to de humidade , naô obfiante fer 
compofio de terreil:reidad,es fuJphu
reas; porém efias, fuppoílo terthaó 
propenfaô para attrahirem a humi
dade por caufa do acido vitriolico, 
que contém , eíl:e, depois que o fo
go de fundiçaõ o expeile , parece 
que fica a parte metallica continua
da toda, e que adquire a folidez, 
e compacçaõ que he propria do 
metal. 

Com tudo naô he affim como 
parece ; porque o ferro , por mais 
vezes que fe funda, nunca póde fi
car fem a parte fulphurea vitriolica, 
e efia he a que attrahe a humidade 

, a fi, de que vem a ferrugem de que 
o ferro fe rev-.eíie fempre na fuper
fide que fica exp_oHa ao ar; e por 

P ii iifo 
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iffo fe cobre o ferro , para que a 
humidade o naó penetre tanto , ou 
tambem fe lhe applicaó materias 
oleofas , as quaes tambem fervem ~ 
de defeza , para que a humidade 
do ar naõ chegue a fazer tanta im
pre.ffaõ. 

Os metaes depois de excan .. 
decidas ao fogo, ficaó mais mal~ea
veis, e obedecem melhor á força 
clo martello, do que efiando frios. 
líl:o procede naõ fó porque o calor 
difpoem os metaes para a fufaó, e 
os faz mais brandos , paífando o 
fogo rapidiffimamente pelos feus pó
ros ; mas tambem porque expelle 
exaél:amente o ar que nelles f e con
tinha, e expellido o ar, fica expel
lida a humidade toda, en1 quanto 
o calor dura. E com effeito em quan
to a h umidade fubfifie, tem o metal 
difpofiçaõ para quebrar, e naõ pa-

ra 
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ra fe efl:ender ; nem ~s partes do 
metal f e juntaô, em quanto a hu-- ~ 
midade fe naô retira totalmente; 
porque tem as mefmas partes como 
feparadas entre fi, e com obfiaculo 
para fe unirem. 

Ha porém algumas humidades 
tenaciffimas que reíifiem pertinaz
mente ao fogo ; por iffo os corpos, 
que as contém, faô frageis fempre, 
nem podem fer mallea v eis por mo
do , nem artificio algum. O vitrio-

·lo he hum daquelles corpos , o quaJ 
fendo agitado na retorta por hum 
fogo aél:ivo, e longo, nunca che
ga a ceder , nem a largar toda a hu
midade, ou· licor corrofivo que em 
fi tem ; e fe a opernçaô perfifie , 
fahe o oleo congelado , e crifialli~ 
no , mas nunca inteiramente. Do 
azougue naó fe póde feparar a hu
midade que vifivelmente mo fira, e 

P iii que 
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que o faz mobil, e corrente ; por 
cuja razao {e diífe que o azougue 
era huma agoa fecca que naõ hu
n:edece: Aqua manus non madefa
.ctens. 

Se fe dilfer que todo o corpo 
vitrifkado he fragil , naó conten
do aliàs humid:ade alguma , ref-. 
ponder~ [e-ha rque ailim com-o ha 
hum ar Iubtil , e incoercivd, e ou
tro coercivel , e el:afiico , tambem 
ba humidade gro.ífeir.a, corpor.iza-

-- vel, ·e vifiv·el. Além de que o vidro 
naó he :6ra:giJ po1r conter algum ge
nero rde h umidade, mas ( fegundo 
fe em tende) porque a materia da 
ft1a compofi~aó naõ h e de hum a na
tureza fó ; e a diverfidade de fu:bf
tanci.as, .que entraó na compofiçaó 
de hum mixto (ou a compofiçaó 
:CejG. natural , ou artificial) he de 
donde provém a frag~iilidacl'e delle. 

. . Os 
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Os dous metaes perfeitos faó 
fummarnente malleaveis, por ferem 
compofios de hum a fó , e uni c a · 
fubfiancia ; porque a analyfe. naó. 
tem achado nelles diverfid~de algu ... 
ma de materia, e nelies procede a 
regra : Duflilitas ex hommogenei
tate partium, fnmgibilitas ex hete-~ 
rogoneitate. Ifio he fe ha no mun
do verdadeira hommogeneidade. 
Sempre he certo , que os corpos 
terreos em fi contém hurnidade 
aB:ual, ou potencial; e nefia hypo
'thefis naõ podem coalefcer, nem in~ 
durar-fe forteme_nte; porqu~ ainda 
nos corpos falidos a hurni.dade fó 
deve intervir na primordial miíl:ura 
'da compofiçaô; e depois, para que 
-os feus ingredientes fe confolidem, 
·ou petrifiquem , he precifo que a 

· huinidade componente fe afafie in~ 
te1.ramente , e i fio .á proporçaó' d.a 

P iv con-
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conGfl:encia , ou induraçaú que de
ve fer propria no compofi:o. 

Porém fe algum daquelles in
gredientes tem propençaõ innata 
para humeder, já mais póde con
feguir-fe delles concrefaõ alguma 
lapidofa ; porque a humidade ac
tual , e perfifrente , fó ferve para 
amollecer os corpos, naõ para os 
endurecer; ferve para os fazer di
viíiveis facilmente, naõ para os fa
zer com difficuldade fepara v eis. 

C A P I T U L O XIV. 

O S corpos, por mais falidos que 
fejaõ, e ainda que na fua pri

meira formatura fejaó hommoge
neos ( ao nolfo ver) todos faõ di
vifiveis por alguma humidade p~o-

pna, 
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pria, e tirada de outro algum cor
po reduzido a hum efiado fluido : 
e he para admirar que para cada 
corpo haja hum licor, a que cha
mamos proprio, que o divide, reii
iifiindo , ou naó cedendo a outro 
algum licor. O ouro he o corpo 
mais compaél:o , e hommogeneo de 
todos quantos produz a !latnreza, e 
de todos quantos póde fabricar · a 
arte; compofio de partes firnilares, 
cuja aggregaçaô faz o corpo do me
tal , naó o compofio; porque com
pofio verdadeiramente fó he aquii
lo, em cuja forrnaçaõ fe difiinguem, 
ou podem difiinguir-fe partes con
junél:ivas, mas entre fi diverfas, e 
de diverfa natureza. 

Por i.llo os que efcreveraõ , e 
diíferaó que o ouro Ie formava de 
enxofre , mercurio , e fal, parece 

.... .... .... . 
que nao acertarao, ou nao qwze-,.., 

r ao 
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raó que os outros acertalTem : por~ 
que, confideradas as imperfeiçoens 
repugnantes entre fi daquelles tres 
principies , nunca poderemos en
tender que delles refulte o mais 
perfeit<> dos metaes. O ouro pois 
refiil:e a todos os licores corrofivos, 
ou eíl:es fejaó acidos , ou alchali
nos, como fica apontado affima; e 
fó cede ao acido do fal commum. 
A agoa forte deixa o ouro intaéto, 
e neíle naó tem acçaó alguma, por 
mais que feja efficazmente forte, e 
<:nncentra da : porém f e á agoa for-' 
te fe junta huma certa porçaó de 
fal commum , ou feja em fubfian .. 
·cia , ou en1 efpirito , fica fendo o 
que os arti.fras experientes chamaó 
aqua regia, que he o proprio , e na .. 
tural diffolvente daguelle regio me
tal. Só por aquella fimples addi
çaó perdeo n agoa. forte a proprie-

dade 
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dade fingular que tinha para di-.ffol
ver a prata , e adquirio a que naó 
tinha para diffolver o ouro. 

Os outros metaes diífolvem-fe 
igualmente em efpiritos mais , ou 
tnenos corroíivos ; porque alguns 
refiftem aos acick>s vigorofos , e 
cedem aos que faô mais brandos ; 
affim como tambem alguns cedem 
promptamente aos fortes , e reíif
tem ae>s que faô menos aél:ivos. Po ... 
rém depois de diffolvidos em qual
quer diffolvente liquido , naó po
dem redtlzir-fe a corpo falido me
tallico, nern tom-ar fuzao perfeita, 
fe naõ depois de eftar inteiram·ente 
expulfa a humidade do liquido que 
os continha : a mais 1eviilima por
çaó do mefmo liquido di1To1vente 
impede a corporizaçaõ , e reduc
çaõ de todos os metaes ; porque , 
como temos dito tantas vezes , a 

humi-
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humidade pghlegmatica; e fuperfi~ 
cial , ferve de obfiaculo invencível 
para que os corpos tomem confif
tencia exatl:amente dura, e perma
nente; e á proporçaó da mais, ou 
menos humidade, que contém, faó 
mais , ou menos falidos , e tem 
mais, ou menos confifl:encia. 

De forte, que a humidade fó 
deve fervi r de liga para unir os ex ... 
tremos , ifio he , para unir os cor
pos que devem fazer hum corpo 
fó , ou hum fó compofl:o. Porém 
depois de feita a uniaó propofia , 
ou pelo artífice, ou pela natureza, 
deve apartar~fe a humidade toda , 
fem deixar refio , nem vefl:igio al
gum de que ainda exifie alguma. 
parte della no compofl:o. 

( I-Ie porém be.m certo , que fe 
. de qualquer mixto terreo , vegetal, 

mineral, ou animal, lhe apartar
mos 
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mos a hum.idade totalmente' diflo 
rnefmo ha de refultar, ficar o mix
to reduzido em pó : ifio fe obferva . 
ainda nos metaes inferiores ; por
<]lle, pofio o chumbo, ou o efia-
.nho em qualquer vafo ao fogo , fe 
efie for diuturno , e o que bafie 

· p~ra fundir aquelles dous metaes , 
entraó a fumarem, ou lançarem de 
.fi huma humidade volatil de natu
reza mercurial, que íe diffipa ; e 
o que fica depois he hum pó fub
til, feparado em todas as fuas par
tes , e fem a mais pequena uniaó 
entre ellas. Ifio mefmo acontece 
-na manufaaura da cal;· em que fe 
l'ê que primeiro , que a pedra fe 
ponha em e .fiado de poder pu I veri
zar-fe, o fogo aparta della a humi
dade, ou parte Iiquifiavel, a qual 
Ie precipita ao fundo da fornalha, 
ou forno em que fe coze a pedr~ , 

CUJa 
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cuja humidade junta com as partes 
terreas , falinas, alchalinas da lenha 
já queimada, faz huma certa ma
ça a que os operarias chamaó e~ 
coira , ou efcoria. 

O mefmo fuccede aos vege..: 
taes : neíl:es , depois que a parte in
flammavel fe diffipa em .~hama, e 
depois de exhalada a humidade to
da , fica o vegetal de tal forte dif
junél:o em todo o feu cotnpoíl:o, 
q.ue o que deíl:e permanece he a 
cmza que vemos commumente: a 
mefma alteraça6 fuccede, e tem h1-, 
gar nos animaes. Os oífos, que fa
zem a parte mais falida, e compa
él:a , fe o fogo fepara delles a humi
-dade , ficaõ naõ fó fummamente 
fi·ageis, e fem dureza , mas redu ... 
zidos a verdadeira cinza : o mefmo 
fuccede ás partes falidas dos pei.-. 
xes, e a todo o genero de conchas, 

a qu~ 
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a que os Latinos chamao oflraco
dermata. 

Para darmos foluçaó a todas 
aquellas duvidas , que parecem de 
algum modo ·encontrar o que affi
ma temos amplamente deduzido; . 
he neceifario faber , que ha dousl' 
generos" de hurnidade ; hurna fim
plefmertte phlegmatica , que deve 
defamparar o compdl.l:o depois de 
haver fervido para o formar; e deve 
feparar-fe exaétamente para ter lu
gar a coalefcencia , e adbefaô in
tima das partes entre fi: outra hu ... 
midade que he unétuo!a, e effen
cial, e como primogenita em cada· 
hum· dos corpos naturaes; efia fe 
fepara com violencia , ou por for
ça de qualquer agente forte , fica 
o corpo disjunto , e perdendo a 
uniaó das mefmas partes , de que 
provén1 a cinza. Efias duas humi-

dades 

• 
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dades differem tanto na razaó dos 
feus princípios, que fempre confer ... 
vaõ propenfa6 para fe adverfarem, 
e como fugirem huma da outra, 
pelas fuas diverfas naturezas, e fe
gundo as fuas primeiras , e diftin
éhvas compofiçoens elementares. 

Aquella humidade unéhwfa 
he o mefmo, a que os Philofophos 
antigos chamaraõ humido radical 
in nato, para a difringuirem da ou
tra que entra como materialmente 
na organizaçaõ dos mixtos; e en ... 
tra com effeito mais como vehicuio 
ferviente, do que como parte ef-
fenciai ; como infrrumento, e naó 
como artífice. Da mefma humidade 
unétuofa , ou humido radical, fe . 
diife : Ejl in aere occultus vitte ci
bus , cujus jpiritus invijibilis con
g elatus melior efl quam terra uni-

. verfo. 
E 

o 
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E de faB:o o alimento da vida 
naõ confifte fó na humidade phle
gmatica que vemos , mas na humi
<iade unauofa' que naõ vemos : ef
ta h e inflam ma vel em certas circunf
tancias, etherea, lucidiffima; naó 
-admitte compreifaó na machina 
pneumatica; nenhum corpo refifie 

··:á fua acçaó, e circulaçaõ; penetra 
todos os corpos petrificados_, vi
trificados, ou metallizados , e he 
comparavel á materia de que fe 
fórma o raio; e he talvez o efpi
.rito que na creaçaõ do mundo ft
rebatttr fuper aquas , ou incttbabat 
.aquis, fegundo a verfaô Grega. 

O ar, e a agoa faó os dous 
lugares , ou ma trizes proprias em 
<JUe aquella humidade, ou humido 
radical refide mais copiofamente; 
por ifio naó fe póde viver fem 
.agoa , nem tafnbem fem ar. Em 

Q. cada 
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cada porçaó exigua defies elemen
tos eftá huma porçaó indeterrni .. 
na vel daqueUa h umidade etherea. 
Ifto fe mofl:ra por varias experimen
tos conhecidos. Supponharnos hum 
animal qualquer, pofto em parte 
efireita , e em fórma tal que o ar 
exterior naó poffa ter communica
çaó alguma dentro; o animal in
dufo ha de viver algum efpaço ; 
mas depois que tiver como exhauri
do por meio da infpiraçaó aquelle 
alimento, ou humido vital, que o 
lugar continha, ha de morrer in..._ 
fallivelmente. 

O mefmo fuccede , e mais 
protriptamente na machina pneu
marica ; porque nefia , além de 
naó ter ingre fio o ar exterior, tam
bem fe lhe extrahe aquelle que ti
nha dentro; por iiTo morre o ani
mal por tres principias : o primeiro 

por-
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porque lhe falta o humído vital, ou 
o alimento que o ar continha no 
concavo do vafo: o fegundo por· 
que o mefmo humido, que o animal 
tinha dentro em fi, tambem fe lhe 
extrahe , por meio da efpanfibili
dade, ou dilataçaó que o ar rece
be na operaçaó da machina; de 
que refulta o entrar o animal a fuar 
extraordinariamente , e morrer em 
convulfaõ : o terceiro , porque fi
cando o ar do concavo .fem o pezo 
proporcionado, naó fe póde o co
raçaó contrahir, nem dilatar, e a 
circulaçaó do fangue fe fufpende 
á maneira de hum rologio, em que, 
tirados os pezos, pára o movimen
to do artefaél:o. As fuffocaçoens 
externas , cofiumaó proceder da 
mefma caufa. 

O rnefmo fe obferva em qual
quer lugar fechado , em que ha fo-

Q.ü go 
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go de c~rvaó accefo : o animal que 
efiiver dentro , perde os fentidos , 
e cahe como eíl:uporado, e mor
re Ire promptamente fe naó dá en
trada , por onde o ar de fóra fe 
communique. Hl:o fllccede menos 
pela qualidade nociva, e acido ful
phureo do carvaó , como porque 
efle acefo atrahe a fi a humida
de unél:uofa que o lugar contém, 
e o deixa exhaufio daquelle ali
mento primeiro , e precifo para a 
vida. 

Por outros muitos experimen
tos fe conhece que ha duas humi .. 
dades oppoíl:as entre fi, e contra
rias nas fuas qualidades primit1 .. 
vas ; huma puramente phlegma
tica ignem extinguens ; outra un ... 
B:uofa , i gnem promovens. E fias 
duas h umidades fe obfervaõ .na agoa 
do niar: eíl:e he talvez o aby~m_o 

ongt .. 
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original, e univerfal de donde pro
manaó todas quantas humidades há 
no mundo; por'1ue, por mais que a 
agoa do mar nos pareça hum cor
po fimples, he porém compofio de 
muitos corpos unidos, e affociados 
entre fi; e fem fallar no fai , que a 
mefma agoa tem defde a fua pri
meira creaçaó ( fe he que logo te
ve fal no infiante da fua creaçaó) 
encerra tambem aquellas duas hu
·midades oppofias , e nunca perfei-
tamente fepara v eis. 

A ma teria luminofa, ou phof
phor natur~I, que as agoas do mar 
moHraó ao ferir dos remos, e ain .. 
da com o movimento das mefmas 
agoas agitadas, tem fido efiuda
da pouco; tanto he certo, que a-s 
toufas que efiamos vendo , por 
mais finguiaridades que contenhaó, 
naõ exc_itaó .a noffa indagnçaó : 

Q.. iii olha-



~46 Problema 

olhamos com defprezo para tuâo 
quanto vemos; fempre a noffa cu
rioíidade, e attençaõ fó fe dirige 
para as couzas deíufadas; tudo , o 
que he vulgar, parece-nos indigno 
da nolfa reflexaõ ; para fazermos 
pouco cafo d~ alguma couza baf
ta que nos pareça facil ou de co
nhecer, ou de alcançar; h e necef
fario que a concideremos em fi
gura difficultofa ; fó entaõ fe ani
ma o . noffo empenho , a no.ffa éu
riofidade, o no ffo efiydo .. 

Segue-fe pois ( e he a con
clufaó do que fica expofto ) que 
para hum corpo fer folido, e per
manente , neceffita a expulfaõ to
tal da humidade phlegruatica que 
entrou na fua compoiiçaó (ou efia 
feja natural, ou artificial) e que a 
humidade untl:uofa póde , e deve 
iubfiftir fem caufar imperfeiçaó 

na 
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na obra, antes he neceífaria para 
a perfeiçaô della ; ifio fe entende 
a refpeito das compofiçoens com
paB:as, e que tem a pedra , ou ter. 
ra por bafe principal. E affim a pa
rede fabricada com cal pulveriza
da com agoa faigada , ou ai~da 
falobra , nunca póde adquitir con
fiílencia competente para fer dura
vel ; nunca ha de achar-fe nella 
aquella efpecie de petrificaçaô que 
deve refultar da uniaô perfeita 
entre os materiaes de que fe fôr
ma a fua confirucçaõ. 

Diffemos que a agoa falobra 
era impropria tambem para com 
e lia fe pulverizar a _pedra da cal.; 
e he certo ; porque a agoa falobra 
naô differe da agoa do mar , fe naó 
na quantidade do fal que tem; ou ef
te fal venha do mar immediatamen .. 
te por conduétos fubterraneos, ou 

íeja 
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feja extrahido da terra por onde as 
agoas paffaó ; a qualidade h e com
mumente a mefma, e naõ differem 
n1ais do que na maior, ou me no r 
porçaó. He fem duvida que o in
terior da terra he abundantiffimo 
daquelle fal; e tanto, que alguns 
di.fferaó que as agoas do mar eraó 
.falgadas, naó originariamente def
de a fua creaçaó , mas pelo fal da 
terra que tinhaó diífolvido, e in
corporado a fi. 

As minas de fal no Reino de 
Polonia , fazem prova incontefl:a
vel da immenfa quantidade de fal 
que a terra tem, e taó abundante· 
n1ente naquella parte, que parece -
inexhaurivel, e de qualidade tal, 
.que he denominado çom o termo 
de falgema , pela figura de pedra 
preciofa que fe obferva nelle, e 
{ó differe do fal do mar na razaó 

de 
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de fer mais puro, mais crifiallino , 
e mais compaél:o ; em tudo o mais 
tem os mefmos dotes fem differen
ça alguma ; porque com effeito 
delle fe extrahe o efpirito acido 
que he o diifolvente proprio do ou
ro, e que precipita a prata diffol
vida na agoa forte; e além defias 
duas propriedades, por onde o fal 
do mar fe difi:ingue de todos os 
outros faes, tem o falgema todas 
as mais circunfi:ancias ou requifitos 
do fal commum , ainda que as pof~ 
fue em grao fuperior. 

As agoas falo bras, ou fejaó 
_de fontes , ou de poços, ou de 
outros quaefquer lugares em que fe 
achaõ, faõ da mefma qualidade , 
e com ellas fe fazem os mefmos 
experimentos que fe pódern fazer 
com o fal do mar; exceptuando 
algumas agoas rnineraes, cujo fa-

bor 
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bor eftiptico propende mais para 
aluminofo , vitriolico, e metallicq~ 
que para falino. Outras agoas ha 
que ..fao naturalmente faponaceas, 
e alchalinas, e todas jufiamente re
provadas na arte de edificar, e if .. 
to naó fó pelos fundamentos ex .. 
pendidos já, mas tambem pelare
gra geral , e limitaçaó de que fó 
a agoa pura , e fimples he capaz 
de unirfe intimamente com a cal, 
e formar com ella hum corpo fo-: 
lido, e duravel. 

Fim da primeira Parte. 
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r PROBLEMA 
DE 

ARCHITECTURA 
·c I V I L. o 

PAR T ·E II. 

CAPI1~ ULO I. 

T Emos difcorrido fobre os 
dous materiaes precifos pa
ra a conftrucçaó dos muros : 

da pedra di.lfemos que devia fer a 
que foífe rija , bem continuada , 
e compaéta em todas as fuas par
tes; fem ter veas de ma teria bran
da, e naõ petrificada ainda : da 
cal tambem diilemos. que deviá fer 
a que foffe fabricada com .pedra de 
qualidades femelhantes; com tanto 

Part. li. A que 
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que feja calciriavel; porque' como 
todos fabem , nem de toda a pe
dra fe pôde fazer cal ~ vifio que 
a1gumas ha que totalmente faó im• 

o proprias para 1 aquelle ·miniíh~rio , 
e que refifl:em. confiantemente ao 
fogo mais violento' de que reful
ta o naõ poderem fer calcinadas 
por artificio algum. E fobre tudo 
mofirámos que as pedras , depois 
de calcinadas, naó devem fer pul
verizadas ao ar , mas fim pela fim
ples afpetfaó da agoa, com tanto, 
que efia nàÓ feja falgada, nem fa-
1ohra , nem que contenha a mais 
leve porçaó de qualquer genero de 
fal ; porque efia circunfiancia, que 
parece de pouca confequencia , he 
etlencial todas as vezes. que for 
qu~fl:aó de edi:ficarfe em fótma , 
que o edificio fique perdurãve1 ; 
e que com-o ta} pofTa refi.ftir mais 

algum 



De Architetlu.ra Civil. j 

algum tanto ao movimento da ter
ra quando treme. lfl:o fe entende 
de huma refiflenc.i.a momentanea 
oppofia a hum movimento tambem 
momentaneo ; porque contra o que 
durar hum certG numero de minu-
tos~ e que além diffo for h~pidif
fimo, e forte , ou feja na ondula· 
çaó , ou feja na pulfaçaõ da terra, 
muito poucas couzas, e t-alvez ne-:
nhuma póde refifiir naquelle cafo. 
Os rnefmos montes, e penhafcos 
folidiffimos , cujos fundamentos
vem do centro, muitas vezes cor
rem, mudaó-fe, abrem-fe , def·. 
penhaó-fe, ou Ie fubmergem. 

He porém verda,de C]Ue nos 
edificios, os que forem fabr[cados 
com mais regularidade , e arte , 
haó de fer os que cedaõ em ulti~ 
mo lugar' r~zendo a ultima parte 
da ruina, naó a primeira; ceden .. 

A ii do 
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do ao impulfo grave, e extraordi":' 
nario, naó ao que for fupportavel, 
e medíocre; e ifio depois de refif
tir , naó fem refifiencia ; feme.., 
lhante a.o combatente, que fe ren~ 
de á força fuperior, naõ á commua_, 
depois de fazer a oppofiçaó poffi ... 
wel, naó antes; quando o efl:rago 
:{le inevitavel, e naó em quaqto o 
póde evitar· _humanamente ; por, 
qüe entaó naó fe póde precave1: 
huma ruina que parece forçoza , e 
neceJTaria ; como di.ffe o enthufi~ 
_afmo de .Luçan_o. 
Prtecipites aderu1zt caJus: properan., 

te ruina 
Summa cadunt. 
At nunc flmirutis pendent quod míe

nia tefiis 
Urbibus .Italite , lapjisqt~e ingentia 

muns . . 
Saxa jacent, nu/loque domus cujlo-

de tenentur. He 
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·He certo pois , que os edificios re
fifiem mais, ou menos, fegundo a 
fortaleza regular com que foraó fa
bricados; porém e fie pouco mais; 
que podem reilfiir , he de confe
quencía gtande. No cafo dos ter
remotos , quantos perdem a vida 
por hum minuto de menos ; quan
tos morrem porque naõ tiveraó hum 
in.fiante de mais ! Sendo o tempo 
preciofo , quanto naó ferá aquelle, 
<le que depende a morte de muitos, 
ou a vida ! Os antigos illuftravaó 
çom efiatuas as acçoens famofàs 
'<)Ue tinhaó produzido a c~mfe·rva~ 
çaó de algum cidadaô Romano, 
indicando a ínfcripçaó Ob ferva
tum civem; fendo que aguella mef
rna famo1iffima naçaó no defpre
zo da vida fund_on o feu bellico , 
ou ·pacifico heroifmo. 

Nós por principio bem diver-
Part. li. A iii [o , 
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f-o , devemos evitat· ·toda a morte 
accidental , e precipitofa ; porque 
para nós, ainda depois da morte, 
h e quefia"ó da vida, e de viver em 
gloria , ou de viver em pena. E 
com effeito a verdadeira vida naó 
tem fim; porque_no mefmo ponto, 
em que acaba a temporal ; come
ça a que ha. de fer eterna , e a que 
na de durar eternamente ' ou em 
,dor , ou em felicidade. ~1e terri~ 
vel argumento he o que tem por ob~ 
jeEI:o hum daquelles dous modos de 
viver! Nem a fortuna, nem a defgra~ 
ça decidem a noifa forte; nó.s mef.._ 
mos h a vemos · de mover a machina 
de que depende o noffo bem , ou o 
no fio mal : e como fem tempo nada 
fe move-, que cuidado naó devemos 
pôr para termos algum breve ef
paço quando houvermos· de acabar 
temporalmente? e.ffe efpaço nos pro-

- me.tte 
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tnette o edificio bem fundado ; po
rém mais' que tudo ' a fabia ' e 
~ifericordiofa providencia. 

CAPITULO II. 

A Arêa he o terceiro , e indif .. 
penfavel ingrediente de que 

fe fórina o compofto da parede ; 
e por iffo he precifo conhecer aquel..
la .materia commumente conheci· 
da , mas naó conhecida , ou bem 
entendida comumente. ~1uitos qui
zeraõ fuftenta.r o paradoxo de ql..le, 
a arêa naõ era outra coufa mais do 
que huma terrà como outra qual
~ner, fó difiinB:a na figura, mas in~ 
cliftinél:a nos effeitos. Porém, corno 
nas verdadades p.hyficas fó fe efiá 
por aquillo que phyficamente fede .. 

· A iv - monf: 



Prohlemti · 

rnofl:ra, nunca fe poderá dizer com 
prova certa que a arêa ieja terra 
fó difiinél:a na fignr~ ; porque tam
bem o he em todos os feus efFei
tos; e ifio fe deduz de varios ex--o 
perimentos , de que alguns faó os 
feguintes. 

A arêa fó por fi fe vitrifica , 
fem neceffitar da conjuncçaó de ou-. 
tro corpo algum vitrifica vel; e de
pois de vitrificada, fica fundida per~ 
feitamente ; e nefie efiado recebe 
a fórma , ou configura çaó que o 
artifice lhe quer dar , fegundo o 
ufo , para que o vidro he defiina~ 
do. O mefmo vidro fica impenetra
vel á agoa , e ainda a todos os li
cores corrofivos; naó fermenta com 
OS aGidos, nem com OS alchaJinos; 
além difio faz hum corpo unido 
entre todas as fuas partes , e dia
phano quand~ - a arêa_ he pU:ra , e 

· - clara; 
·-· 
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clara ; e em hum certo gra0 , de ca
lor' he malleavel ad inflar metal/i. 

A terra tem qualidadés con
trarias a aquellas todas; porque fem 
a conjuncçaó de algum fal alchalino 
fixo , naó le vitrifica, n~m fe fun ... 
de , e fica fempre defunida , e dif
gregada feparadamente em cada 
huma das Iuas partes , fem admit
tir cohefaó- entre ellas , por mais 
que o fogo feja forte , e diuturno. 
He penetravel á agoa , e a todos os 
licores, e fermenta com os aciqos, 
fazendo as vezes de qualquer al
chalica materia ; e quando da ter.,. 
ra fe fazem alguns vafos para cer
tos minifterios, fempre vai affecia
da com alguma porçaõ de arêa, cle 
que recebe alguma tal, ou qual fir
meza , fem poder adquirir nunca 
tranfparencia , ou diaphaneidade·; 
antes impede totalmente a tranfmif-

faó 
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çao da luz .; e quando h e vifla pe.; 
]o microfcopio , mofira fer hum 
corp'O ,irregular. , e f em aH'eB:açaó 
para efia ' ou ~aquella fórma ; e.m 
lugar,- que a·arêa, fendo obfervada 
por aquel~~ infirumento, moíha fer 
ham -cerpo criftailinp , e que affe ... 
ffa h uma fórma, ou figura de an .. 
gule>s ce:ttos , e determinados , co
mo, a'lérnde ouros, notou o infignif-. 
limo 'Boerrhave. r I ' r 

.. , ~1e a arêa prh~eiro foffe ter..: 
ra , e que defta proce.deife origina
riament;e como toclas as coufas fu
blunares , li:r aáhuc efi· fub judice; 
parque de .faélo na9 tem fi do de
monftrado que todas quantas coufas 
-ha no globo, que habitam0s , te
nhaó a terra por origem , ainda que 
na terra recebaó a Ú1a form.aça 9 , 
por alguma natural elaboraçaõ; fer
vindo a terra de lugar c9ntinente, 

. ; 
na o 
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naõ de contento; ou ·como cle v-a ... 
fo em qu:e a cmtfa fe compoem '· 
naõ de materia componente ; cle 
receptaculo em que a me!ma cou-· 
fa fe fabríca , -naó de corpo fabri~ · 
cante. . 

E -com effeito ha muitos cor.; 
pos e_m que por modo algum fe . pÓ• 
de demoftrar que a terra preexif.
tiffe, ou entraffe na fua original , 
e primeira formaçaó. De todos os 
animaes, e dos vegetaes todos, fa., 
c.ilmente le extrahe hum a ter.r.a pura, 
e ve1~dadeira, de qu~ fe póde inferir 
(com probabilidade, haÕ com .ce.rte
za) que a !terra entrou em qualquer 
daqueUas compofiçoens; porém na 
maior parte .dos mine,raes he diffi~ui .. 
tofa 

1 
ernpt:eza o .J)lofrrar q.u~ a ter• 

ra foWe hum dos feus _FJrin.cipios. 
Nem do .Quro, nern da prata; 

nem do azougue fe póde e~tráhir 
por 
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por experimento algum ·; que feja 
conhecido, a•mais pequena porçaó 
de terra -; e ainda que o azougue 
por fi fó , pela acçaõ da concuffaó, 
ou movimento, fe· poifa reduzir a 
hum pó minutiffimo , como relata 
o' rn.efmo doutiffimo Boerrhave , 
com tudo aquelle pó naõ he ter
ra certamente , mas o mefmo me
tal fummamente dividido , e fubti
Jizado , como fuccede tambem ao 
chumbo , e ao efl:anho por meio de 
hum fogo lento. Efl:es metaes po
rém tornaó a tomar a fua primei
ra ; e antiga fórma , com todas as 
fuas natpraes propriedades , fó pe
la fimples addiçaõ de qualquer ma
teria inflammavel, febacea, ou oleo
fa, da ~qual recebem a parte phlo
giílica que o fogg tinha diffi pado ; 
de que f e in fere que naó er.a ter.
ra o pó fubtil a que aquelles me

.. taes 
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taes efravaó reduzidos , vifio fica:., 
.rem fempre reduél:iveis ao pri,meiro 
· efiado de metal. r 

r B:em he verdade que ha va
l"Ías compofiçoens , cujos ingredi": 
entes f e na6 podem depois moftrar 
feparados ;--e difl:inélos h uns. dos ou~ 
tros, .ainda que à priori feja certo, 

· e fe faiba que entrara6 com effeito 
nefl:a ., .ou naquella compofiça6; co
rno fe obferva em qualquer teúa 
depois de bem vitrificada por meio 
pe algum fal alchalino fixo. Porém 
nefte cafo n·aõ he impoffivel o fe-:
parar-fe , e haver a terra depois de 
vitrificada, defunindo~a do fal ai- . 
t:halino que a tinha como diifolu
ta , e incorporada em fi , de que 
refultou a vitrificaçãô , cuja def ... 
uniaô fe vem a confeguir , ainda 
que naô por methodo vulgar. _ 
· Mais difficil parece a defuniaó 

· de 
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de varios , e differentes licores en
tre fi , miíturados confufamente em 
hum fó vafo; porém feparaô fe exa..a 
étamente , cuja feparaçaó procede 
por razaó do pezo efpecifico de ca• 
da hum , e fegundo o gtao de vo• 
latilidade que he proprio a tüdos 
os licores. Supponhamos hum licor 
compoíl:o v. g. de agoa commua ~ de 
efpirito de vinho, de oleo de vitrio
lo, de efpirito de nitro, e do efpi• 
rito do fal do mar. Todos efies Ji .. 
cores mifiurados , e em porçoens 

· arbitrarias, feparaó·fe diíl:inél:amen
te por meio de huma fó, e fimples 
deíl:lllaçaô ; porque pófios na . re .. 
torta, e adminiíl:rado o calor con-
veniente, o primeiro licor que fahe 
he o efpirito do vinho ; o qual fe 
conhece pela nota difiinél:iva de fe r 
hum licor diaphano , e inflamma
yel ; de forte , que em quanto fahir 

pela 
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pela boca da retorta hum licor cla
ro ' e tranfparente' e que chega
do ao fogo fe accenda em cham
ma ,_ he eipirito de vinho -infallivel~ 
mente. 

Depois fegue-fe logo a agoa 
commua , a qual fe conhece tam
bem , e com igual certeza , em fer 
·hum liquido fem fabor algum. Em 
terceiro lugar fe fegue o efpirito do 
nitro ' o qual igualmente' e com 
a mefma certeza fe conhece pela 
circunftancia , e nota eifencial de 
entrar no recipiente em fôrma de 
exhalaçaó rubicundrffima, cujo va
por, depois de condenfado em hum 
liquido diaphano , tem a proprie
dade de diifolver a prata, e outros 
metaes, deixando o ouro íntaéto; 
de forte. que em quanto íahir 'hum 
liquido, que tenha aquelJa proprie
dade ,. podemos concluir infallivel-

mente 
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-mente que he efpirito do nitro: ·· 
Em quarto lugar vem o ef

-pirito do üll do mar , o qual fe 
conhece ao entrar do recipiente em 
fumo, ou vapor branco, a que 
os artifias chamaó ordinariamente 
·aqui/a alba , cuja denominaçaó 
·convém a outras mais compofi
çoens. Conhece-fe aquelle licor 
pela nota efpecial d~ fer o verda
deiro diífolvente do ouro, e em 
que a prata fica indiífoluvel. Ulti~ 
mamente fica na retorta o oleo de 
vitriolo , o qual fenGvelmente fe 
conhece; porque ao primeiro con~ 
taél:o de qualquer agoa elementar 
entra logo em calor tal, que naó 
póde a maó fupportar o vafo que 
o contém. Affim fe feparaó aquei
les licores confufos , e mifiurados 
entre fi; e com tal regularidade, 
e precifáõ , que nenhum fica con-

tendo 
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tendo porçaõ algu ma de qualquer 
dos outros; confervando cada hum 
as qualidades naturaes que lhe faó 
proprias, e fem diminuiçaõ , ou 
alteraçaó alguma. 

O mefmo fe verifica a refpei .. 
to dos faes tomados em fub11:ancia; 
porque depois de diffolvidos em 
qualquer agoa , fe efia chega a 
evaporade ao ponto, em que ·os 
{aes fe criíl:allizem, o primeiro de 
todos , que de faB:o fe criíl:alliza, 
he o nitro , affeébndo fempre hu
rna fórma piramidal : logo depois 
fe fegue o fal do mar, o qual fem
pre toma h uma figura cubica; e 
da mefma fo rte todos os outros 
faes, ou fejaô naturaes, ou compof
tos , que em fe crifiall izando '~ af ... 
feétaõ figuras fi ngu lares , unifor
mes , e proprias á indole de cada 
hum delles. 
. Part. II. B Os 
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Os metaes tambem admittem 
femelhantes fepara~oens , ainda 
que nelles naõ fe obfervaó figuras 
'regulares ; e quando as tomaó , 
ou fe encontra neJles effa tal con
figura ~aó, provém dos licores corro
fivos em que fe achaó di.ífolutos 'j 

e principalmente dos faes de que 
os mefmos licores fe compoem. 
Saó porém aquellas feparaçoens 
menos vu]garizadas , porque coJn
mumente as efcondem os artifias y 

fazendo dellas fegredos. feus par ti-. 
culares, occultando os verdadeiros 
méthodos, e as verdadeiras ope-. 
raçoens , para que. vu.]garmente fe 
naó faibaó , e fó e.lles as prati
quem; e alguns com ciume tal , 
tjUe nunca querem revelar . a ma
nipulaçaó de que depende o arti
ficio. Affin1 fe a.cabon o conheci
rnenlo de muitos artefaétos utiliffi-

n1os, 
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m'os, d~ que faz mençaô a Hifioria; 
e de cuja exiíl:encia apenas nos fi

. cou hurna noticia hifrorica. 
E com effeito . huma ma.ça 

~ompofia :de todos os metaes , fe
mimetaes, e de alguns dos mine-.: 
raes com que muitas vezes. fe 
achaó miHurados na mina donde a 
natureza os fórm.a, he de "fepara
çaõ difficil ; e ainda quando fe fe
paraó, fempre fi'e perde· hurna gr::tn
de parte daquell~ metal que te' in- · 
tenta ca>nfervar. O fogo- adminif
trado fem regra, os . .ma.teriaes ap- · 
pl:icados. fern temp0, e fern conhe-
cimento daJs fluas proptire.dades a;.Bi-
v.as o.u paffivas , e dos: cazos· em _ 
qne fervem., ou naó ferve'm.;: <1> 

eftarem ta:pados- ou: defcobert0s: os 
vafos ern1 q'Ue ais 0:Feraçoens. fe .fa.
zemj ; e o.utnrs1 llJ.11Ui.tas €i.rcun:fhrn
ci:a.s que· devem·, ou na.õ.' clev.em · 

, ]3, ii Hlter- ·. 
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intervir no modo de operar; tudo· 
contri·bue muitas vezes para que 
venha a perderfe aquillo mefmo 
que fe quer aproveitar. 

Aque11a arte, a que chamaó fe- ~ 
para to ria, tem ufo pratico, e fum
n1amente neceifario nos proprios 
lugares em que os metaes, e mi
neraes fe criaó , que h~ donde con • 
vém o feparallos difl:inél:amente, em 
outra qüalquer parte he fómente 
curioíidade phyfica ; exceptuando 
o cafo dos incendios, em que {uc-
cede confundiremfe os metaes em 
maça falida ; e f em arte naõ f e 1.e
paraõ facilmente; e quem os quer 
feparar fem mais intelligencia que 
huma noticia fortuita , e fem co
nhecimento . dos princípios, preci
famente perde muito do que buf-
c.a; porque os metaes parece que 
zombaõ de quem os quer tratar, ou 
domefl:icar fem arte. • N aõ 

/ 
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i\f áÕ h e pois a a rêa terra 
aétualmente, nem efpecie alguma 
delra : a duvida fó póde fubfifbr 
em fe foi terra antes de fer arêa. 

·A parte affirmativa feguem mui · 
:tos; porém a opiniaó commua al
gumas vezes fuccede. fer a I_Denos 
·certa ; e nas matenas praticas o 
·numero de votos naó conclue. 
·Bem he verdade cjue o entender 
de muitos leva comfigo huma au
thoridade anthentica , com a qual 
os poucos fe devem conformar; 

·-porém nas coufàs naturaes fó a 
-natureza he mefhe, e devemos fe
guir a fua voz , enunciada nos 
.feus effeitos. 

Tudo, o que conclui.mos fun ... 
dados em experimentos cer:tos, in
:variaveis, e confiantes, tem .cara
éter de verdade phytica ; ao menos 
na parte vi(lvél, .e effe B.iva, ainda 

P~rt. · I I. B ii_i que 
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que o naõ tenha na parte cauzal ;. 
e produaiva. De,quàntos, e innu

. meraveis erros naô he fufceptivel 
o raciocínio humam.0, :quando rlif
corremos fundados fó nas conje.-

<bur:as ? Ain.cla na.ó fabernos .( 1en 
principalmente ) ~que ·c.oufa fej:aó 
ef piritro:s arnm:leS, de .donde dizem 
i)l·o·cede a for:ç~ muC.cuhu, o .111.0-vi,.. 

-m.ento ·vo1untario_, e involuntario; 
a fenfibilidad.e ·da :dor ; a v.oluptuo'": 
·fiaade do gofl:o. · 

,Q que fabernos he que d ef~
efperados de ·entender o ver.da.d:ei
ro fentido d.aque1I.es termos, bufca ... 
:.n1os outros .ainda mais :e.fcuTos, ·e 
ainda menos intelligiv~js. Re.cor:. 
remos a hum o1gafmo, a hum 
-archeo ., a hum efpi-rito iylvefrre. 
Conhecemos, ou ouvimos e.fhrs v.o
zes ; mas naô conhecemos, netn 
vemos a fubfiancia .do. que ellas fi . 

_ . gnifi-
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gnificáó. Vemos. certo~ effeitos, mas 
naõ quetn os caufa , nem · como 
faõ caufados. Melhor feria igno~. 

I . ' ,.I numas as pa avras, Ja que_ nao 
podemos {aber o que etlas dize-m;:~ 
porque ás vez·es na ign"urancia ha · 
mais fahe.r, do que ha na fcienci a; 
meftna~ 

A Phyfica, cuja verdade h e in-· 
fallivel, he aquella que confia da 
Sagrada Hifl:oria. Efla nos enfina 
que a origem material do . homem. 
foi a terra; e defta hurna porçaó 
fubtil, ·chamada limo eílando hu
mida, e chamada pó depois de fec .. 
ca ; humilde origem na ma teria~ 
!uhJíme pelo artífice que a com- ·. 
poz; rufl:ica na fua primeira fór.., 
111a ou crea çaó; intelligente depois 
de creada r e formada fegunda _ 
vez; vil no feu principio em quan
to terra. inerte; iJI ufire . depois ,. em·_ 
. · .. B i v. quan-
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CJUanto terra animada e racíonai.' 
~1e e.íl:upenda differença entre 
hum a, e outra terra ! 

N aô I e podendo extrahir da 
arêa terra alguma verdadeira , naó 
podemos affirmar com probabilida-

. de jufia que a arêa foffe algum
tempo terra. E por mais que naó . 
poífamos perceber que haja corpo 
algum que naõ tenha a terra por. 
bafe principal; com tudo o con
trario fe moLha por muitos expe.:. 
rimentos. E com effeito, !e excep
tuarmos o ar puro, os outros ele
mentos todos tem fuas produc
çoens proprias, e producçoens cor
poreas em que a terra naó podia 
f-ervir de bafe. 
· O fogo, com fer hum puriffimo 
elemento, tambem fe corporiza, 
quando acha algum fugeito pFo
prio, e adequado para n~Ue. fe in-

cluir, 



o 
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clúir, e ficar aggregado a elle , 
como hum. corpo coadjunto a ou
tro. O mefmo fogo corporizado fe 
manifefia pela razaó do pezo em 
alguns corpos calcinados; nos quaes 
naó intervindo outra coufa mais do 
que a acçaõ do fogo, ficaõ mais . 
pezados, e crefcem no pezo confi
deravelmente ; cujo augmento naó 
póde proceder fenaõ daquelle agen
te-, r.eduzido a ma teria corporal ; 
porque naõ podemos ter idéa d~ 

-algum pezo , fem a ter tambem do 
çorpo de donde vem ; e da m'efma 
fo rte a naõ podemos ter do corpo 
fem pezo correfpondente: faó dous 
correlativos, que prefuppoem a ex-
ifiencia de ambos, viilo que naõ 
pó de h a ver corpo fem pezo, nem 
. pezo fem corpo. . 

A agoa tambem fe corporiza,. 
e toma hum corpo falido, tanto noS; 

. . . 
an1-

/ 
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a.nu:uaes, cO'I.no nos mmer.aes, ,e ve- ·) 
getaes;: n:eítes fa.cilmefite fe denYo- .i 
fira a exifiencia .da agoa, Úansf0.r ... · 

. ma da em corpo f o lido. Varbhel:mont . 
cuido foi o pt·ímef.t:o que obfervou , 
a,queHa verdadeira metamorp:hofe , : 
põndío hu:m .__ p·equeno arb_ufio conv 
U.s. raizes n~ 3,goa. ,. fem. interv,eniaó ~ 
de -terra alguma 1 renova.ndo fe.n1- ~ 

I .-1 d" • pre ~ agoa a l?ropo.rç:ao que . .~;mt- T 

nuia; de qu.e refultou o ir crefcen- ; 
~o o. arbuíto tanto. e·m figu ra , co
mo em . muito maim· pezo; de que·. 
·veio juüamente·· ~ concltür que da~ 
agtJ:t: tuúca·mente' ptiocédra ·· tanto 
o co:q)o , como o pe·zo daquelle ve--: 
getal. · . : . . · ) 
· . C.onrra. aquelie :expenmento~ 
alguns· d:i.ff~ra.ó que o aogtnentoi 
do pezo, e da figura , naô proce·I 
dia da agoa , mas. dos coq}ufcu
los · terrefhes que a_ agoa tem ·~m fi i 

Intro-
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jntrodnzidos , e transformados ·no 
.corpo vege.tal1ite por m.eio da mef
ma vegetaça.ó ; fervindo a a.goa de 
vehicul.o .aclmini(l:rante, naô de ma
teria transformavel. Porém efia ob
jeccaó fundada nos co.r.pufculos, ou 

;, I fi a tomos terre· res que a agoa .com-
murnente tem , e que .de faao fe 
achaõ invifiv,e.is nella, por mais pu
.ra , e Gmples que pareça, naô pó.
de fubíi-fii.r, p.orque por outros ex
~erimemtos fe defvanece. 

E com effeito, fe em lugar da 
agoa comrnua nos fervirmos na.
(]Hella operaçaó .de ago·a,defiillajda-., 
:l v.egeta.ça0 da a.r;vore fuc-cede da 
rnefma forte .; nnó obfiante ha-ver 
~eixado a :agoa no fundo do va fo 
~eftiJ lante todas ;as .parti cuJas -t e>rr 
re.O:res que podia ter. E fe fe .di!fe.:r 
.amda , que por mais .que a a goa 
{ej a cle~illada, fernpre leva comfi-

go 
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go aqueiies mefmos atamos voia~ 
tílizndos com o vapor da agoa , naó 
.fe póde provar huma tal fuppoG:.. 
çaõ com experimento algum qu e 
indique a prefença de quaefquer 
·atomo terrefhes na agoa depois 
de defhllada na fórma que deve 
fer. Nos animaes, fe exceptuarmo 
os oífos, todas as mais partes naõ re
conhecem fe naõ a agoa por princi
pio transformante , e transformado; 
·porque fegundo a anaiyfe de cada 
·huma dellas he em pequena porçaó 
o que fegundo a mefrna analyfe dei
xaó de terra verdadeira ; tudo o 
mais, ou he 1iquido phlegmatico, ou 

· oleofo. 'Ainda os mefmos oifos, o 
que delles fe tira de terra fixa , con
tém pezo menor ,que a parte unB:uo

·fa, e inflammavel que fe exhala. 
O mefmo fe obferva facilmen

·te nos vegetaes ; eíl:es depois d.e 
que1-
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·queimados, a cinza , que fica com 
nota de verdadeira terra, naõ faz 
nem a decima parte dQ pezo, e do 
volume que o vegetal fazia antes 
da fua combufl:aõ ; por iífo, fe ad
vertirmos bem, á agoa he que de
ve dar-fe a faculdade transforman
te , e transformavel; porque com 
effeito entra na compofi~aõ dos cor
pos como agente principal, de que 
refultou chamarem-lhe os Philofo
phos : . Elementum Catholicttm , id 
e.ft , urtiver fale. 

Efia denominaçaó foi juft:a .. · 
mente impofl:a á aquelle benefico; 
e gratiffimo elemento ; porque tu
do quanto ha na mundo, e que fe 
rnofira ou em fórma liquida , ou 
coagulada,. tudo parece <jUe tem a· 
a.goa por principio efpiritual, e cor
poral; a differença dos mixtos pro
v,ém da porçaó anati.ca, com q11e 

o.s 



Proh/qm'tl 

os otttfOS elementos çonçorrem pa~ 
ra a formaçaõ individual delles ; de 
forte , que a agoa parece fer como 
hum panno approp.riado, e apare
lhado fempre para nelle debuxarem 
os outros elementos. huma immen· 
.fid.a.de de fôrmas , e figuras. ' 

He certo que depois. daquel
le p.orte-ntofo Fiai, com que o So
bel'ano ArcbiteB:o delineou, e com
po-z p~rfeitiffin1amente a fabrica do 
Unive.rfo, todos os. elementos Bca
raó com invencível p~·opentaõ pa
ra fe bu.bearem m;utta·amente, e pa
ra fo.rmauem a mu1tidaó. de· mi~tos. .. 
que 0 mundo encerra ; e ifro por 
m.eio. da attracç.aó' e repulfa.ó ' da ,... '"' o . acçao , e ~·eacçao. . movimento 
pr0puio, e parti<cular de cada hum· 
do.s. mixtos ;. o pe!llo. ,_ ou tend;en·cia 
para o. centro.; o gra,o. de efpeffi.; 
daó , ouliquidez; a el?fl:i~idade , a 

aB:ivi-
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aétividade ·, ( e tambem a inetda) 
hurna certà potpor~ào de ta da h~m 
dos elemetJ.tós , faõ os operar'ios 
de innurnetaVe1s, e ad111it~veis pro .. 
ducçoetiS. A terra denfa, paffivà, 
e ern tepoufo ~ o fogo Iíiobiliffimo, 
e atbviffirtió; à ar incónftànte; cóm
preffivel , e dilatável j a: agoa íntet
mediatia fe~1pre, e fempre promp' .. -
ta pa-rá untr os e:xtremos , e pa ... 
r~ concordar· as qualidades contt'à-. 
1·1as. 

E com effeito que ilia~iot cr·on
trarjedade !I ou que qualidades mais 
contrarias, qu~ as que f.e· daô e'litFe 
a agoa , e o azeite ? Efl:e inflàrh
rnavel, aquella incombufiivel; efia 
inimiga de toda a: infliarumaçaõ ; 
aquelle naturalmente proprio para 
fervir de alimento ao fogo ; hutna 
pelo feu pezo dpecifico bufca fem
pre a parte inferior ; o outro pela 

me f-
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mefma caufa fempre fe fufl:enta na 
fuperficie; e por mais que a concuf
faô continuada os una de algum 
modo, em ceifando o movimento , 
tornao a entrar no efiado de repul
faô reciproca. Porém ·a addiçaõ de 
qualquer fal alchalino fixo concil.ía 
facilmente toda aquella oppofiçaô, 
perdendo a agoa' e o azeite a fór ... 
ma liquida, e tomando a figura cor .. 
poral, . unél:uofa , e fecca .-

Pelo que fica expofio devemos 
· inferir que a arêa naõ he , nem 
foi nunca terra , mas huma pro
ducçaõ , ou compofl:o particular de 
outro elemento. E {e houvermo~ 
de indagar ainda , qual dos ele
mentos feja a que com mais racio
na vel , e melhor titu lo fe haja de 
attribuir aquella mefma proàucçaõ, 
e taó necelt1ria indifpenl'lVel mente· 

·para tantos ufos utiliilimos , e de_ 
que 
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que a con.f.l:rucçaó dos edificios he 
hum dos principaes , talvez que 
achemos que a agoa fimples he a 
que produz a arêa , e fem concur
fo , ou dependencia de outro cor
po algum. E.f.l:e argumento nos fer
virá para idear hum fyfrema novo, 
e ainda . naó ventilado ( quod fi iam ) 
entre os Phyficos naturaes; porém, 
por fer o fyfiema novo, nem por if~ 
fo ficará menos provavel. 

CAPITULO III. 

C A da hum dos elementos tem 
fuas producçoens particulares, 

como já diífemos, ou ao menos do
mína mais nefie , ou na quelle cor-

,.. . 
po ; ou entra em proporçao mawr 
_ne fl:a, ou naquella compofi~aó. Tal-· 

Part. li. C vez 
. . 
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vez qu.e. os elementos fejaó con ... 
vertiv.ets huns nos outros. , como · 
alguns Philofophos quizeraô-: Con ... 
perte e/ement-a ; quod quteris, in.
venie.r:. Porém naõ h e facil de per
cebei~ a poJiibilidade de que a terra: 
fe converta em agoa ; a ag.oa em· 
fogo; efie em ar, aut contra. An ... 

I t.es parece repugnante a natureza~ 

de elemento o deixar. de fer hum 0 

para fer outr:o; porque tudo, 0Jque 
he principio primordial, deve fer 
confiante,. e· immutave.l na fubib:n
cia , ainda que o naó feja nos acci
dentes-; nem' nos' mixtos, que aliàs 
Faõ já corpos compoftos, podemos 
Idear mu:dan~a de huns para os 
outros. 

Porque fe poffivel fo1fe mudar.:, 
fe eifencialmente a terra em ag.oa~ 
efia mefma fe poderia outra vez· 
mudar em terra 2 e viria a dar-fe 

hum a 
' 
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h uma perpetua circulaçaó, ou mu
dança de elemento para .elemento: 
·o .que fó miracmlofamente póde ter 
lugar ; porque , ainda que na de
compoftçaõ dos corpos fe dê hu
ma reafiumpçaõ prijlinte naturte, 
ifto he quando os elementos , de 
que hum corpo foi formado, pela 
divifaõ, ou feparaçaó de cada hum, 

· t ornaõ a entrar , ou a tomar a fim .. 
plicidade elementar que tinhaó ; 
mas naõ a mudar-fe de hum ele
mento para outro. O em que pare
ce podemos affentar he , que ver
dadeiramente naó ha elemento pu
ro, ou ao menos, naquelle grao de 
pureza, e fimplicidade phyfica em 
que fó intelleétualmente os pode
mos entender. 

N aõ fei fe diga que cada hum 
dos elementos he elementado ; if
to he, que cada hum delles contém 

C ii certa 
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certa porçaõ dos outros. E com ef
feito em qualquer terra havemos de 
achar o fogo na porçaó de mate
ria inflam ma vel que todas as terras 
tem tambem : acharemos a agoa 
na porçaô de humidade difperfa , 
e entranhada na mefma terra ; e 
na humidade fe encontra o ar in
fallivelmente, porque nenhum licor 
fe dá naturalmente fem a conjunc- · 
çaó de hum a grande parte de ar , 
como fe obferva na machina pneu
marica. Affim {e demofira com evi
-dencia , que no elemento da terra 
ie encontraó unidos todos os ou
t ros elementos. Só com a differen .. 
ça , de que na terra, efia h e o ele
mento que predomína; os outros 
efiaó incluídos , e como fubordi
nados á fua acçaõ. 
. Que outra coufa faó os faes, 

fe naó o elemento do fogo p~edo .. 
m1nanOQ 
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'Íl1inante n€dl:e, ou naquelle genero 
de terra? de cuja pr~dominaçaõ re
fu1ta hum corpo acrimoniofo, e dif
foluvel. Eíl:e mefmo corpo, em que 
,he maior a porçaó do fogo , e que 
por i1To he mais fenfivel o feu cf
feito, fe o diffolvermos, e o coa 

,'guiarmos muitas vezes ao fogo, ir} ... 
fenfivelmente vai _perdendo a uniaó 
da terra, e fe diffipa, dejxando a 
terra livre_,, e por iffo infipida, e 
indiffoluvei. O fal do mar fe ie 
derrete em a goa , e dl:a f e eva po
r ar od jiccitatem. falis, repetida mui-

-tas vez-es efia mefma operaçaô, e 
por ella diffipado o elemento ígneo, 
perde o fal inteiramente a acrimo- . 
nia , ficando huma terra inh1lfa, e 

.fem a nota mais leviffima de fal. 
Efie experimento fez dizer ? hum 
famoio Philofopho Hollandez: Ne
Jcio ubi .ftJlcedo falis mei devenit. 

Part. li. C iii Nos. 
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Nos vegeta·es domína ·a ·a g'0a : 
e efle ·elem'e:nt0 -tlutfi'tivo he o ·que 
·entra efn maior poTçaó no corpo de 
todo o vegeral , ·e tambem no cor
po de todos os animaes; porrque , 
depois da combufiaõ , a terra , ·que 
nca ' he limitada' e pouco propor.
cionada ao pezo, e ao volume de 
qualquer animal, ou vegetal <qHei
mado ; a cinza refidua naó parece 
correfponder á quantidade ·do fu-. 
jeito, de que veio a t~efultar. Po
rém affim ·deve .Cer precifamente ; 
porque depois de exhala:da na agoa 
·a parte confiitutiva , ·a porçaô ~con
fervada na'Ó póde fer fe naó e:;s:i
gua. 

Tem pois ·cada hum dos ele
mentos fuas producçoens particu
lares : 11aó que ·hum elemento f6 
po'ffa produzir; porque i.ífo feria o 
mefroo que huma verdadeira con-

. · verfáó 
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ved::l<S; e regularmente hurna cou
fa fó naó pôde fazer mudança que 
naó feja para fi rne!ma. A mudan
ça de cornpofto fuppoern addiçaõ , 
ou fubtracçaõ de alguma das par
tes componentes; e affim · quando 
fe diz que hum elemento {ó produz, 
he porque em fi. mefmo tem mate 
rias heterogeneas de que poffa re ... 
fultar effa producçaó. De forte,que
fe. coníiderarmos hum elemento no 
maior grao de. pureza que pó de ter, 
e que naõ·conte.nha em fi abfQiuta
~ente materia alguma que naó feja 
o mefmo elemento ,. neíl:e eíl:ado 
he incapaz de produzir, nem de 
compor: porém elemento puro na
quelle grao , {ó meta phyfkamen.te 
o podemos confiderar; porque de 
faéto, ou phyficarneríte naó o ha ; 
ao menos na atmofphera, e ·globo 
que habitamos. 

C iv A agoa 



A agoa fempre tem em fi hum 
certo gluten, a ·que devemos jufia .. 
mente attribuir a maior, e melhor 
parte das fuas producçoens: talvez 
que eíl:e meltno gluten feja o Oc
cu!ttts vitte cibus , de qtfe fazem al
guns Philofophos m{:;nçao ; e tal vez 
~ue feja o unico e.verdadeiro ~[pi
nto vegetante, ammante, e- mme
rai. Acha-fe (ao meu parecer) na 
agoa, porém de hum modo invifi·. 
vel, e inapprehenfivel; e por mais 
que anciofamente eu pretendeife 
f-eparallo, nunca o pude confeguir; 
.e por i.ffo poifo com razaó dizer: 

' 

·· Pudet heu innutiliter elapji tem· 
poris ; pudet fludii , laborisque 
perpejji. Per tot a11norum curri
cula qutejivi . illud rerum omnium 
univerfale flri1en ; mihi femper 
negatum, aliis fort-a!Je conce/fttm~ 

. Cog;zo~ 
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Cognovi equidem quod habitaret 
t1J aqtta illud ipjum, quod Jolicite 
qtü.efin·am; apprehendere nequjvi; 
obflarunt fata; nóEles infomnes , 
laboriofte dies profuerunt nihil.' 
infelix arttfex ; infilix opus ; 

· rni.bi de/tifo nunquam .Juccejjit ex
perimentum. Sed quid jortu114 in
cufem ? infcitite fatius efl invide

. re : limitata fcientia limitatum 
eruéfav-it artificem , cur erubef

. cam confiteri? Humante indaga

. tioni terminas pofuit Deus Orn· 
' nipotens, ·qui prteteriri 'IIO'!J. pof
. funt; voleru-i ultra progredi i1Jtel-
1} leffus obumbratt-tr, mentis acies 

obtegitur caligine , quoji nebula_ 
terribilis in cacumine montis, qttaji 
fitlgur objlupefl:ens oculos. ln
gre.lfits in templurn , ttbi fúlet hz 
gloria irradirms fopientia, 11obis 
1Jon efl dattts ; fot efl qttod ii~ 

a trio 
o 
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atrio exoremu.r humiliter~ Pro
phani viderttnt numqttam .fanfftta
rii loutm , nec te ti gerunt un
qt!t1·1n çon1u altaris ; Jalutarunt 
a louge. 

Por muitos· experimentos fe demof
tra que a agoa tem em fi aque!Je. 
c~tto gluten iuvií_ivd , e fabriça
dor . das rna.is ~dmiraveis pr:oduc
çnens. da. natureza; por.érn de tal 
forte unido á mefma agoa, que por 

· m0do algum fe naó póde extrahi t· 
nem fep.arar della ; ló por alguns 
dos feus effeitos fqbemos que ex-.. 
ifie na verdade. QuqJquer . panno 
molhado, depois de 'fecco , fica per
dendo a flex1bilidade qu~ de an:tes 
tinha; e fica acquirindo huma ef
pecie de rijeza, ou afpereza itil
propria, como fe houve fie paifado 
por hurna cola. 
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Que pouco f e tem advertido 

.naquella ciretmfiancia ! ~e pouco 
çonhecemos de donde ve·m aqueHa 
tal rijeza, ou afper,eza que !obre
vem ao panno depois de molhado , 
e íecco ·! N efi.e vulgariffimo phenó
meno deixou o gluten imprelfo o 
[eu caraéler , fazend.o-fe palpavel 
de alguma fo.rte, mas nunca appre
henfivei ·; taó efcondido na agoa , 
iua primevra , e propriíffima matriz, 
.como no pan.no em qlie fe ·m:ani .. 
fefia acciclentalmente. M-ofir.a-fe 
alli , mas fem perm.ittir o fe:ptu_;lr~ 
fe , ou difringuir-fe, como hum 
e.fpirito, ctti'a exifiencia fe conbec~ ~ 
mas naõ fe toca. Os licores todo_s 
'tem .a .me~fma propriedade .; c0m.o 
fe todo o c-orpo liquido foffe, e 

· tal vez h e , ~ verdade ir o iman do 
gluten invifiveL 

A terra em pó he divifivel , ou 
e fi á 
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efiá dividida em todas as fuas par41 
tes, e fe ha de affim mefino con..:. 
fervar fempre ; porém fe a agoa 
de todas aquellas partes minmiili
mas fizer hum corpo fó , efie to
ma huma dureza competente, lo
go que a agoa fe aparta delle. Se 
a agoa foi unicamente a que ajun
tou , ou conglobou entre fi todas 
as particulas da terra, porque U:lÔ 

tornaô efias ao efiado pulverulen .. 
to quando' a agoa fe evapora to
tal mente? A razaô h e; porque, a in ... 
da que a :rgoa fe evapore inteira
Jnente, o gluten, que continha, naó 
he evaporavel, e fica unido á terra, 
e lhe faz confervar a uniaó das fuas 
partes , e neile e11ado di vifiveis fó 
por força , oq por impulfo exterior, 
porém voluntariamente naó. 

Nias porque naô fuccede aquil
lo mefmo a relpeito dos metaes em 

I 

po' 



De .Architetlura Civil. -45' 
pó , nem a refpeito da pedra , ou 
de outros corpos femelhantes quan
do efiaó pulverizados? Se o gluten 
da agoa he fempre o mefmo , e 
tem a mefma propriedade, porque 
razaô naó faz o mefmo effeito em 
todos os corpos divididos , ou re
duzidos em pó ? E de faél:o vemos, 

·que fe do ouro em pó fizermos, por 
meio da agoa, hum a maça fó, ex
·halada a agoa , fica o ouro defuni
do , tornando a reaffumir a div,ifaó 
das fuas partes. O mefmo fuccede 
á pedra , á arêa , ao vidro, e a ou
tros corpos taes. 

A razaô de differença he, que 
para as partes divididas fe unirem 
de algum modo por meio da agoa, 
ou de outro qualquer menfiruo li
quido, he neceffario que as partes 
do corpo dividido , fejaó diffolu
veis no menfiruo que os deve unir; 

porque 
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porque de outra forte naó tem õ 
gluten, de que fallamos, acçaó al
guma nas porçoens do corpo fum
n1amente attenuado , ou reduzido 
·em pó ; vill:o que a coagulaçaô das 
partes , preíi1ppoem a di.ffo1uçaó 
clellas en1 diifolvente proprio. Pof
to huma vez efte principio , já fe 
deixa ver que o pó do ouro , da 
pedra, ou do vidro, naó fe redu ... 
zem em .J?aça firme por meio da 
agoa, porque efta os naó diifolve, 
e he inc~paz de os diifolver ; por 
i.[o, exhalada a ag_oa , fica o pó da
quelles corpos com a mefma divi-: 
faó em que fe acha vaõ. 

Aquella regra fe verifica com 
a diffo1uçaô dos iaes em qualquer 
.agoa. Se o Ial commum íe decre
·pitar, ou íe reduzir em pó de ou
tra qualquer forte , fendo depois 
diffolvido na agoa , exhalada efta, ,.. 

na o 
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naõ fica o fal em pó , mas reduzi
do em maça folida , frangivel, e 
compaél:a. Ifto vem pelo funda
mento expoHo, de que para a uniaõ 
das partes divididas, he precifo que 
ellas fe diliolvaõ no liquido em que 
tem mais analogia. A. agoa he o. 
verdadeiro dilfolvente dos faes to
dos ; por ilfo tem nelles acçaó o· 
gluten da meíma agoa : os rnetaes, 
e as pedras fó faó dilfoluveis nos 
menfiruos corrofivos, e faõ impe
netraveis á agoa firnple.s. O vidro 
em nenhum menftruo [e dilfolve. 
Vejamos ainda no capitulo feguin
te a faculdade que tem aquella in ... . . 
cogntta matena. 

. . 
CA ... 
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-
C A P I T U L O IV. 

A Acçao de vegetar naõ pro
vém da parte fimplesmente 

aquofa, ou phlegmatica da agoa, 
n1as da parte glutinofa della : a pri
meira fácilmente fe evapora, e ef
caífamente refifie a qualquer im
pulfo do calor; a fegunda naõ he 
evaporavel, {e naõ com a mefma 
agoa , e tem de mais o tomar o 
genio da materia a que fe acha uni
da; de forte, que f e a ma teria he 
volatil, tambem o gluten com ella. 
fe volatiliza ; fe he fixa , permane
ce immobil contra todo o ardor do 
fogo ; mas fempre infeparavel do 
lugar em que fe acha, e fempre in ... 
apprehenfivel. Efta mefma proprie-

dade 
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dade tem o vento , que por mais 
que o confideremos como hum cor
po difpofl:o para mover-fe , e fazer 
mover outros corpos , nem por iffo 
o ·podemos reduzir a materia viíi
vel , e apprehenfivel ; porque de 
faél:o naõ he mais do que hum ar 
impellido de huma parte para outra 
com mais , ou menos força , fegun
do a caufa que o poem em movi
mento. 

Os animaes recebem o alimen.: 
to vital daquella mefma· parte glu
tinofa ; o qu~ he agoa fimplefmen
te · naõ ferve mais que de iujeito, 
em que o gluten efiá fempre como 
em infufaõ. E com effeito a agoa 
he fómente fujeito portativo , e 
naó qualificativo ; nem fe conver· 
te in fubjlantiam aliti; he a que 
conduz, e diflribue a materia do 
nutnmento , naó a que o faz; h e 
_ .Paú. li. D a que 
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a que o leva , e in.finua por todos 
os meatos mais reconditos do cor
po ; e o que he puramente aquo.fi
dade ejicitur foras. Por iffo quan
do a obfl:rucçaõ , ou confiipaçaõ 
dos poros, ou tambem de alguma 
das partes interiores, impede a ex
clufaõ da fuperfluidade aquoía, ou 
de outra q~1alquer, tttmultus jit itt 
corpore; ~ fe .f}_ arte auxiliando a 
natureza naõ remove o impedimen
to para lançar fóra aquelle hofpede 
importuno, e inimigo, a infermida
de crefce, "et lento, attt celeri gradtt 
mors ipfa fubfequetur. De que fe fe
gue que do mefmo principio, de que 
depende a vida , refulta a morte. 
Tudo eftá no cafo das porçoens, e 
proporçoens; porque a mefma ma
teri-a que nos faz viver, nos faz mor .... 
rer, e morremos igüalmente tanto 
For indigencia de ma teria yital, co-

mo 
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n1o por abundancia. Naó fei como 
chegamos a viver hum dia. 

Produz pois a agoa admira ... 
veis. frutos nos tres reinos da natu
reza ; em algumas deiTas meimas 
producçoens entra fó fem a con
currencia, (ao menos demonfira
vel) dos outros elementos , e fem 
fer adrr.iniculada por algum delles ; 
porque em fi mefma tem , e acha 
tudo o que lhe póde fer precifo 
para a forrnaçaó defie, ou daquel- . 
le corpo; falvo fe em fi tem infe
paravelmente unida a parte mais 
fubtil, e concentrada de todos os 
elementos. E\:om effeito o Divino 
Creador naõ dotou nenhum dos 
outros elementos com aquella gra-: 
ça , e favor efpecial, com que fe
cundou as agoas. Efias foraó pri
vilegiadas logo depois da fua crea
'JaO , com"o fe os· outros elementos 

D ii ficaf-
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fica fren1 {ubordinados ·a aquelle ele.: 
mento fanti.ficado. E verdadei.ra·
mente a agoa concilía os outros 
elementos, e ferve para concordar, 
e unir as qualidades repugnantes, 
e contrarias de cada hum; e ifio a 
fim que da mutua concurrencia, va
ria vel em infinito nas proporçoens, 
venha a refultar a immeníidade de 
compofios, de que o globo terra-
queo fe compoem. · 

A arêa porém ( que he o ob
jeél:o da prefente difcuffaô como 
hum dos precifos materiaes na arte 
de edificar) he hum corpo falido , 
fuíivel, e crifl:allino, fendo exami
nada pelo microfcopio ; he verda
deira producçaõ da agoa , para 
que naô intervém algum outro cor
po manifefio ; por iífo donde ha 
agoa , tambem ha commumente 
arêa. Nas praias do mar ,_ e nas 

mar-
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márgens dos rios á. arêa he infalli
vel; e i !lo naó fó porque as tor
rentes a conduzem para aquellas 
partes, mas tambem porque nefras 
mefmas fe fórma a arêa, como fe 
fórma em todo o ambito da terra , 
donde as agoas continuamente dei
xaõ huma efpecie de fermento la
pidifico , que com o calor do Sol, 
.ou da mefma terra fica converfivel , 
e fe converte em arêa verdadeira ., 
Nos lugares fubterraneos, em que o 
calõr he forte, e na fnper.ficie da 
.terra, donde o Sol he mais intenfo, 
ahi fe fórma a arêa abundantemen
te; porque todas as ma terias ferni
naes, e produéhizes neceffitaó do 
calor para terem lugar as acçoens 
,que lhes faõ proprias ; e regular
nlente fem calor natura torpet; e 
.nos compofl:os artificiaes , quid
+~]ttid jit, igne jit. H e certiffimo axi-
.. Part. 11. D üi orna : 
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orna: In Sole, & fale naturte fimt . 
omma. 

Daqui ,vem que nos lugares 
profundamente fubterraneos o que 
fe encontra fempre he agoa, mi
neraes , arêa , e raramente a1guma 
terra como a que vemos na fuper
ficie. Os que minerao naquellas 
partes, para extrahirem mineraes, 
faes, metaes, ou a agoa os emba
raça totalrnente,ou o calor d'emazia ... 
do lhes faz o trabalho infupportavel. 
Temos o e~emplo nas minas de 
Polonia , de que já fízemos men
çaô affima , de donde fe extrahe 
huma quantidade inexhaurivel de 
fal gema. Os operarias trabalhaó 
alli por breves intervallos; porque o 
calor os afBige e de{efpera ; e o 
mefmo halito ou vapor fulphureo, 
GUe fempre circulaó nos lugares 
fubterraneos, muitas vezes os fuf. 
focaÓo Aquel-. 
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Aquella mefma cola , de que 
falamos , ou gluten , que a agoa 
tem, e que por tneio do calor, e 
fucceffaó do tempo he tranfmu ... 
tavel em arêa, tambem he a p ri
meira caHfa , ou origem primitiva 
de toda · a vegetaçaõ , como temos 
dito; por iifo todos os lugares, em 

.... que as agoas empoçao, e em que 
efiaõ como dormentes algum tem .., 
po, e até que o calor do Sol, e 
da eíl:açaõ as faça exhalar inteira
mente, eífes taes lugares, ou alveos 
interinos de agoas em defcanfo , 
fempre faó muito fecundos ; naó 
porque as torrentes in vernofas con .. 
duzaó, e arraílem para elles os na
teiros das terras por onde pa!faó ,. 
como fe e·ntende vulgarmente, mas 
fim porque as agoas em repoufo 
deix.aó cahir ao fundo hum fedi
mento glutinofo que fertiliza a ter-

O iv ra, 
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ra , e lhe · dá força p~ra vegetar 
vigorofamente. 

Que coufa ha, que pareça me
nos propria para a veget~çaó do 

" ... . . 
que a area pura, CUJa lmpropne-
dade fe verifica no proverbio que 
diz : Aret'ldJ Je.mi11a mandas? Porém 
effa mefm.a arêa e.fieril , e infecun
da , quando fe na0 move , fe tem 
tempo para formar-fe na fua {uper
.ficie huma pellicula vifcofa -, fica 
habil para vegetar , e produzir 
abundaútemente. N aquella pellicula 
fuperficial vai a agoa depondo fuc
eeffivamente a parte vegetante, e 
produé1:iva, de que refulta a ferti
lidade. E com effeito feria a arêa 
o lugar mais appropríado para to
da, e qualquer vegetaçaó , fe naó 
tiveífe a circunfiancia oppofta de 
tranfcolar .. fe por ella promptamen
te a agoa. Sendo que ha n1uitas 

terras 
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terra.s,' que por ferem compaél:as de
maziadamente , e fujeitas a endu
recerem com o calor do Sol , fica 
ndlas a femente entorpecida, e fe1n 
acçaõ por caufa da dureza que a 
1nefma terra acquire, e que impe
de o fer penetrada das raizes. N e{: 
te cafo a arêa he utii , e he o uni-

, co remedio que aquellas terras tem 
para poderem fertilizar; porque a 
arêa Íerve para fazer divifiveis as 
partes da terra , e impedir-lhe a 
congluti,naçaõ. -Affim o entende- o 
mellifiuo Mantuano, quando dilfe: 

Q:taque pbaretratte vicinla Per
jidi.r urget, 

Et viridem .lEgyptum nigra fte
cundat arena , 

Et _diverfl.t rttens Jeptem di[cttrrit 
tn ora 

Ufque coloratis amnis devexus ab 
.:.. . lndi.r, Omnis 
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Omni1 in hac certam regio jacet 
arte falutem. 

A agoa fó he a que fórma a arêa, 
como temos dito; e por hum novo 
experimento parece fe demofl:ra 
aquella propofiçaó. Tome-fe huma 
quantidade arbitraria de agoa do 
mar, e eíl:a recolhida. em parte 
donde a agoa feja pura ; e para 
mais certeza .filtre-fe exaétamente. 
N efie efl:ado fe ponha em vidro tal, 
que depois de bem tapado , e pof
to em calor medíocre , poffa a 
agoa circular no vafo livremente. 
Depois de paffar alguns dias, e 
que a agoa já naó fobe ao colo do 
vidro circulatorio ,_ achar-fe-ha no 
fundo huma materia albicante , e 
quafi crifia!lina, ·a qual depois de 
fecca h e a rêa verdadeira com to
das as qualidades ; e propriedades 

de 
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de outra qualquer arêa. Affim fe 
molha que toda a arêa provém da 
agoa , e que fó defia procede fem 
dependencia , nem intervençaõ de 
corpo algum terrefire. E por mais 
que nos pareça que a terra he a 
bafe fundamental , de que a natu
reza fórma a arêa , com t:udo na·õ 
.fe pócite verifkar que a.ffim feja pur 
modo algum ; da mefma forte que 
por nenhum .artiE.cio he demof
t ravel qne ·na treaçaó fub.t:erranea 
dos m·etaes entre terra ·alguma , 
ou feja tnercurial , ou fulphurea , 
como .Bechero, e outros qui~eraõ 
entender. 

CA· 
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-
CAPITULO V. 

S Egue- fe agora o vermos para o 
noffo intento principal, Ie toda 

a arêa he propria para edificar, e 
para que os muros fiquem taõ foli
damente conil:ruidos, que nem a 
agoa os poífa penetrar, nem o ar 
os poífa desfazer; e por confequen ... 
cia, para que fiquem adquirindo 
hum a fortaleza tal, que po1fa refi[.. 

· tir quanto he poffivel ao impulfo, 
ou movimento irregular dos terre
motos. Eíla quefiaõ deve intrepi
damente refolverfe feguindo a par
te negativa; ifio he, que nem to
da a arêa he propria para com elia 
fe fabricar feguramente. 

E com effeito , affim como nem 
toda 
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toda a pedra he capaz para aquelie 
rninifrerio , tambem nem toda a 
arêa tem a qualidade, e bondade 
nece.ffaria; porque afEm como ha 
muitas pedras que ainda naó adqui
riraô a perfeicaó, e dureza com-

;) I 

petente , e que alem defl:a , no feu 
interior tem varias veas de terra 
ainda naõ petrificada, e introduzi
da nellas viciofamente ou fuper
fluamente , e por iífo fàraõ fempre 
reprovadas com raza6; tambem na 
arêa fe encontraó as mefmas imper
feiçoens, ou indigefioens; e tal
vez gue feja de mais importante , 
e mais perniciofa confequencia. E 
affim he na realidade; porque na 
confirucçaó do muro, a cal, e a 
arêa fervem de ligar as pedras hu
n1as com as outras; e de preencher 
os efpaços vazios que entre ellas ha 
precifamente; {ervem como de cola 

aru-
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artificial para ajuntar, e unir os 
extremos indefinitos das rnefmas 
pedras ; e com a circunftancia de 
que aquella cola deve de algum 
1uodo tranfmutarfe , ou tomar a 
fub.íl:ancia da coufa colada; i fio he, 
deve petrificarfe de alguma forte. 

O iaibro, commumente affim 
chamado , he huma arêa imperfei
ta, cuja bafe he huma terra del
gada com femelhança de arêa, mas 
nunca com a natureza de arêa ver
dadeira. Eíl:a deve fer indiKol uvel 
na agoa , e deve precipitarfe logo 
ao fundo della, deixando a mefma 
agoa clara , e fem fedimento ter
reo na fua parte fuperior. Defre 
modo fe conhece facilmente a arêa 
pura ; porque a terra derrete· fe de 
alguma forte na agoa , deixandoa 
turva por algum efpaço, imprimin
do lhe a cor qlle lhe he propria , at~ 

que. 
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que fazendo aifento fobre a arêa, 
mofrra difiinél:amente o que he ter· 
ra na parte fuperior; e na parte in-
ferior o que he arêa. Efia como 
mais pezada aífenta logo; a outra 
como mais leve fufienta-fe mais al
gum efpaço incorporada na agoa, 
até que tambem fe precipita fobre a 
arêa, em forma de polme, ou li-. 
mo terreo. 

A arêa nunca muda de figura; 
nem de confifiencia na agoa ; as 
fuas particulas naõ fe dividem , e 
fempre confervaó a fua mefma fór-,., ... . 
ma, e nao occupao, ma1s nem me-
nos efpaço de lugar ; naõ endure
cem fó por fi , ainda depois de 
exhalada a humidade toda. Em lu
gar que a terra admitte hum a tal, 
ou qual confifiencia dura, por mejo 
de hum calor proporcionado; mas 
nunca dureza lapidífica, como fuc-

cede 
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cede á arêa depois de unida com a 
cal por meio da agoa , e fem in .. 
tervençaõ de calor externo artificial. 
Daqui vem que a terra depois de 
endurecida fica confervando a ap
tidaõ para embeber a agoa , e pa
ra a reter em fi ; a arêa pelo con
trario , depois de endurecida com a 
cal , fica impenetravel á agoa , e 
a repelle vigorof:.unente, como fe 
fo.ffe hum corpo fem póros , ou com 

I f .J I poros taes, em que a agoa e nao po-
de introduzir com facilidade. 

Além diíl:o , a terra depois de 
amaçada com a agoa exaétamente, 
<]Ualquer calor a faz abrir, e de tal 
forte, que já mais [e pó de fazer obra 
com a terra fó por fi; porque ou 
.ella fende logo com o calor do ar, 
ou na fornalha, em que [e coze , 
faz aberturas [em remedio; por i[
fo a arte de trabalhar o barro con-

~ fi fie 
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lifie no temperamento, ou na mif .. 
tura das terras areoías ; porque a 
ar:êa ferve de as ligar, e impede de 
algum modo a divifaô das fuas par
tes ; e ainda nefl:e efiado he pre
çifo fempre que o calor, que as fec
ca, feja muito moderado no princi
pio, e que a humidade fuperflua fe 
evapore antes que a obra receba na 
fornalha o {eu ultimo cozimento. 

Nas terras fortes do~ campos, 
·e dos montes, tambem fe obferva 
o mefmo inconveniente ; o calor do 
Sol intenfo faz nellas profundas 
aberturas ; de que refulta menos 
fertilidade ; porque pelas mefmas 
aberturas Íe e:xhala a maior parte 
da humidade que deve fervir de 
nutrimento ás plantas. Daqui vem 
que o bem infhuido agricultor naó 
cofiuma cavar femelhantes terras 

··em annos feccos , fó por naó dar 
. Part. IL E lu-
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lugar a que mais facilmente fe di f
fipe a humidade , ou gluten nu
tritivo; de que provém ficarem nú~ 
zes -a rídas , e defcobertas , e por 
confequencia mais expofias aos ar
dores da atmofphera. N efte cafo; 
a concreçaô ,. ou codea com paél:a 
que fe fôrma na fuperficie daquel
las terras , ferve para reter a fref
cura , ou .lentura , que ellas con
tém no feuinterior; e impede a to
tal difiipaça.o da hunlidade glutino
fa, e· vegetante. 

Bem he verdade que he preci
fo cavar a terra, para que n.efl:a fi
tuaçaô poífa receber melhor a mef~ 
ma humidade· de que toda a vege:.. 
taçaó -depende , e f em.· a quaJ toda 
a terra1 he como· morta ,. e infecun ... 
da. Porém efia regra geral ( como
todas as outras) pad'ece largas li-· 
m~ta~.oens. A efia<,{a6 , e tem pera~· 

uu:ru 
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tura do anno, a qua1idadé da ter..; 
ra , fazem que o agricultor mude 
de fyfiema a cada pairo. O racio
cínio Phyfico naó confifie fó em 
Ieguír as regras univerfaes , mas 
tambem em [e afafiar dellas quan
do a occafiaõ o exige ; por iífo mui
tas vezes acerta mais quem · fabe 
menos. A natureza quafi fempre fe
gue as fuas regras , naó as que os 
homens lhe querem pôr; eítes per-· 
turbaó-lhe as fuas ·producçoens 
quando entendem que as melhoraó. 
O beneficio da cultura ás vezes he 
perniciofo ;· porque no tempo naó 
ha regulaçaõ , nem princípios cer
to~, mas fempre incertos , e falli.,. 
vets. 

Quem díffera que o promover 
a fertilidade por meio de ma terias . 
putrefaélas , he prejudicial ás ar-: 
vores quafi todas , e principa lmen..-

E ii te 
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te ~s vín11as? efl:as que fem ·contra ... 
diccaõ fazem hum dos mais ricos 

-:1 

prefentes que a natureza nos faz 
abundantemente, defgofl:aó-fe da
quelle modo de as incitar para pro
duzirem mais; e quando por aquel
le modo produzem com mais for
ça , o fruto fempre vem degenera
do em qualidade , e os vinhos in
fipidos, e fem graça confervaõ fem
pre huma certa propenfaõ para mu
darem , e para tomarem hum fa
bor efl:ranho, e defagrada vel. Quem 
diifera que a abundancia de vigor 
efl:eriliza as arvores de fruto, e que 
para as fazer fruB:ificar he precífo 
climinuirlhes o vigor, diffipando as 
raizes principaes ? Ex abundantia 
'Vigoris inopia frufJus. Inopem me 
copia fecit. Que outra coufa faz a 
fabia Medicina em 1 muitos , e di
verfos cafos, Je naô diminuir o ~e-

mazla~ 
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.ma Gado alento do honiem_,egrotan~ 
te, por meio da fangria indicada 
<]Uaíi fempre ; feguindo o axioma, 
ou aphorifmo verdadeiro, de· que 

· he melhor diminuir as forças, do 
que deixar morrer o enfermo com 
.todas ellas? E affim naõ he parado
xo o fuf.l:entar, que para confervar 
a vida, he neceiiàrio tirar alguma 
porçaó della. 

Diffemos affima que o faibro 
he hurna. arêa imperfeita que tem 
por bafe hum certo genero de ter ... 
ra, fegundo a qualidade de que o 
faibro he; e por iffo todo o faibro 
he irnproprio para a confl:ruq~aó 
dos muros, E.f.l:a prcpofiçaô fe ve
rifica pela propenfaó que o faibro 
tem para vegetar todas as vezes 
que a agoa tem.nelle accéifo livre. 
l .f.l:o obfervarnos bem vifivelrnente 
em qua!i todos os telhados ; os 

Part. li. E iii quaes ~ 
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quaes, pa ífado algum témpo de
}10'Í de fabricados, entraõ a vegetar 
diverfas hervqs, de que cornmunlen
te os tel.hados fe ·cobrem dentro de 
~Jguns annos. Aque"lla vegetaçaó 
.denota a exifiencia aél:ual de huma 
verdadeira terra introduz-ida no fai
bro , Dn na arêa com · que a cal foi 
.nma ffada. As me f mas hervas dei
tando raizes fubtiliffimas, e fortes , 
ap.artaõ n maffa de cal, e arêa , 
fazendo nelJa varias abecttwas por 
onde paífaõ livremente defiru.indo, 
ou arruinando ailim .a mefma maça 
que ferve de .conter as telhas, e 
de as ter em m.od.o que façaó co
bertura r.eguia.r. 

As paredes fabríca.das cgm 
aquelle faibro, ou cgm qualquer 
arêa terroza , tambem vegetaõ .nas 
fuperficies que ficaô expoftas ao ar, 
e á hmnidade exterior , brotando 

lnuna 
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hurna efpecje de mu(go ·pardo, ou 
verde eicur_o que as faz. deformes .; 
e- ma:l configura-d-as. Nas pa·rtes po .. 
Jém , donde cofiuma fabricarie com 
ru·êa pura, qual he a que {e tira 
das· n1argens Olil alveos dos rios , 
depois que as agoas feccaó, ou di
minuem,. nunca fe haó de ver no · 
tefhados dos edificio·s fem·dhantes 
·vegetaçoens : por i1fo: as cafas de 
campo faó duraveis commumente, 
ainda aquellas que G:iõ menos habi
tadas; e ifio naô fó porque a cal 
fempre he desfeita , e amaçada: 
com agoa doce naguellas partes , 
mas tambem ·porque as arêas cof
tuma.ô fer mais puras. 

Bem fei que ha faibros excel
lentes ·, e que, tem os mefmos. do
tes que a melhor arêa; porém faõ 
rariffimos os que fe encontraô da
quella qualidade; p,orque o ma.is 

E iv com-
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commum he ferem affociados com 
mais ou menos porçaó de terra; e 
fegundo as proporçoens defl:a , e 
fegundo a fua indole, e cor, re
fulta a differença que ha na cor, e 
qualidade particular · de cada hum 
dos faibros. Aquelle, que ti ver mais 
terra , he certamente o mais im
proprio ; o que tiver n:enos, ~e 
menos mao ; e o que tiver muita 
he reprovado totalmente. Já di Ire
mos que o méthodo breve , e facil · 
para examinar a arêa , confifria 
fimplefmente em a deitar na agoa ; 
e que aquella que logo defce ao fun
do, fem deixar tintura alguma na 
agoa, nem fedimento terreo, era 
a melhor; e á proporçaó da- mais 
ou menos cor que a agoa recebe 
logo;· e juntamente do mais, ou 
menos fedimento terreo que rd\.11-
ta, h e que deve julgarfe da bon-

dade 
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dade efpecifica da arêa; e i fio pelo 
· principio certo, de que a arêa pura 
nem deixa fedimento algum, nem 
imprime na agoa a menor tintura. 

Todos os architeB:os conhe:.. 
cem bem e fia verdade pra dca; po
rém nem todos podem ufar della ;. 
porque fabricaó á vontade do pro .. ; 
prietario , e naô á fua : entendem 
perfeitamente o que he melhor; 
porém o feu entender he tomado 
ás vezes por hum efcrupulo pouco 
neceffario; e impertinente: o pro
prietario fempre quer a arêa que 
leve menos cal ; e quer aquella cal 
que he de menos preço ; e que os 
materiaes íejaõ aquelles que efiaó 
_perto., e de que o tranfporte {eja: 
menos difpendiofo. Eíl:as condições· 
raramente fe conciliaõ com a bon
dade, e fortaleza da obra ; e coma. 
efta naõ fa)la fenaó depois de arrui-

nada, 
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nada, fó entaó conhece o fenhor 
della a trifre confequencia de huma: 
mal difpofra economia. 

Nas cidades populofas , e ma
rítimas, os fornos da. cal ordinaria
mente fe confiruem á borda do 
mar; e a agoa, com que alli fe der
rete a cal, ou he a mefma do mar, 
ou de poços de agoa falohra , que 
naquelbrs vizinhanças fe encontraó 
facilmente. A conducça·Ó dos ma
teriaes precifos para· aquella fabri
ca , e principalmente a lenha ne
ceílària, faz efcolher aquelles lu
gares com preferencia a outros qua
efquer; porque tudo o que fe póde 
tranfportar por rios , ou por mar, 
he fem duvida mais facil, mais 
breve, e de menos cu fio . 

. Iíl:o obfervamos todos nos for
nos affentados junto ao mar ; a 
ugoa, com que nelles fe pulveriza a 

pedra 
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ped-ra depois de calcinada , ou 'he 
falgada inteirament<e, ou he falo .. 
bra. Q9e edificio fe p.óde fabricar 
com femelhante cal , ou que p.e.r
manencia póde ter o 'tntJro em que 
o fal entra por aquelle modo? Co- . 
n1o fe ha de tirar o íal depois de 
entranhado intimame.Nte na parede? 
E defl:a que .du:raçaõ h a de ·efperar ... 
fe , fe o fal he hum dos feus in
gredientes? 

Logo aos primeiros dias , de
pois de levantado o muro, vemos 
ao pé del'le ·cahid.a a cal , e a arêa 
que efr.a vaó mais fupe r.ficiaes ; etl:a 
he a primeira prova do defeito , e 
que pa-ra manifeftar-fe na·õ neceffi
ta muito tempo. A cal faigada ., e :a 
nrêa ba'rrenta ·nunca pGd-em unir
fe , ne·m fazerem corp.o ftrbíifien t~e; 
e todas quantas vezes a.quelles dous 
materiaes .f e puze rem _nas fuperfi-

ci es 
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cies lateraes do muro , tantas ve ... 
zes os havemos de ver cahidos , e 
efiendidos fobre o chaó em todo o 
prolongo delle. 

A mefma defuniaõ, que fe dá 
naquelles materiaes quando efta'Õ 
nas fuperficies . das paredes , tam
bem fe encontra no· interior dellas. 
E com effeito fe fe défmanchar al
gtim pedaço de huma tal parede , 
havemos de achar a cal, e. arêa fe m. 
uniaõ alguma ; faceis em fe desfa
zerem entre os dedos , e Iem pto
penfaõ para aquella efpecie de pe
trificaçaõ , que devem adquirir na ... 
turalmente para poderem ligar , e 
conter fortemente as pedras en~ 
tre fi . 

. Aquella defuniaõ de partes fe 
obferva bem,ainda que infaufiamen
te , nas occafioens dos terremotos ; 
porque o impulfo da terra , que . ~ba,.., 

. . I 
. ~ 
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la primeiramente os muros, moe a 
cal , e a arêa comprehendidos nel
le$; e quando o muro f e precipita, 
vê-fe hum:a nuvem efpeífa , e bran~ 
ca compofia da mefinaocal, e ar_êa, 
que reduzidos · em pó fubril pelo 
rnovimento extraordinario, cobrem, 
e offufcaõ o ambito do ar vizinho. 
'I'udo denota imperfeiçaô na cal; 
e imperfeiçaó na arêa; porque ef
tes dom; materiaes, fendo como de
vem fer , depois de efiarem uni
dos algum tempo , tomaõ huma 
dureza guafi lapidifica , e naõ ad~ 
mittern facilmente o íerem reduzi
dos em pó ; antes ( como affima 
já diifemos) quando fe quer rom
per o muro , he mais facil coníe
guillo quebrando as pedras, do que 
defapeg.ando dellas a arêa , e a cal 
que as liga ; e fe a parede cahe por 
algum movimento efiranho, e vio-

!ento, 
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lento, nunca a cal, e a arêa {e put~· 
veri:zaó totalmente, mas cabem co~ 
mo fe foífem tarnbem porçoens: de 
pedra, e fem deixarem o ar inficio-· 
nado de hum a poeira impor.tuna , e 
muitas vezes foffocante. 

Devemos pois formar-nos 
huma idéa , ou fyftem.a certo , de 
que nenhum mur~ póde fer dura
vel , e em fótma. que ·pofia refiftir 
mais a.Igum tempo ao movimento 
irregular da terra, fe na fua conf.. 
trucçaó entra fal por algum modo, 
ou tambem f~ de alguma {arte en
tra terra , ou harro : efies mixtos 
ià:ó c0ntnirios á intençaó de quem 
fabrica; · porque em entrando qual
.quer deUes, a maça que refulta ha 
de fer precifamente fragilifiima , 
pouco con1paéta, e pulverizavel fa
dlmente; qualquer defras circunftan• 
.cias induz fraqueza , ' e debilidade 
:no -con1poflo.. Te-
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Temos dito que nos fdrno ?' 
em que a pedra {e .calcina , e qu.e 
.fubíifiem junto ao mar, coíittJma6 
os opera rios pulverizarem a pedra, 
depois de calcinada, com ag.oa do 
mefmo mar, ou com agoa de po: 
ços falgados, que fempre fe defco,.. 
brem , e fe achaó em fe abrindo 
qualquer poço junto ao mar. Por 
razaõ defte mefmo a.ífumpto , naõ 
lerá fóra de propoiito .o fazer nef ... 
te lugar alguma d1greífaô a refpei-· 
to de alguns poços , e fobre mate .. 
ria ainda naõ obfervada , e naó to-
cada talvez pelos Efcritores~ 

C A P I T U L O VI. 

N Efia Inclyta ; e· Real Cida-de 
de Lisboa , e vizinhanças- da 

t"U!a 
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rua das] anellas Verdes; achaó-fe 
alguns poços cavados na rocha que 
difcorre pela parte fubterranea da-< 
quelle defiriB:o todo , os quaes to
maó agoa abundantemente á pro
·porçaó que a maré vaza; e perdem 

r. I ~ a me1ma agoa a proporçao que a 
maré enche. Efte phenómeno he 
hum faéto permanente que pôde 
fer examinado, e vifto todos os dias 
naquelle fi tio; de forte, que da exif
tencía delle naô fe póde duvidar; 
a duvida fó efl:á na caufa de que 
procede hum phenómeno taó raro. 

~1e os poços, que ficaô junto 
ao ma r , f e regulem pelas marés pa
'ra terem agoa quando a maré en
che , e para a naó teretn , ou te
rem menos , quando vaza, parece 
que he coufa namral , e em que 
n'aó ha. razaó alguma que deva cau
far adrniraçaó , porque facilmente 

pode-: 
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podemos perceber que · as agoas 
do mar fobíndo occupaó os meatos 
da terra, de donde fe communiquem 
ao vaõ dos poços , maiormente fen
do immenfa a força daquellas agoas 
tanto na acçaó de fobir, como de 
baixar. Porém o fucceder o contra
rio poGtivamente , ifio he, que os 
poços tomem agoa quando a maré 
vaza, e que fiquem fem ella quan
do a mefma maré enche ' he caro 
raro, que merece indagaçaõ. 

H e de advertir mais que aquel-
1 .... ,.., 1 ,J es poços nao tornao, nem argao 
a agoa, que recebem, fubitamente, 
mas lentamente , e fempre á pro
porçaõ que a maré vai enchendo' 
ou vai vazando : os poços, que faõ 
p rofundos confideravelmente, nunca 
fe feccaô de todo, e ficaõ confervan
do nos feus fundos huma tal , ou 
qual porçaó de agoa ; os que tem 

Part. l i. F h uma 
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huma cavidade ordinaria , feccaó~ 
fe inteiràmente quando a maré che• 
ga ao preamar. Pela regra com ... 
mua, e obfervada commumente, to":' 
dos os po~os , que tem communica ... 
çaõ com o mar, tem mais agoas no 
preamar , e muito menos no bai~ 
xamar , e nefie faõ menos falo· 
bras as fuas agoas , e naquelle 
faõ mais fa1gadas. Aquelles po
~os porém , de que fallamos , fe
guem confiantemente hum movi
:mehto contrário. 

Accrefce que na occaíiaó do 
terremoto do primeiro de Novem
bro de 1755· ouvia-fe , em che
gando a aquelles poços, hum rugi
do continuo, é eipantofo, que fa
zia promptamehte retitar aos que 
efiavaõ junto a elles; e ainda no 
tempo, em que a terrà naó tremia ; 
petfiftia o mefmo rugido fubterra-

neo, 
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neo, porque naô tinha intermiffaõ; 
e ifio á maneira do efirepito que 
cofruma fazer hum mar tem peíluo
fo ; o Poeta o defcreveo em outro 
cafo , quando diife : • 

Tremere omnia vifa repente , 
Liminaque , !aurusque Dei ; totu.t· 

que movert 
-Mons circum, & mugire aditis cor

tinà reclujis 
. .. . . . . . .. . 
Ecce autem prinzi fub lumina folis b 

ortus 
Sttb pedibus mugire folum, & jug4 

ctepta moveri 
Sy!varum , viftC"que cane.r ululare 

per ztmbras. 
i " i!õ • • • • • .. • 

8tepe cavas motu terrte _mugire ca .. 
vernas. 

F ii De ... 
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Depois que a terra ceffou de tre· 
n1er inteira1nente, tambe1n veio a 
ceffar o medonho efirondo daquel
les poços , tornando a entrar regu
larmente na acçaô de receberem 

f _, I 

agoa a proporçao que amare vaza, 
e de a perderem quando enche. 
N aó fe obfervou poré1n , ( que eu 
faiba) fe o efironao referido prece
deo ao terremoto , ou fe fó lhe fuc
cedeo depois ; porque, fe oh ferva
da fo!fe, e ben1 verificada a prece .. 
dencia , teriamos hum fignal certo, 
ou ao menos prova vel, para conhe
cer , ou prognofricar ·hum terremo ... 
to futuro, e Ílnminente. Os·homens 
feriaó mais felices nefia parte , fe 
podeífen1 de algum modo vaticinar 
os feus perigos ; e nefie cafo, ca~ 
da hum daquelles poços feria hum 
oraculo verdadeiro, e natural. 

No Mofleiro de Odivellas da 
- Ordem 
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Or3.em de S. Bernardo , fe adver
<tio ,_ que na vefpera do fobredito 
terremoto feccou a agoa , que vin ... 
do de fóra encanada corre em hmn 
n1agnifico lago que aquellas R eli .. 
g\ofas tem na fua cerca, (obra da 
muito religiofa Madre Dona Luiza 
Maria . de Moura, tres vezes A b
badeifa naquelle efçlarecido, e Real 
Mofleiro; as fuas virtudes faô co
nhecidas nefie Reino , e o feu no
me he digno de que aqui fe faça 
metnoria delie) e de.pois de haver 
eíl:ado dous ·dias fen1 correr,- come-

. . ' çou a VIr mmto p..ouca agoa , . ate 
que fe poz na. quantidade cofhuna
da. Efie faél:o foi notorio, e ob
fervado por muitas·· Religiofas , por 
f e fervi rem, e ufa rem da quella agoa 
continuamente. Daqui fe infere , 
q ue algun1as vezes poden1os predi
zer algum fucce1fo Ílnpremeditado, 

· F íii e raro ~ 



e raro, tnas fempre por antecederi~ 
cias naturaes, e por figoaes conhe-. 
. ódt>S. ~ e tlb1ervados antes. 
. Porém com que principin phy..: 
fico havemos de explicar a natu
ra.lidade de que hajaõ poços jun
to ao mar, que tornem agoa nas 
vaz_antes, e a larguem nas enchen
tes? Por mais que quejra.rnos idear 
me atos fubte rraneos , proprios. para 
a:quelle fim , nen1lum poderemos 
facilmente exc:.ogitar , do qual r.e • 
fulte hum_ tal effeito : tudo quan
to imaginarmos , ajnda com v.io..., 
lencia, ou repugnancia do entendi
mento' naã nos ha de perfuadir ' 
nem contentar; nem ainda. admit .... 
tindo as fuppofi~oens. mais força ... : 
das, e menos bem fundadas. Con
duél:os extraordinarios, tub.os ca
vernofos, agoas da terra encontra
das com as do mar ' impulfaó de 

humas , 
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humas , e r.ept?1lfaó de outras , na
da difto ha d.e fazer que os poços 

- .... tometl"'l agoa nas vazantes , e a v ao 
perdendo á propór~aó que as agoas 
do mar fobre-m .. O faB:o porém he 
certo ; e :ta;mb-etn íhe certo que ha 
h uma razaõ, ou principio phyiico, 
por:qué allht:l fuéoN:le , -e de que 
ptocede 11a tur.al~mefHe-. 

Aquelle principio 101.:1 razaó 
phyfi.ca depende d-e mais larga, e 
mais diftutida explicaçaó; porque -, 
fahida a caufa da quelle phenómeno 
d0s poços, Ulm·bem fica-rá fahido 
(ao meu patea~r) qual he a c-a ufa 
dos terremotos ; qual he a caufa. 
do .Hu;xo, e· refluxo do mar; e qual 
l1e a caufa dos ventos-. Cadit huma. 
clefras ues queíl:oens ( qne t-anto 
tem exagitado os ma iores enge
nhos fem terem achadü ainda ai .. 
gurnn demofi ra çaó pal-pa v~l, com 
· F iv que 
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que fazerem provaveis , e jntelli-= 
giv,eis os feus iyfiemas) talvez ne
ceffita vaô da exifiencia de hum fa
B:o permanente , e bem· verificado 
para darern o verdadeiro conheci
m-ento daquelles tres problemas in
trincados. 
( ~ coJn effeito a caufa dos ter
relnotos , a caufa do fluxo , e re
fluxo do mar, e a caufa dos ven
tos , te1n fervido de tormento a 
todos os Philofophos; porén1 tudo 
quanto ven1os ex pendido, faó con
jeauras confufas , e fuppofiçoens 
admittidas, e naõ provadas ; fen
do que todo o fyHema h e incerto, 
e duvidofo em lhe faltando o requi
f.ito da clareza ; e efia deduzida en1 
fórma , ou fundada em prova taó 
natqral, e facil de perceber, que 
o entendimento fe convença della,. 
e a rec~ba fe.m. for~a ·; mais por a P'"'. 

pro-
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provaçaõ., intelligencia , e acquieí .. 
cencia prqpria, que por Ie fubmet
ter á authoridade do author que 
ideou o fyfiema. Algum dia ( fe a 
vida lá chegar ) mofirarei com 
aqueiia evidencia de que a Ihateria · 
he fufceptivel , a r~zaõ porque .as 
agoas do mar fe move1n ; ' a razaô 
porque ha ventos; e a razaó por~ 
que a terra treme. 

C A P I T U L O VII. 

T .Ornando ao n1odo de edificar 
(que he o noffo princjpal af

.fumpto ) já di.ífetnos que nenhum 
muro póde fer foJidamente fabrica~ 
do , fe na fua primeira compofiçaó 
entrar terra, barro, ou làl. E com 
effeito efies tres jngredientes faó 

os 
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os inimigos capitaes da perfei
çaó de qualquer obra , naó fó 
quando todos fe achao conjunta~ 
.mente, mas .ainda feparadamente , 
e cada hun1 por fi : e quando to· 
dos os tres fe em:ontraó , he inutil 
o efperar duraçaó algmna no edi
ficio. O fal, de qualquer genero que 
feja, fempre tende a hmnedecer ; e 
a terra , ou barro , .ainda fem fal 
que os humedeça, e ainda q~1e fa
çaó hum corpo duto quando fec
caó , qualquer movimento os pul
veriza; e nunca podem reduz:ir-fe a 
aquella efpecie de petríficaçaO., que 
he donde refulta a fortaleza das 
paredes. 

Tambem diífemos que- a p~.i 
dra depois de calcinada deve fer 
desfeita con1 agoa doce , e naó fa 
Jobra , nen1 do mar ( cci'mo ordina
riamente fe cofimua) cuja opera"" ... 

c ao 
" 
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çao deve fer feita por ~um nél:o 
continuo, e corno repenttno ; pQr .. 
que a pedra de cal, de.sfei~·a por fi 
mefma ao ar, ou por hum~ afper ... 
faõ de agoa efpaçofamente prati.,. 
cada, fica lendo hum pó inerte, 
fcm efpirito , nem vigor pa.rn pe>· 
der petrificarfe com a arêa , e unir
fe efireiramente com a pedra erua 
de que o muro fe compoem ~ nem 
h e para arlmiuar que a quella o.pera ... 
çaô fe deva fazer fucce!lílv·amente , 
e fem nnais interpolaçaô de ten1~ 
po , que o q1:1e he precifo para fe 
hir pulverizando a pedra calcinada; 
porque outras mwtas operaçoens 
ha gue dependem da mefma prom.
ptida0, , e qt.le defia refulta o ef· 
feito procurado ; e naó correfpon.,. 
dem á intençaõ do artifice , fe fe 
lhes applica huma acçaó vagarofa, 
ou hum t~mpo de defcanfo. 

Pelo 
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Pelo contrario tamb~m ha ou~ 
tras operaçoens, que exigem ne.,. 
eeffariamente defcontinuaçaó. A 
fermentaçaó v. g. de todos os li co:.. . 
res ferm entaveis querem defcan
fo, e immobilidade. lfio fe vê no 
mofto·, o qual quando as fuas par
tes entraó na acçaó de fermentar 1 
h e precifo naó as mover , e deixa-l
las fó com p movimento inteftino 
que naturalmente tem ; outro qual
quer movimento exterior , e [uc-: 
ceffivo impede a fennentaçaó , e a 
pr~duc~aó de eípiritqs infhtmma
vets. 

A corrupçao dos vegetae ~ 
tambem ·f e faz em focego , e len
tamente; por iffo toda a ·quantidfl..,. 
de de hervas , ou arvores verdes , 
accumuladas humas fobre as outras, 
vaó apodrecepdo de vagar; porém, 
fç as moverem de hum_a parte paTa 

OUH\1 
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outra continuadamente' cé.ífa a pu
trefacçaõ; porque o ar, que fe in
troduz entre ellas, ao mefmo tem
po que as fecca diffipando a hu
midade fuperflua, tambem diffipa 
todas as partes aétuofas, e putrefa-
él:iveis. · 

Daqui vem que o trigo , e 
.outras fementes vegetaes neceffitaó 
de movimento para fe conferva
rem ; o defcanfo, ou immobilida
de brevemente os corrompe , e 
altéra. A humidade , e o calor 
faõ os dous principias de corrup
çaõ. O movimento externo, e in
troducçaó do ar fuffoca aquelles 
dous agentes. Ainda as partes dos 
an1rnaes mortos, prefervaõ-fe al
gum tempo de corrupçaõ, quando 
fe expoem na fituaçaô de hum ar 
fecco, e ventilante; o fumo os pre
ferva da mefm~ forte ; menos pelo 

fal 
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fala ciclo volatil que exhalaó os ve
getaes queimados, e que infell:aô 
os olhos dos que fe expoem a e li e, 
que pela qualidade que o fumo tem 
para feccar , e apertar. E affim 
hum ar fetn n1ovimento corron1pe, 
e hum ar com Inabilidade preferva; 
h e o mefino ar, porém a acçaó 
delle naõ h e a mefma. 

Aquellas alteraçoens fazemfe 
progreffiva , e lentamente , naó 
com precipitaçaô ; porque ( con1o 
fica dito ) a natureza naó fe ferve 
de huma ordem fó de obrar; em 
cada coufa obferva hum certo mo
do, e hum certo tempo; em hu
mas neceffita prelfa, em outras va .. 
gar ; em humas quer interpolaçaõ, 
em outras a mefma interpolaçaó lhe 
ferve de impedin1ento. Os metaes, 
e n1ineraes, para f e formarem, ne
ceffitaó feculos ; os vegetaes em 

pouco 
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pouco tempo recebem a fua ultima 
perfeiçaõ; os anirnaes naó tem o 
caminho taó curto, e querem an
nós. Os mefmos orbes celefies naó 
abfolvem os feus períodos tgual
rnente; h uns caminha á mais de pref .. 
fa , outros mais lentamente. Satur
no percorre o giro da fua orbita 
em trinta annos; Jupiter em doze; 
Marte em dous; Venus em oito 
mezes; Mercurio em tres, feguin
do a direcçaô do Occidente para 
o Oriente. 

Os corpos, que exigem mais 
tem_po para fe acabaren1 de formar 
inteiramente, faô os que perma
necenl mais. O ouro, a prata, as 
pedras preciofas, e as que faõ con
fideravelmente duras, requerem fe 
culos para ficarem perfeitamente 
formadas : por iffo faó poucas 
aquellas produ\çoens; porque tu· 

do 
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do quanto a natureza cria lenta.: 
mente he raro ; e he mais- com
mum tudo o que produz em menos 
tempo; porém ficaó incorruptíveis, 
e capazes de durar , talvez até o 
fim do mundo. Os animaes, quere
querem annos , no efpa~o de ai
alguns annos fe corrompem. As ar
vores duraó mais, ou menos tem
po , á propor~aô daquelle que gaf
taõ em crefcer : os cedros do Líba
no vegetaó de vagar , mas por iífo 
duraó muito mais do que o falguei
ro viçofo , e apreífado. As flores, 
que nafcem _ quafi de repente , tam
bem quafi de repente acabao, Em 
tudo fe acha huma certa cornpen
façaõ entre o nafcer , e o acabar; 
entre a facilidade de exiftir, e en
tre a difficuldade de permanecer. 

Só o vidro ·, fendo aliàs obra 
do anificio, em poucos dias f e faz, 

e póde 



De ArchiteEiurtJ Civil. -
97 

e pó.d.e durar tanto como a·s me[:_ 
mas pedras preciofas , e como os 
dous mais falidos metaes. ~em 
dilfera que 1mm artificio taô facil, 
e de compo.íiçaõ ta.ó prompta po ... 
dia fer .taó permanente , e podia 
refifiir a toda a maior aaividade 
dos elementos! .Nem~ agoa, nem 
o ar, nem a terra , mem o fogo 
mais violento podem caufar altera.:
çaó no vidro para o defhuir , ou . 
para mudar-lhe a .contextura :· os 
licores mais fortes , e .corrofivos , 

"" ,J I nao tem acçao em qua quer mate-
ria vitrificada , antes efia ferve .de 
os guardar, e confe.rvar. 

~1em .diífera q.ue hum · fal a.I
.chalino fixo, difpofio fempre a ce .. 
der ao ar , e á agoa , poderia em 
poucas horas tomar hum corpo conf
t~nte , e inalteravel .! A polvora , 
e _o vidro faô _os dous .compofio~ a.d~ 

Part. II. G mir.~ 
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miraveis , que fe naó falTem vif .. 
tos, e tao vulgarmente conhecidos, 
todos lhes negariaõ a poffibilidade 
da exifl:encia. Por iífo o Philofopho 
prudente , nunca nega abfoluta
mente que huma coufa polfa fer, 
por mais extraordinaria que pareça; 
porque para negar-fe a exifrencia 
defl:a , ou daquella coufa , he ne
neflarío faber até donde chega o 
que a natureza póde ; e e!fe. limi
t e de poder , fó Deos o fabe co
mo Author da rnefma natureza. Os 
homens difcorrem fegundo algumas 
regras , ou principias de que tem 
noticia·; porém naó podem difcor
rer fobre outros muitos, de que naó 
tem conhecimento , ou o tem er~:, 
:rado. 

Depois do artefaél:o do vidro, 
e o da polvora , feguem-fe outros. 
menos efpantofos, que fazendo~fe 

e1n 
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. .em pouco tempo , duraõ, ou po
dem durar muito , e ainda que de 
algum modo caufem menos admi-

,J ,_1 f'. ,J I d raçao , nao llao porem menos a -
miraveis , fe confiderarmos attenta
.mente as fuas propriedades. O file
co das uvas , a que chama mos mo f .... 
to , h e hum liquido doce, e furnma
mente phlegmatico , inerte , e fe m 
<efpirito : d.epois de fermentado per
de o fabor que tinha, mudado e fie 
em outro mui diverfo ; adquirin
do abundantemente os efpiritos in
flammave.is ; os quaes , depois de 
feparados por meio .da defrillaçaó , 
confiituem hum licor c1ariffimo, ar
dentiffimo, e ~iáphano; e efie fen
do reB:ifica.do , ou defii.I.lad.o fegun ... 
<ia, e terceira vez , fica taõ fubtil , 
e concentrado, que perdendo o feu 
pezo efpecifico , .fica já taõ leve, 
.que nada fobre o azeite, e fobre el-

G ii l.e 
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]e fe [ufienta fem mifiura, ou con~ 
fufaó. 

N efle e fiado , ou nefle grao 
de pureza , e exal taçaó , chamaó 
os praticas ao efpirito de vinho Al
chool. Efre he o menfiruo univer~ 
falem que fe diífolvem as gommas, 
e rezinas , e em que fe diffolvem 
tambem os oleos eiTenciaes das plan
tas. ~1e differença notavel entre o 
mofio iimples, e o alchool ! A fer ... 
mentaçaõ foí o unico artifice da 
mudança; a defiillaçaõ naó fez mais 
clo que feparar o licor infian1mavel 
da maça do vinho- qn·e- o produzio. 
E affim fe vê que do- mofto doce , 
glutinofo , e· turvo ven1 a: refultar 
hum liquidn diáphano , qual he o· 
vinho ; e defl:e procede outro li
quido ainda mais diáphano , e ain
da mais prompto a inflammar-fe , 
que he O;e(pirito do vinho ; ficando 

no,. 
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no vafo defiillatorio outro liquido 
infulfo , e phlegma ti co em que re
fi de o tartaro ( a que chamamos 
farro) corpo opaco, e fixo depois 
de calcinado. 
. Todos aquelles liquidas con1 
qualidades differentes, e contra
rias entre fi, achaô-fe potencialmen .. 
te no fin1plillimo liquido do mofro; 
no qual o ultimo grao de mudança 
he aquelle em que fica reduzido a 
hum licor quafi corrofivo, que he 
o vinagre; e nefie efiado veio a 
perder inteiramente naõ fó o fabor 
de n1ofio , e vinho , mas tambem 
ficou perdendo todos os efpiritos 
infiammaveis gue continha. 

E com. effeito do vinagre ne
nhum efpirito fe extrahe que feja 
capaz de fe accender; antes o vina
gre todo fe compoen1. de proprie
dades opp_ofias ao moílq, e vinho; 

Pan. li. G iii prin-
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principalmente na aptidaó que te1n 
para produzir, e confervar em fi 
huma multidaó innumeravel de ani
malculos invifiveis , e fó perceptí
veis por meio do nlicrofcopio , os 
quaes fe · achaô como nadando em 
todo o liquido acetofo , como en1 
elemento ou efphéra propria. 

Quem differa que hum licor 
qua.G corrofivo, qual he o vinagre, 
~ra ·a verdadeira matriz de huma· 
certa efpecie de animaes, que alli 
nafcem, e alli vivem em continua 
agitaçaó , de que o microfcopio 
fez a primei r a defcoberta ! ~em 
difrera qu.e e.íl:eve a pratica Inedec.i
nal entendendo tantos annos que o 
vinagre era o anthelmitico mais fe
guro, fendo que naó ferve para 
deftruir a efl:irpe verm-inofa , 1nas 
iim para a produzir i Mui tas cou
fasha, que paifaraó fempre po_r no-o 

~1vas. , 
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civas, e depois veio a conhecerfe 
ferem faudaveis, et vice verfa. 

Porém aquella metamorpho
fe , ou aquella mudança de hum li· 
cor para outro differente , e de 
hum liquido com certas ·qualidades 
para outro liquido com qualidades 
contrarias , humas vezes faz-fe lei).'"" 
tamente , e outras com vagar; por 
graos imperceptíveis, mas fempre 
{ucceffivos ; porque a natureza , 
naõ defcanfa , nem remitte a fua 
acçaô , ou feja para formar , ou 
feja para transfotmar; e ainda quan .. 
do nos parece que ella pára, ou f e 
fufpende, entaó trabalha mais ; por- . 
que o trabalho viíivel, e manifef
to talvez que naô feja o mais aéti
vo , e forte. A quiefcencia , ou 
langor das partes , procede da: rnu
tua•, e igual refifrencia das mefmas 
partes entre fi; de forte, que o def-

G iv canfo 
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canfo parece naõ. refulta da 1nac:.. 
çaó, mas da igualdade de acçoens 
oppofias : aílim como duas forças 
iguaes quando mutuamente fe en
€ontraó , e refifiem, perde cada 
huma dellas o feu movimento ap
parente , mas fempre perfifiem nl 
a.gitacaô , ou força de rezifiir. 

~ f 

A luz nunca efia em hum 
mefmo fera no!fo refpeito , e tam
bern trabalha fempre; porque ou 
vai crefcendo, ou vai diminuindo;· 
porém taõ infenfivelrnente , que 
naô podemos perceber , nem o 
augmento ,. nem a diminuiçaõ; e 
quando percebemos, he já depois 
de ferem paífados infinitos graos de 
mais ou men0s luz. E com effeito 
na fombra póde haver fignal, na 
luz naó. Da rnefma f.orte crefcem , 
e decrefcem as agoas ; e commu
ment.e o que caminha ~e hum paf-

fé. 
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fo lento , e fummamente igual, 
parece immobil; e o n1oviment·o, 
ou mudan~a de lugar fó fe difiingue 
pelos termos, ou balizas que co
nhecidamente fe naõ movem. Fal
tanos a pae1enc1a para notar a ac
çaó , e reacçaó dos corpos que fe. 
movem muito lentamente. ·Obferva
mos melhor , e com mais certeza 
o que obfervamos comparadan1ente, 
ifl:o h e, a mobilidade de hum cor
po pela immobilidade de outro; 
o fabor de hum pelo fernfabor de 
vutro; a dureza de hum pela bran
dura de outro ; a fenfibilidade de 
hum pela infeni1bilidade de outro; 
o luminofo de hum objeél:o pelo 
opaco de outro. 

Affim fe vê que a natureza 
commumente· em tudo, o que pro
duz,. vai lentamente , e por iífo· 
faó perfeitas as fuas produc~oensll · 

A 
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A arte he mais aprelfada; e por 
iifo naó acerta fempre ; e ainda 
obrando fegundo as regras. de pro-. 
por~oens e medidas conh.ecidas,tnui
tas vezes erra , e fie defvia do in
tento procurado : fim faz quafi de 
repente o vidro , mas que importa 
f e o faz fragil , e taó facil de que ... 
brar ? Sendo que nem [e poderia 
fazer fem fet por aquelle modo; e 
como. de repente ,. e accelerada
mente·, porque o fogo devendo fer 
violento , nefie efrado naó have
riaó vafos que podeifem conter a 
matetia vitrifi.cavel fen1 fe vitrifica
rem tambem ; de que refultaria in
tPoducçaõ de fragmentos heteroge· 
neos no corpo do mefmo vidro, 
mifiurado confufamente;com o que 
ficaria. imperfeita a 1nafià vitrifica
da, fem adqui'l"ir duél:ilidade no 
efl:ado de fundiçaó. 

O ferro 
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O ferro, o cobre, o ouro, a 
prata faó metaes que [e _naõ fun
dein fe1n calor grande, e efie de ... 
ve fer adn1inifirado co1no de repen
te; porque fendo pouco aaivo, ain
da que dure por efpaço mais conti-, 
nua do , naõ fe fundem os metaes; 
em lugar que baíl:araõ poucos mi
nutos para fe 'fundirem , quando o 
calor he tal , que póde dividir ou 
desfazer o nexo que urre as partes
metallicas entre fi, e as tem como 
encadeadas, e intimamente chega
das humas com as outras. Porém 
naõ haõ de bafiar feculos para fa
zer aquella defuniaó, quando o fü .. 
go naô adquire o grao precifo de 
calor; ou quando eíl:e naó perfiíl:e 
fucceffivarnente no mefmo ponto de 
aéhvidade. Os mefinos metnes de
pois de excandecidos obedecem ao 
1nartello facihnente , n1as h e por im~ 

pulfos 
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pulfos apreífados, e repetidos fetn 
defcanfo ; porque em o ar frio fe' 
introduzindo no corpo do tnetal, 
fica eil:e adquirindo tnais dureza , e 
tornando a tomar toda aquella que 
deve ter naturalmente. 

De tudo , o que fica expofio , 
devemos inferir que entre os phe
nómenos naturaes huns ha , que fe 
formaó de vagar, e que fem hum 
certo tempo naó alcanfaó aquella 
perfeiçaó, ou aquelle fim para que 
os defiina a natureza ; e pelo con
trario ha outros (ainda que em me
nos numero) que exigem prompti
claõ, e que {em eíl:a naó correfpon
de neltes , nem fuccede o effeito 
que fe efpera. Nefl:a claífe entra a 
cal , que fe prepara para a conftruc-
çaõ dos edificios. , 
r Supponhamos cozida , ou cal
~inada a pedra de que a cal fe faz; 

de-
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depois deve fer reduzida a pó pela 
afperfaó fucceffiva da agoa pura 
fobre a mefma pedra: porém efi:a 
afperfaó deve come~ar-fe, e aca
barfe fem que fe metta muito tem
po en1 meio. Tambem naó deve 
fer tanta a quantidade de agoa, 
que poffa reduzir a pedra em pol
me, ou maffa ; porque nefte efi:a
do fica como f em fubfi:ancia a cal, 
e inhabil para qualquer obra. 

A razaó h e, porque ( eomo já 
difiemos) -a força da cal toda con .. 
:fifl:e nos efpiritos igneos concen
trados na pedra pela acçaõ do fogo, 
e jntroduzidos intimamente nos in .. 
terfiicios della. Aquelles efpiritos 
naô fe podem confervar todos ;· 
mas he precifo confervaremfe 0s 
que póde fer : nefia hypothefe fi1c-

d 1 -' I l ce e que a reaucçao em po pe a 
afperfaõ da agoa, ainda que al

: guns-
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guns efpiritos fe diffipem , outros 
fe confervaõ, Porém fe a agoa for 
demaziada ·, e em quantidade tal 
que reduza a pedra em malfa , ou 
polme , os efpiritos ígneos todos fe 
diffipaó ~ e a maifa, que fica , h e 
inerte , e fem calor~ 

Na arte da Agricnltuta fe co
nhece aquelia v-erdade phyfica ; por
que em muitas •regioens coftumaó 
fecundarfe com ·cal os campos ; e 
iíl:o naquellas partes em que a cal 
fe fabrica com difpendio pouco ; 
tanto por fer abundante a lenha , 
como por haver pedra propria para 
aquelle minif.l:erio. Para o dito fim , 
naó fe pulveriza a pedra , mas Jogo 
ao fahi1· do forno he conduzida para ~ 
as terras que fe querem fecundar ; 
e alli fe poem dividida em porçoens, 
ou montículos diverfos , cobertos 
efi:es com barro bem ama fiado , 

para 
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para que o calor da cal fe naó dif
fipe de repente pela a.cçaõ do ar, 
depois de efiar ~ulveriza~a pela huoo: 
midade do chao : er1taõ a repar
tem igualmente pela terra; ficando_ 
efia recobrando de algum m.odo 
o vigor perdido , e anilnada por 
aquelle calor artificial' para pro-

. rluzir abundantemente . . · 
Se porém aquella pe·dra fo11 

reduzida em maffa , deitandoJhe 
~go~ em quantidade tanta ' que a 
1-nefma pedra fe derreta, ou desfa
ça em polme , e fie fica inhabil, e 
totalmente improprio para o inten· 
to; porque o:s efpiritos ígneos, que 
involvidos com a terra lhe conci
lra6 fecundidade , diffi paó-f.e por 

- meio de hum a exhalaçaó prompta, 
. e violenta. Sim he precifo que em 
parte íe diffipem; porque, eftandó· .~ 
todos, ou e fiando a pedra de cal 

com 
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com toda a fua força, ferve mais 
de caufi:ico deíhuente , que de au
xilio vegetante. 

Todas as producçoens, ou fe-. ~ . . 
3ao vegetaes, ammaes, ou mme--
raes , exigem hum certo grao de ca .. 
lor proporcionado a cada hurna ; 
porque {e o calor he mais intenfo, 
deftroe; fe he mais remdfo, do que 
deve fer, naó excita. Os animaes 
querem hum grao de calor que fe 
fente apenas , e por i.ífo fe chama 
natural. O feto tem no utero ma
terno hum liquido em que eftá 
como nadando em banho menos 
que vaporofo. Os vegetaes amaó o 
calor de huma atmofphera tempera
da; e como nefl:e ha mudanças in .. 
finitas, dahi vem a variedade no 
modo de vegetar. Os mineraes faó . 
os que fe formaõ por meio de ca .. 
lar maior; por iffo muitas pedras 

f e 
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fe calcinaó pelo caTar da mefmá 
terra ; e da mefma forte que a cal 
fe faz artificiahnente, como fe oh
ferva no gefro, e em outras fen1e
Ihantes pedras, nas quaes fe acha 
a propriedade da cai, ainda que 
em grao, ou for~a algum tanto in
feria r. 

E a razaó, porque a cal fecun~ 
da a terra , naô ve1n fó do calor 
í}Ue em fi contém, mas porque 
aquelle mefmo calor attrahe a h um i
dade nutritiva efpalhada em todo o 
ambito do -ar. E com ef[eito fem 
calor, e humidade naõ fe dá ve
geta~aõ vegetal, animal, nem mi
neral. Todos os corpos vegetaó , 
fegundo a ilfdole que lhes he pro
pria. Os mefmos metaes achados 
no lugar, em que fe fonnaô, .mbíl:raõ 
muitas ;vezes configuraçoens, . ou 
delineamentos veg.etantes. 

Part. li. . H -Cada 
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Cada hmn dos faes affeB:a hu
tna figura propria, e infepara vel de 
cada hum; e quando a perdem, 

d ,.., d . ' ,.., r,.., mu ao e natureza, e Ja nao 1ao 
os mefmos. 'Tudo fe move, po
rém fem calor tudo entorp~ce. A 
fufpenfaó de acçaõ he morte. A 
humidade he receptaculo dos efpi
ritos feminaes; efies naô fe alteraó 
{em calor ; e excitados hmna vez, 
tendem a bufcar inceffantemente a 
fua propenfaõ , ou genio natural. 
Em quanto o calor fubfifie, profe .. 
guem na fua operaçaó ; fe o calor 
fe extingue, ficaó no ponto em 
que fe achavaó, e íe defviaõ do 
caminho começado. Daqui reful
táÓ effeitos raros, e partos monf"": 
truozos. 

No concurfo porém da hu
niidade, e do calor, ainda fe naó 
fabe qual deftes dous agentes _he 

o pnn~ 
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() prinéipai , ou qual de:!Ies .entra . 
ern mais porçaõ na ·C<!Htl po-íiç.aõ dos 
mixtos. .A humidade parece que 
cam:íHtue o C(i)tp0 ,0 e o calor d if
poe.m a organizaçae>; aqhle lla faz 
a maifa, efie a figura; ou ~uma a 
ma,teria, ·e outro a forma ; .fendo 
que :hun1, e outro f a@ infepara v~is; 
porque verdadeira-mente naó há !'lu
midade fem calor, .nem calor Jen1 
bumida.de. Ifio ~nre.ce .. hum para
doxo, mas naô he ·o que parece; 
porque a agoa quando perde oca
lor ·em ·.hum certa gra0, fica ·corpo 
duro, e ;.folido·, C0ffi0 tfe IDbferva 
he·m noJg:éh1>: e> calor :quando·per.
de 'U>talm.ente -a ·hurni<d-ade, 'fica 
t ambe-1oo peJ.ldendo 0 moviment-0 n~
pidíffi.:nn(i) em que ·coníiffe.a.Cli.là ·na . 
tur.eza; nefte ·e'ftado fe e:x<tingue.in ... ~ 
faltivelmente, 'GOID@ notfog<? ·vu~ga r 
fe 've; ~o qual, •e-m lhe faltando a 

H ii . çom-
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communicaçaó do ar· ( qüe he don-
. de recebe a humid-ade -) apaga-fe; e 

<]Uando fe lhe introduz mais humi
dade por meio <do aifoprar de hum 
folle , crefce em força , e aéhvi~ 
da de. 

Q1em ·di.ífera- que a humida~ 
de, e a -agoa tambem íabem accen
der o fogo da mefma forte, que o 
fabem apagar? De que o fabem 
apagar, todos o vemos commu~ 
mente , e naó he neceffario prova, 
nem demonfi:raçaó ; porém de que 
o accendem, naô he menos certo; 
e àinda que o vemos , h e f em , ad
vertir, e fem reparo; porque tudo, 
quanto vemos fem advertericia nen1 
ponderaçaó, he como fe o naó vií~ 
femos. E com effeito a humidade; 

· e a agoa , em quanto eftaó em fub+ 
·:tl:ancia liquida , fuffocaó , e apa.J. 
ga~ o fogo ptomptamente ; porérri 

· affim 
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affim que fe reduzem a fubil:ancia 
vaporofa, e halituofa , entaõ en
tretem o fogo, e lhe fazem dobrar, 
e ainda triplicar os graos de aéti~ 
vidade, e forca. 

~ . 
Ifro fe conhece por me1o do 

iníl:rumento chamado eolipil9, com 
que a phyfica experimental def
cobrío, e demofhou aquella verda .. 
de phyfica. N aõ h e o ar impellido 

· do Vli!CUO do folle o que augmen ... 
tu o calor do fogo, mas he a hu
n1Ídade deffe mefmo ar rareficada 
a que a~gmenta ' e faz crefcer pro
·porcionalmente o movimento rapi
do daquelle fubtiliíllmo elemento . 
. Affim o moíha o eolipilo em hum 
infiante. Os licores fermentados , e 
inflammaveis accendemfe, ainda ef .. 
tando em fórma liquida ; porém, 
lançados fobre o fogo, naô o fa
zem mais aél:ivo : efta propriedade 

Part. li. H iii fó 
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fó tem a agoa ou humidade; re~ 
duzidas em v a por, e clri~rigidas com 
violencia 'para a parte do fogo, 01ue 
fe q,uer fazer mais forte. 

. Os metaes ( exceptuando o 
chumbo é eftanho) naó fe fundem 
feru qu'e a humi.dade do ar avive o 
fogo; ·e por mais que os q;ueira
mos fundrr por meio de mat.erias 
Jefinozas, como faó o ·pinho, o 
alcatraõ ., ou ou:ttt·os femel.hant.es · 
mixtos oleozos , naõ he poffivel 
f]Ue fe fuqdaõ; por ~ma1is tempo 
<]Ue queiramos c:onfomir na opera~ 
çaõ. O fet;re funde-fe no enxofre 
derretido ' e acefo ' tnas naõ n.e 
pelo calor do e1~x0fre, ·mas p0rque 
e fie f e UiíJ.e in.timarn.em te .com o fer-. 
ro ') e· porque o .ac.ido do rnefrno 
€m~ofre val o. mefmo que hum li
cor corrofivo em que aquelle metal 
íe funde; e principal'mente porque 

· a lh0n_ 
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a homogeneidade de principias he 
caufa das diffoluçoens dos corpos 
huns. nos outros ; a heterogeneida
de os faz indiffoluveis : por iílo al .. 
guns repellemfe reciprocamente , 
outros attrahemfe. A impulfaõ, e 
repulfaõ parece gue vem da fe
melhança, e diveríidade. 

A pedra iman ( chamada de 
ceva r ) f o a ttrahe o fe-rro, e nada 
mais; porque entre o ferro , e 
aquella pedra vai pouca differ·en
ça; os principias, de que fe com· 
poem, faõ quaíi os mefmos. Hu~ 
ma porçaô- de ouro fut dido jun-. 
ta-fe com a prata na mefma fundi ... 
çaõ , e forma6 hum fó corpo , por .. 
que os principias faó os m fmos 
·na razaó de metaes; porém melhor 
fe funde com o-utra1 porçaõ tambem 
de ouro; pot.qure. naõ fó faõ unifor .. 
mes na razaó generica de rnetaes, 

H iv mas 
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mas tambem na razaó de hum tal 
metal. Para haver entre partes 
uniaó intrinfeca , e perfeita, he ne
ceffario que fejaô femelhantes no 
genero da qualidade, ainda que fe
jaó diverfas no nume_ro da efpecie. 

68- •nrmanm:ue:a==== -~- .,_,_. -
C A P I T U L O VIII .. 

D Iffemos que em humas com .. 
· pofiçoens era precifo vagar , 

e em outras preifa; e que h umas 
deviaõ fer preparadas le.ntamente , 
e outras co·mo repentinamente , 
e !em_ diícontinuar ; porque a ·hu
mas perde humat rnaõ accelerada, 
€ ' prompta, e a outras difio mef1.. 
mo depende o fuccederem bem•." 
Tudo· ifto he para mofl:rar que a 
)Ptrlveriza~aõ. da pedr~ calcinada 

pela 
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pela afperfaõ da agoa deve prati
carfe por hum aéto fncceffivo ~ e 
naõ interpolado. Ifl:o exemplifica
mos com a fundiçaõ de alguns me
taes, os guaes naõ cedem fem lhes 
fer adminifirado hum calor aB:ivo, 
e fucceilivo; para cujo fim he ne
ceífario que o fogo feja incitado 
pelo ar exterior introduzido nelle 
com violencia, como fe obferva na 
agitaçaõ do folle, arti6cio ideado, 
e achado para aquelle intento. 

Porén1 que foJle ha que excite 
o fogo nos incendios que a conte
cem algumas vezes , nos guaes fe 
achaõ os metaes fundidos fem de;
pendencia de artificio algum ? A 
efl:a objecçaõ facilmente fe refpon
de fó com advertir que he raro . 
o grande incendio '> em que o vento 
·naõ Ieja o que o defperte ; e no· 
1nefrmo- vento ten1os hum foJle , e 
- - · fe:n1 
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fem artificio algum , e ainda tnui
to mais aél:ivo ; porque o folle naó 
incita o fogo fe na.ó naquella par-. 
te , para donde fe dit:ige a fua ac
çaó; em lugar que o vento por to
das as partes aviva a chama, por~ 
que a comprehende toda ; por iffo 
fe fundem os metaes difficeis de fun
dir ; porque naquelle fogo achaó 
o mefmo , ou maior grao de calor 
com que fe fundem com effeito. 

Ainda temos outro fundamen-· 
to, de que procedem o fundirem-fe 
os rnetaes em todos os incendios, 
ainda quando naõ ha vento ; e vem 
a fer , que ha cerras firuaçoens 
que por fi mefmas attrahem o ar 
vjgorofamente, e o dirigem por ef
paços determinados ; porque, fe ob
fervttrmos bem, veremos que aquel
las portas, que efl:aó fronteiras, por 
eHas pafla conhecidamente o ar, 

r ainda 
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ainda em eft.a.çaó Ier.em.a. E regu"' 
larmente, {e ~em hum efpaço gran .. 
de , f6 lhe dermos b.um:a fabida 
e1lreita, e lâmitada , nefia vter•em~·s 
que o ar palra com mais for.~a , ·e 
fe faz perceber íenftveLm1e~)te. Po 
e fia regra Ie inventaraõ vaáos ·mo.,. 
dos de fG>rnalha:s" fegil!lndo os ufos 
m.echanicos, para que :era0 necef~ 
fa-rias. 

Altém difio no.s incendios en.
contr.aó-fe ·conunumente o efianho,. 
o chumbo, o bronze .• Aquelles clo.\!l.S· 
·meta:es fempre faõ fufiveis , ·e ~e 
fundem com effeito em ~calor r.emif-
fo , ou branclo .; fe entre el1.es fe 
acha algum ·ouro, ou prata, efies 
metaes ., que a11às exigem maior 
fogo , fem e.fie chegao a fundir-fe 
affim que tocaó no efianho , ou 
(:humbo der.retido ; affirn como fe· 
·d.esf.azem ,. ou ama1gamaõ no azo~,.. 

g:u.e·' 
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gue,ainda fem calor algun1. Iflo ven1 
pela razaó que já di.ffemos, de que 
hum n1etal fundido faz fundir fa
cilmente outro, pela analogia <JUe 
tem huns com os outros , fegundo 
a qual hum metal fundido penetra 
o outro, e o fàz fundir tambem. 

Daquella mifrura , ou confu...: 
faó entre o ouro , e prata fundi
dos com o e!l:anho, ou bronze , re
fulta difficuldade quando he quef
taó de feparallos; porque em quan
to efiaó confufos , nem o ouro, 
nem a prata tem valor determina .... 
.do , e certo, porque efraó incapa
zes de ferviren1 , e faó totalmente 
inhabeis para ufo algum; viíl:o que 
o bronze , e o efi:anho induz fragi
lidadade e1n cada hum dos dous 
metaes, e quebraó facilmente ao pri
meiro golpe do martello. Por iffo 
·a fepara~ao , ou affi;1uçaó he in

difpen-
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difpenfavel, e deve procurar-fe pe
los meios mais feguros, e compe
tentes , com tanto que fe pratique 
em fórma , que fó fe defirua o e{
tanho , ou bronze , fem fe diffi.
par alguma- parte do ouro , ou. 
prata. 

N e fie cafo recorren1 os ar
tifices aos meios fabidos de affinar; 
porém efies meios fabidos naó faó 

I • 

os que convern, porque 1na1s .con-
duzem para perder parte do o~uo, 
ou prata , que para os aproveitar. 
O primeiro .meio, que lhes lembra, 
l1e aquelle que chamao d~ c_upella; 
mas efie tan1bem he o pri.me.ira 
(]Ue naó ferv_e ; porque a cupella: 
fó deve ter lugar quando aquel
]es dous metaes fe achaô mifiura
rlos com ferro , ou cobre ; e naó 
quando a rn1fiura h e de efianho, 
~u bronze ; porque o efianho pe~ · 

netra 
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netra a cnppella entra nhando-fe 
nel'la com parte de ouro , ou pra
ta , até que a rompe. O fegur-i'do 
meio , a que r€cotr~nr, he o anti• 
rn0'nio ; porém efte minera-l vola
til-íza .ã prara , e tambe-m o ouro 
quando ach_a efianho nelle. O .ter
cdrô rne'Í'ê>, ·:de que alguns ufaõ, he 
o d0 ·fo'lf:tllaÔ; por~tn efi~, e1n achan· 
do él!tanlí.o ., -ma bronze incarrp0ra
d0 h o. ouro , o-u p,ra~tà. , faa; eKha
lá!r -o e.it:ãnho :, e afie le~a to.mft~ 
ga ·ht'lma gtande p~rte da mefina 
prata ., ou ourg , fa:ze.nd0 hun1a e f ... 
pe-cie clebutyrum qtre fe;diffipa no 
ar ·, e juntamente oshnetaes .de ·que 
o mefmo butyn1m fe fónna. 

O quatto-meio,a qt~1e recorrem, 
he o do fàilitre -; -pot~én1 efl:e tem os 
mefm'os int'0avenieHtes ;-p:orqtre, em 
acha tido efi:anho , ou ·bronze , faz 
com efies metaes aquella detona...l 

,J 

çao 
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çao a que os Chimicos cham:aô f ul'
men Jovis , na qual o eftanho fe 
evapora , e tambem bafiamte part~ 
do metal a que efrá conjunél:o, di[~ 
fi pando.fe hum , e outro no mef"' 
mo infiante em que o nitro c.hega 
a penetra li os. O artífice. naô conhe
ce o que perdeo de prata , ou ouro 
que affinou por aquelle modç>; e o 
pezo , que I~he falta no metal affina
do , parecdhe que foi nwta.l Ítlil-. · 
puro que o falitre confornio ; po ... 
ré m engana-fe ; pot:que naquelle 
cazo o íàlitre naó íó confome~p ef ... 
t anho, ou bronze que o metal tem.~ 
mas tarnbem parte de.íft: mefmo me
tal , que fe quizer affinar por aqt1elle 
rnéthodo. · 

Para prova do t'eferido, to
n:emos v. g. huma porçaõ arbitra
n a de ouro, ou prata; ·e:fia !eja de 
doze dinheiros , e o ouro da lei 

de 
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de vinte e · quatro quilates-. Efies 
dous metaes pofios naque!las leis, 
naõ pódem quebrar depois de fun
didos, Ie na operaçaõ naó houver 
erro. I fio fuppofl:o como prínci .. 
pio certo, fundamos hum daquel~ 
Ies metaes em hum cadinho, e 
nefie mefmo lhe deitemos huma 
igual porçaô de efianho , ficará 
huma maffa compofia de ouro , e 
efranho; ou de prata , e efianho: 
Aquella maífa , fe a quizermos affi
nar, iílo he, fe quizermos feparnr 
do ouro , ou da prata o efl:anho 
que em fi tem , e para iffo nos {e r-. 
virmos do falitre , veremos infalli· 
velmente que efie fal, em chegando 
á ma.ft1 fundida, e fundindo1e tam
bem , faz com o efianho, a que fe 
une, o-chamado fit!men Jovis. Aca
bada a operaçaõ, e pezando o ou
ro, .ou prata que continha a ma!fa~ 

..... , entao 
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entaó acharemos bem vifi,lelmente 
o quanto na operaçaó fe perdeo de 
prata, ou ouro. 

~ando a affinaçaó, praticada 
por aquelle modo, fe faz em por
çoens grandes, naó he facil de dif
tinguir a perda que nella houve ; 
porém póde fazer-fe a conta por ef
te modo; dizendo: Por cem mar
cos de ouro no efiado , em que fe 
achava, davaô-me, ou poderme
hiaó dar tanto ; aquelles cem mar
cos, depois de affinados, ficaráô re
duzidos a oitenta v. g.; por efies 
oitenta marcos de tal lei devem 
darme tanto; efie tanto abatido do 
total, que me davaó pelo ouro an
tes de affinado, a quantia, que fo
brar naguelle total , he a que per
di na affinaçaô; a cuja perda devo 
accrefcentar mais a importancia do 
faJitre, e todas as mais defpezas 

P art. li. I feitas 
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feitas na mefma affinaçaó. 
Aquella mefma conta, feita em 

porçaó grande, pode fazer-fe tam
bem em porçaó pequena mutati.r 
mutandis, dizendo : Por efie marco· 
de ouro de tal lei deve-m danne, 
tanto ; o me!mo _marco depois de: 
a·ffinado ficou reduzido fómente a 
tantas onças ; por efl:us devem dar
me tanto ; efl:e tanto abatido da 
quantia que me davaó pelo marco 

· · de ouro no efl:ado em que fe acha
va, , o que falta para completar 
aqueUa quantia, que me davaó, he. 
jufiamente o.que perdi; a cuja per
da devo da ~efma forte accrefcen
t:ar a importancia do falitre, e to-: 
das as mais que fiz na affinaçaó. 

~T aó h@ menos para notar 
que o ouro , ou prata antes de af
finados perfeitamente, naõ f e po-· 
.dem enfaiar , nem faber as fuas. 

leis, 
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leis; e fe de faél:o fe enfaiaó, fa õ 
errados os enfaios infaHiveJrnente : 
e aquelles metaes fe dizem affina
dos, quando acquirem a dutl:ilida
cle neceffaria ; porque em quanto 
~uebraõ ao golpe do martello, ou 
em quanto quebra0 no p.a.ífar pe
las fieiras, he fignal certo de con
terem materia eftranha que os faz 
precifamente quebradiços: e entaô 
fe diz naõ efiarem affinados, e com 
effeito naõ efiaõ; porque a duéh
lidade he circunfiancia indifpenfa
vel em cada hum daquelles dous 
metaes : o falitre fim . os faz duB:i
veis em certos cafos; mas quando 
contém efianho , ou bronze, a du
él:ilidade , procurada por meio do 
falitre, he muito á cufia dos me!
rrios metaes , porque huma parte 
delles fe perde na operaçaô ; fe 
bem que a perda verdadeiramen te 

I ii he 
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he do fenhor , naó dos metaes; 
nem do artífice que os prepara; e 
efie Íempre faz a conta em fórma, 
que o fenhor do metal naó perce
ba a fua perda ; e efia fó quem he 
da mefma profiífaó a póde facil
mente difiinguir. 

Porém já dilfemos affima que 
regularmente a irnpericia naó he 
culpa. Hum artifice fatisfaz quando 
fabe o mefmo que os outros da fua 
profiffaó fabem. O cafo dos incen
dios ( que he quando cofiuma ha
ver confuíaó , ou miíl:ura de me
taes) he cafo raro, para o qual ne
nhum artifice póde efiar aparelha
do , nem ter feito efiudo para fe
parar metaes que raras vezes fe 
achao juntos. Mas fempre pelo que 
fica dito ficará fabendo que aquel
la feparaçaó naó deve fazer-fe por 
meio do falitre; e que he neceifa-

no 
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rio bufcar outro caminho para fe
parar-fe o eflanho; e o faber que 
hum caminho naõ he bom , he meio 
para bufcar outro melhor: eu o def
crevera aqui Íem fazer diffo myf .. 
terio ~ nem fegnedo ; porém naó 
devo entrar em huma digreffaó' que 
faria perder de vifia o noifo ponto 
principat 

C A P I T U L O IX. 

T Inhamos dito, (e era o ponto 
em que ficámos ) que a pul

verizaçaó da cal pela afperfTaó da 
agoa fobre a pedra calcinada , d.e
via fer por hum aél:o continuado, 
e naó deixado, e tornado a praticar 
por intervallos. Em prova difio fi
zemos rnença.õ de alguns exemplos; 

Part. IL I iii e te-
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e temos outro na fermentacaó dê 
:1 

todas as farinhas de que refulta o 
p1ô ; nas quaes a agoa , com que 
fe amaifaó , deve fer lançada de 
vagar , mas fucceffi vamente por. 
hum a&o continuo , e naó inter~ 
polado. Se a agoa ·he em menoSJ 
porça_ô ' nca jmperfeita a fermen...; 
taçaó ; [e he em demazia , .o qu~ 
provém , he hum polme glutinofo, 
e indigefio : e em ·Iugar de huma 
maffa fermen.~ada, o qu~ p,rocede 
he huma efpecie de bitume vifco~ 
fo, e fem fabor. 

~fio he affim; porque naô ha·· 
fermentaçaó perfeita , fem que as 
partes fermentaveis , trabalhem' 
igualmente ; e para affim fer ne-; 
ceffita.õ huma porçaô de agoa com-··
petente: quando he muita, as par
tes achao-f e taõ foltas , 0\:1 diluídas; 
que nenhuma tem a·cçaô para mo ... 

ver-ie, 
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"ver-fe ; nem fazer mover -as ou· 
tras; e quando he pouca, ficao coA 

.mo prezas entre fi , e fem pode
trem entrar em· reciproco movirnen
rto. He porém precifo que o paó 
fe coza logo , que a fermentaçaô 
.céfià , e antes quaft no fim , que 
.depois que ella tem ceffaclo intei
.ramente; porque neíle efiado já naó 
1
Crefce o paó, nem acquire·mais vo~ 
_l ume, que o que tinha a maifa ao 
·entrar do forno. Em conhecer aquel,... 
Je certo ponto , confiil:e aquella 
arte. 

O mefmo fuccede na fabric.a
.çaó , ou pulveriza.çaõ. da cal. A af ... 
pedfaó da agoa fobre a pedra cal~ 
cinada a reduz em pó : alguma 
parte da, mefma agoa fe evapora, 
e com ella alguns efpiritos jgneos 
que a rt?duzern -em vapor ; outros 
ticaó concentra.dos no pó , e fa ó 

I iv os 
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·os que fazem aquelJa efpecie de pe
trificaçaó que fe obferva nos mu
ros antigos , e que fervem de m.of
trar que foraõ fabricados com bons 
materiaes. E com effeito ·o muro, 
que demolido efpalha no ar huma 
poeira fubtil , e como branca , dá 
indicio certo de h a ver fi do conftrui
do com materiees improprios; por
(}Ue ~endo fabt~icado com cal, e arêa, 
depo1s de puilar hum certo tempo, 
fica taó falido , e compaél:o , que 
quando fe desfaz cabe ~m pedaços 
unidos, e apenas faz huma poeira 
pezada, . que fe naô pôde íuíl:entar 
no ar , nem póde fubir a grande al· 
ttua. , mas logo fe precipita , fem 
o offufcar confiâeravelmente. 

Outro indicio verdadeiro. de 
que os materiaes de huma parede 
foraô efcolhidos Iem regra , e in- · 
advertid·a.mente, he que quando a 

pare~ 
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parede cabe, fica nas ruinas gran
de porçaõ de pó chamado caliça 
vulgarmente, ·em lugar que quando 
os materiaes faó bons_, a caliça he 
pouca ; e para fe haver quando he 
predfa, neceffita pizarem-fe os pe .. 
daços da parede demolida. Porém 
como naô ha coufa no mundo , que 
em alguma occafiaó naó tenha al
guma ferventia , a caliça provinda 
do muro feito com materiaes im
proprios ferve a varios ufos , para 
que naó póde fervir .a que provém 
de parede feita com bons materiaes .. 
Ifio íe obferva tambem n~ Agricul
tura ; porque os campos fe fecun
daó por meio de huma caliça impu
ra, principalmente quando a terra 
efiá cançada com as repetidas pro
ducçoens; po~que efias com effei
to eHerilizaó a terra , como enten
deo lVIaróal qt1ando diffe :. 

Ter· 
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Ter centttm Lybici modios. de mejfe 
coloni 

Sume , foburbatutr ne mortatur 
ager. 

-. ~ 

·A mefma caliça , que provém de 
materiaes irregulares, ferve para a 
fàbricaçaô do falitre artificial, por
que neUa fe acha o acido do fal 
commum , que coíluma Íervir de 
bafe ao nitro, como fe vê q.uando 
o faliu·e fe purifica; porque depois 
de repetidas crifrallizaçoens daquel
le fa[ aereo, no fim fe acha hum 
verdadeiro fal commum , que já fe 
naó crifl:alliza como o nitro. Daqui 
vem que a agoa forte feita com fa
litre bruto naô he taô propria pa
ra diffolver a prata; porque , con~ 
tendo alguma parte do acido com
mum , eíl:e tem a propriedade de 
diffolver o ouro , e a prata naõ. . · 

Para 
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Para nenhum dos referidos mi-~ 
nifierios ferve a caliça que provém 
de.materiaes finceros; porque nem 
para fecundar os campos , nent 
para as fabricas do falitt·e póde fer · 
conveniente; e vem a fero mefmo: 
que huma pedra moida, e efieril 
tota-lmente para aquelles ufos. Por' 
iifo muitas vezes naõ fuccedem bem 
alguns experimentos, fendo prati
cados (ao parecer) com os mefmos 
ingredientes; porque qualquer cir
cunfiancia bafia para que o artifi
ce humas vezes col'lfiga o feu in ... 

,.; 

tento , e outras nao ; e para que 
trabalhando da mefma forte, e fe
guindo o mefnio méthodo, naõ al
canfe o que procura. 

E com effeito quem ha de di.
zer que entre as caljças haja tanta 
differença ? e que com hurnas fe 
faça o que fe naô pó de fazer_ com 

ou-
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·outras? Ifio mefrno fe obferva em 
outros muitos artefaélos, v. g. fe 
deitannos a diifoluçaó da prata em 
agoa da mais pura fonte, logo a ve
remos turvar-fe , e tomar a cor de 
leite: porém a agoa da rnefma fon
te, fe for pfi-rneiro defiillada , naõ 
veremos nella tal mudança , e ha 
de ficar taó diáphana como era, e 
a veremos mifiurar com aquella dif
foluçaó , fem perder a fua tranfpa
rencia natural. A agoa pura depois 
de deflillada parece que naó ad
quirio , nem perde o nada , por on
de ficaife mais pura do que tinha fi .. 
do; e ifio porque a tranfparencia 
ou claridade he a mefma ; o pezo 
efpecifico,obfervado antes da deflil
laçaõ, tambem he o mefmo; e fe 
ha differença alguma de pezo a pe
zo, he certamente imperceptivel. 

Porém o contrario mofira a 
di fio· 



De .ArchiteEtura Civil. 141 

dilfoluçaó da prata , porque logo 
fe precipita etn toda , e qualquer 
agoa , e ainda na da chuva (toma· 
da em parte liv1 e) que f em duvida 
h e a ma1s . pura , e como tal mais 
leve que todas quantas agoas ha; 
e Ió na agoa defiillada naó fe preci
pita aquella diffoluçaó, nem con-

:. cilía cor alguma; o que he fignal 
clariffim_o , e in.fallivel de que as 
agoas , por mats puras que pare-

,J d ,J f',.J çao, com tu o nao o 1ao ; por-
que fempre contém porçaó acida 
ou alchalina, imperceptíveis total
mente á vifta , e totalmente in
fenfiveis ao fabor, e em pezo mi
nutiffimo, que naõ póde perceber
fe, nem ainda por infirumento al
gum hydraulico; de que refulta a 
precipitaçaó da prata; cuja diífo
luçaó no efpirito do nitro he a pe
dra de toque para examinar-fe na 

ulti-
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:ultima regularidade , e precizáó , 
n qualidade de todas quantas agoas 
ha no mundo; e para difiinguir in
fallivelmente o grao de pureza, oUI· 
impureza de lias, fegundo a quan
tidade de prata que nellas fe pre
cipita , e fegundo a turvaçaó 1aB:ea 
que fuccede fempre. 

Daqui poderíamos inferir, e 
naó f em prova vel fundamento, que 
a agoa defiillada feria a melhor pa
ra beber, e mais fauda vel, vifio fer 
de todas a rpais pura, e por con
fequencia a mais leve, por naó con
ter (ou conter imperceptivelmente) 
partículas acidas , ou alchalinas , 
que introduzidas nos vafos, em que 
a circuiaçaó fe faz, podem fer caufa 
primeira de muitas obfrrucçoens, e 
coagulaçoens que naquellas partes 
fe fórmaô pela fu-cceifaó do tempo, 
e in cura v eis quafi fempre, ou , ao 

menos 
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menos , difficeis de curar. Com tu
do, naó obfiante o que temos di
to , e . ferem com effeito as agoas 
defl:il1adas as mais puras , e mais 
ligeir:1s , nem por iflo faô proprias 
para fe beberem ; e ifio he tanto a f
fim , que ainda os que ufaó de 
agoa morna em tempos frios, {o 
~ue aliàs he mui conveniente) naó 
a devem beber amornada toda, mas 
fim defiemperarem (como fe diz) 
a agoa fria com agoa morna,, e 
na6 amornada toda ao calor do 
fogo. 

A razaó de differença, ~ ou a· 
razaó, porque aquillo deve fer af
fim, exigiria hum difcurfo dilata
do, e proprio para hum profeifot 
de Medicina , a quem compete co-· _ 
m~ privativamente tudo o que ref
pena ao corpo humano , ou feja· 
para curar a enfermidade , ou feja. 

para 
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para a precaver, fegundo o a-xio
ma certo em que f e diz : 

Principiis obfla, fero medicina pa • · 
ratur 

Cttm mala per longas invaluere 
moras. 

E fuppof.l:o que he permittido a to .. 
dos o difcorrer em algumas partes 
daquella nobiliffima fciencia, e au
gmentar os feus thefouros com ob
ü~rvaçoens proprias , (porque e lia 
mefma defia forte começou, e te
ve a fua origem de obfervaçoens 
particulares ) com tudo , iffo deve 

d f ~ proce er quanto :1 narraçao ou ex-
pofiçaõ de hum faB:o firnplefmente 
expoíl:o., e naõ quando fe trata dos 
porquez, ou razoens phyficas, de 
que o mefmo faB:o veio a refulrar. 
N efte cafo o profeifor tem ma1s 

autho .. 
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~uthoridade , . ou deve faber mais 
do que outro qualquer : fe bem que 
tudo, quanto he util , todos tem di
reito, ou obrigaçaó para o dizer; 
porque a utilidade publica deve 
preferir a toda, e qualquer confi
deraçaõ ; por ilfo neíl:e Tratado 'j

ou Problema de Architeél:ura, dif
corro eu fobre profiifoens que naõ 
profe1fo, e muitas vezes me aparto 

·do intento principal, fó por naõ 
omittir o que tem com elle alguma 
relaçaõ, e de cuja expofiçaõ póde 
refultar alguma utilidade. Além 
di.íl:o , profeffor da arte naó he 
fó quem a exercita, mas tambern 
todo aquelle que de algum modo a 
fabe. Tornemos á calica. . ~ 

Pelo que fica affima referido 
fe verifica bem qu~ a differença 
notavel que ha , e que obfervamos 
com effeito nas caliças , denota a 

Part. li, K-· diffe.., · 
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differen~a que ha tambem nos mu
ros, de que fora o extrahidas; naõ 
fó a refpeito do tempo em que fo ... 
raô coníhuidas , ma.s a refpeito dos 
materiaes com que foraõ fabricados. 
Os muros, de que provém muita ca
liça depois de demolidos; e aquel
les , que no infiante da ruína efpa
Jhaõ no ar huma grande porçaó de 
poeira fubtil , e importuna , e que 
em efiaçaô ferena fe conferva mais 
efpaço fufpenfa no mefmo ar, mof
traõ com certeza que foraõ fabri
cados com materiaes incompeten
tes. 

Aquelles muros porém , que 
quando cabem efpalhaô huma te
nue porçaô de pó , e que efie em 
efraçaó igual naô fe fufient.a mui
to no ar que offufca ( porque he 
mais pezado, e menos fubtil) daó 
niílo mefmo prova certa de C)Ue 

foraó 
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foraõ fabricados com regularídade, 
ifio he , com bons materiaes: e 
iíl:o porque os primeiros, naó fe 
havendo unido bem os feus princí
pios , confervaó aptidaó para fe 
dividirem em partes minutiffimas, a 
que chamamos pó : os fegundos por
que havendo uniaõ eíl:reita entre os 
feus materiaes , ficaõ e.fl:es mais pe
zados, e diffictlmente fe feparaõ; 
e ainda quando fe dividem , he em 
partículas maiores; e por iífo , pe-
zando mais, logo fe àbatem. 

Segue-fe pois do que fica 
expofio , que a pedra de cal logo 
ao fahir do forno deve fer pulve4 
rizada por meio da agoa lançada 
fucceffivamente' e de vaga-r' mas 
fem mais irtt~rpolaçaó de tempo 
EJ.Ue àquelle que he precifo para fe 
moverem de huma parte para ou .. 
tra as pedras que f e vaó pul verizan· 
. K H do, 
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do , até que toda a pedra fique 
igualmente reduzida , em pó; e a in .. 
da depois defia reducçaó , .deve 
continuar-fe o mefmo movimento, 
para procurar-fe a igualdade necef
faria, e para que naó hajaó porçoens 
pequenas menos bem pulverizadas, 
e naó de todo defunidas. Todos os 
artífices fabem efia pratica , mas 
talvez que naó conhe~aó a impor
tancia de que he. 

-
CAPITULO X. 

P Elo modo acima deduzido te
mos a cal pi·opria para o ufo 

defiinado : mas a cal fó por fi naó 
faz a obra ; nem efrando fó fe pe
trifica , por mais bem que feja pre~ 
parada; neceffita arêa pura, e fi .. 

na o 
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na. Efles faô os dous ingredientes~ 
que eilando exaaamente miíl:ura
dos por tneio \da agoa 'competente, 
e em propor~oens devidas, unem
fe de tal forte , e taó intimamente, 
que delles refulta huma efpecie de 
lapidificaçaó ; ficando habeis em 
pouco tempo, para refifiirem á ac
~aó do3, elem~ntos , e princi pai
mente a ac~ao da ·agoa ( que he 
contra quem fe dirige o intento 
principal da obra) e para contere~ 
a pertadamente as pedras cruas, de 
que os muros !e compoem, fazen
do com ellas hum corpo congluti
nado, e fó defunivel por huma 
gran_de força, ou por· hum grande 
mov1mento. 

A pureza da arêa naó confif ... ·' 
te em outra co ufa mais, do ~ue 
em fer fómente arêa , fern outro 
a)guin corpo junto : fe contiver al-

Part. li. K ii~ guma 
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guma porçaô de terra , ·ou barro ; -
já fica fendo arêa impura , e total
mente impropria para a confirpc
çaõ dos muros; porque a terra ou 
barro, de qualquer genero que fe
jaõ, impedem a cal para i1aÕ li ... 
gar-fe, nem petrificar-fe com a 
arêa ; e ifto como fe fo!fe hum in
termedio que retunde a acçaó da 
cal na arêa , e a defia tambem na 
cal; da mefma forte que as mate
rias oleofas enervaó os eipiculos Út
Imos de todos os corro fi vos, ou fe ... 
jaõ naturaes, ou artificiaes. 

o barro _mifl:urado ' e amar
fado com arê-a , faz hum pó falido , 
depois de efiar fecca a compofiçaó, 
como fe v e no tijolo, e telha, e. 
em outros artefaél:os femelhantes ,, 
fegundo o ufo corrunum, para que 
fe fazem. Porém fe ao barro junto 
com a arêa lhe núfiurarmos cal , 

• I 

Ja 
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já fe naó faz nem telha , netn ti ... 
joio; porque en taó a cal h e o in
termedio que impugna a liga exa
éla entre a arêa , e o barro. 

O barro ainda he mais impro
prio, 'do q 1e a terra fimples ; por
que dla, ainda que propenda a def
unir-fe em eftando fecca ; e que 
aquelle mais fe incline a fazer cor· 
po quando endurece; com tudo o 
barro fempre he mais unéhwfo, do 
que a terra; e a que lia mefrna un
éhwíidade ( quafi fap onacea ) lhe 
interrompe o poder Iigar-fe com ~n
tros corpos que naó fejaó da fua 
natureza. Por iffo na fabrica~aó da 
telha ," ou do tijolo , efcolhem-{e 
barros differentes , para que o gne 
huns tem de fortes , e que os faz 
abrir quando vaó receando ' fiqu e 
temperado com os que faó delga
dos, os qua,es faó areofos commu:-

K iv m,ente. 
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mente. N eíl:a eleiçaó, ou compofi .. 
çaô de !varras de diverfas qualida
des entre fi , confifie a arte a que 
os Latinos chamaó figulina . 

A mefma impropriedade tem 
o faibro ou terra affim~chamada, de 
que os artífices fe fervem muitas 
vezes em lugar de arêa na conf
trucçaõ dos muros. He improprio 
naô {ó pela razaô fabida de fer fá
mente huma efpecie de arêa mif~ 
turada com terra; mas tamhem por ... 
que a terra , que contém, pende 
para oleofa ; e de tal forte, que até 
he impropria para a producçaô dos 
vegetaes : em lugar que outra qual
quer arêa, em cuja natural campo .. · 
iiçao entra alguma porçaô de ter
ra pura, naô deixa de fer fecun .. ,~ 
da , e nella fe daô .. nuitos vege
taes, e algumas vezes ainda me
lhor do que em outra qualquer. 
terra. , · E 
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.E com effeito a arêa com cer-
ta porçaó de terra fimples he don .. 
de as vinhas fruébficaó mais , e 
donde o vinho he mais fe'leB:o. A 
aquella arêa charnaó os agriculto
res arêa com fubfiancia ; e efia 
confifie na porçaó que tem de ter-
ra vulgar. Hum chaó de.fia qualida .. · 
de ( a que chamaó tambem terra 
delgada) he mais fecundo; porque 
as raizes · d~s plantas achaõ nella 
mais facilidade para f e e.fieriderem, .. , 
tanto lateralmente-, como profun
damente; e defia facilidade depen-
de muito a vegetaçaô; porque quan-
do as raizes . naó podem romper a 
terra , ou achaô nella refifiencia, 
a vegetaçaó fuccede menos feliz
mente. Defie principio certo reful ... 
tou o arado , e outros ínfirumen
tos ideados para fazerem a terra 
rnobil, e penetravel aos primeiros 

rudi-
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rud imentos das plantas , quando 
entraõ a vegetar. Afftm o indicou 
o Poeta quando difT'e: 

Mu!tttm adeo ra.ftris glebas qui 
frangit inertes , 

J7imineasque trabit crates , jwvat 
a'rva; neque ilhtm · 

Fiava Geres alto nequicquam Jpe ... 
Elat 0/ympo: -

Et qttiprofcijfo qute fufcitat tequo~ 
re terga, 

Rurfus in obliqttmn verfo per..., 
rumpit aratro , 

Exercetqtte frequens te/furem. 

Segue-Le pois que nenhuma te r-· 
ra, ou barro, deve entrar na con f
t rucçaó dos muros ; porque efles 
fempre ficaó imp~rfe i tos, á propor
çaó da terra, ou barro que contém; 
e nunca podem adquirir a que H e grao 

de 
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de fortaleza, que adquirem com ef
feito , quando na fua · compofiçaô 
naó entra outra coufà mais do que 
a cal , e a arêa. Efies dous mate
lÍaes lapidificaó-fe de algum mo
do, efiando fós , e fem outro in- · 
grediente algum. Ot1tro qualquer 
mjxto junto perturba , e impede 
totalmente aquella .petrificaçaõ ar
tificiaL 

Nas entranhas da terra ; ou 
ainda na fuperficie della, fuccede 
o mefmo; porque nem toda a qua .. 
lida de de terra fe converte em pe
dra , nem chega a ter a dureza del
la ; porque nem em toda a parte 
acha a natureza os ingredientes pro· 
prios para formar a pedra: em huns 
lugares fa õ os ingredientes menos., 
e em outros mais. Por i.fTo a natu
reza ou naó produz a pedra, ou, 
fe a produz, naõ he toda da mef.; 

ma 
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ma qualidade ; huma he branda; 
outra he rija ; huma tem efia côr, 
outra tem côr diverfa : tudo mof
tra que os materiaes foraó diverfos, 
ou que houve diverfidade no modo 
de com pôr. · 

H e fem duvida que tudo ·quan
to a natureza fórma, ou o artifice . . 
compoem , exige certos matenaes, 
e em porporçaó certa. Se os mate
riaes faó mais , ou menos; fe naô 
fao precifamente os que devem fer; 
ou fe a proporçaô delies he erra
da, fica a natureza errando , e o 
artífice tambem ; ifio he , naó fe 
fegue, ou naó fe faz o que hum, 
ou outro pretendia : fegue-fe hum 
rnonfiruofo parto , ou hum aborto. 
Ifto fe verifica fem prova , e a no
çaô, e conhecimento vulgar, que 
todos temos, nos perluade ; por
que ha muitas propofi~oens que naó 

; necefl1~ 
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neceffitaô de demonfl:raçaô; e quan
do fe demonfiraó , he mais para ex
ercitar a regra , do que para fazet· 
patente a coufa demoníl:rada; affim 
como quando a Geometria prova 
que dous , e dous faó quatro; ou 
·que dous, e dous naô faó finco.. 

E com effeito da femente de 
1 ,J I 

certa p anta , nao provem outra 
planta dífferente. Cada raiz pro
duz o fruto que lhe he proprio, e 
naô outro ; lendo que a arte de 
inocular ( a que chamamos enxer
tar ) nos moíl:ra as largas excep
çoens, que aquella regra tem, por 
mais univerfal que nos pareça. E na 
verdade, quantos troncos, e raizes 
vemos obrigados a nutrir frutos 
~lheios, defconhecendo as fuas mef
mas producçoens , Jlupente natura 
.ipfa? e para mais admiraçaô, fen
do ta~ facil , e taô breve o art~fi

cw: 
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cio : e!l:e he o que meta phoricamen
te fe chamou : Arborum adulterium. 
O Poeta o deu entender affim : 

Nec modus in(erere, atque oculo.r 
imponere jimplex ; 

Nam qua fe media trudunt de 
cortice gemmte , 

Et tetutes rumpunt tunicas , an· 
gujlus in ipfo 

Fit nodo Jinus : httc aliena ex ar-
bore· germen 

lncludunt , udoque docent inolefce· 
re libra. 

Aut rur [um enodes trunci refe~ 
cantur, & a/te 

Finditur i11 Jolidum cuneis via : 
deinde ftraces 

Plantte immittuntur. Nec longunt~ 
tempus, & ingen.r 

Exiit ad crclum ramis felicibut 
arbos, 

Mira-
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Mit·aturque novas [rondes , & 
non Jua poma. 

N aó h~ porém , geral a excepçaó 
de que hum tronco fe accommode 
a produzir frutos efiranhos , dege
nerando por aque1le modo para 
contentar o avaro agricultor; por-

··que a maior parte das plantas, que 
conhecemos, he tenaz , e fe nega 
inteiramente ao artificio que lhe 
quer mudar a indole primeira. Ou
tras facilmente chegaó a vencer-{e; 
e deixando a fua verdadeira , e na
tural inclinaçaó , fujeitaô-fe a fe
gnir a intençaó que lhes prefcreve 
o que devem produzir. ~em dif-· 
fera ( fe o naó viffe) que l1a arte 
para mudar a natureza; ou para fa
zer que hum tronco veja nos feus 
ramos flores, que naó conhece , e 
frutos que nunca vio? . 

CA-
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C A P I T U L O XI. 

D E pois de verificado o quanto 
importa fer a arêa pura para 

fazer dura v eis os edificios ; e de
pois de havermos vifl:o que a ter
ra , ou barro , de qualquer forte que 
fe tomem , fempre faó ingredientes· 
oppoílos a aquelle intento ; fegue· 
fe outro requifito naô menos im
portante; e quafi fempre defpreza
do por todos aquelles que edificaô; 
e ·com tanto defcuido nefia parte , 
que já mais lhes vem ao penfamen
to a circunílancia neceffaria- de fer 
a arêa fina. E com effeito todos nos 
defcuidamos , e raramente fe en
contra algum de nós , que faça re
paro em fer a arêa fina , ou grof-

fa; 
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fa ; em fend~ arêa , he o que baf
ta; e julgamos que o volume de ca
da huma das fuas partes he mate
ria indifferente, e de entidade pou
ca. Porém he engano manifefio ; 
porque a cal amaífada com arêa 
groffa em nenhum tempo póde fa
zer perfeita liga , como mo fira a ex
periencia , e a razaõ o diB:a, com
provada . por muitos expenmentos 
certos. 

Os metaes ( exceptuando o 
ferro) unem-fe perfeitamente , e 
intimamente com o azougue; e nef ... 
te liquido metallico f e difiolvem, ou 
derretem quafi da mefma forte > 
que o fal fe derrete na agoa. Po
rém para eífa diífoluçaó , ou amai ... 
gamaçaõ ( como fe explicaó os ar
tifias) exige-fe que os metaes fejaó 
hrnados, e reduzidos primeiro em 
pa rticulas menores. Daqui vem, que 
, Part. li. L íe 
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fe fe deitar huma barra de ouro , ou 
prata fobre qualquer quantidade de 
mercurio , as barras haô de confer
var a figura falida que tem, fican
do fórnente quebradiças, e brancas 
nas fuas fuperficies ; ~ ai~da que. o 
azougue as penetre mtenormente, 
nunca as fluidifica ,. pela razaó cer
ta de as. achar em maffa grolfa~ 

Ao eftanho , e chum~o fucce
de o. mefmo : e fuppofio que efies· 
clous metaes fejaõ facilmente com
binaveis com o azougue , e com 
elJe fe incorporao, fempre exigem 
tenuidade para fe amalgamarem 
bem , e fero ilfo ficaó em maifa {o
lida, (ainda que fragil) na fuper
ficie , ou parte fuperior do azou-

. gue. O cobre refifie mais á intro
ducça6 daquelle femimetal ; por
que ainda limado requer trituraça~· 
~iolenta para fe unir com elle. O 

ferro-
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ferro naó admitte aquelia focieda
de , e fempre fe conferva intaél:o 
fobre o azougue; fem ficar fragil , 
nem mudar a cor exterior , e ain
da que limado, ou dividido efieja 
em pó ligeiro. . 

Os outros metaes ' porém em 
tendo a aptidaó precifa, ifl:o 'he, 
em efl:ando limados , ou reduzidos 
em pó , logo fe incorporaó com .o 
azougue , e fe unem taó efireita
·nlente, ·que -fó o fogo os .póde fe .. 
parar de todo. O mefmo fal ~ que 
de todos os corpos conhecidos he 
o que tem mais propenfaõ, e pro,.. 
. pençaõ inevitavel para derreter-fe 
na agoa , e para cahir em deliquio, 
como os artifl:as dizem , cuja .fa~ 
culdade .naturaliffima {e naô póde . 
impedir , fem defiruir de alguma 
f0rte o fal , e fem fe lhe mudar a 
fua propria contextura ; com tudo 

Lii em 
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em quanto efiá em tna.fi'a firme re
fifie algum tanto mais á acçaó da 
~goa , e á do ar ; e quando fe dif
folve nella, he lentamente: porém 
affim que o fal fe acha em pó , ou 
reduzido em porfoens menores, de 
improvifo {e derrete , e ainda fen1 
indigencia de calor .. 

líl:o procede certamente peJa 
razaó univerfal , de que toda a com ... 
pofiçaó, em que de varios mixtos 
deve refultar hum corpo folido, exi
ge que cada hum dos feus ingredi
entes fe reduza primeiro em par
tes. minutiffimas por meio de hu
ma trituraçaõ exaél:a. Eíla prepa
raçaó antecedente he fempre ne
ceífaria naquelles cafos, e fem ella 

. nunca f e confegue hum corpo, ou 
hum compofto bem unido , antes 
fica fempre defunivel , á propor-,., 
~ao que as partes componentes , 

faõ 
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Jaõ mais , ou menos denfas. 
E àffim deve fer ; porque a 

uniaõ de diverfos corpos , de que 
deve refultar hum fó, fuppoem hum 
contaél:o immediato, ou huma in
tima mifiura entre todos e1les ( fem 
a qual nenhum perde a fua forma
~ura antiga, e natural) para tomar 
outra moderna ,, e artificial. O vi
dro compoem-fe (como temos di
to ) de arêa , e . de íal alchalino fi
,xo ; -porém efies dous ingredientes 
primeiro fe pulverizao, e mifiuraô 
p mais perfeitamente que he poffi
vel, e fem iífo nuõ póde refultar 
.hum perfeito vidro; e eíl:e fica mui
to mais fragil, do que cofiuma fer 
ordinariamente ; além de naô po.:. 
der adquirir por nenhum modo hu
ma grande tranfparencia , ou ela- · 
.ridade. 

Em outras muitas 
. Part. IL L iii 

cÇ>mpoG
çoens 
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. çoens vulgares fe obferva o mef
mo. De todos os metaes fundidos 
entre fi refulta hurna mafi:'l [ó , a 
que . alguns chamaõ eleétrum miJJe
rale. Eíta compofiçaõ , ou uniaõ 
metallica fuccede allim ' porque ca
da metal no eítado de fundido .fi.,. 
ca como fe eíhveffe feito em p6 , 
viíto que o fogo defune de tal for.:. 
te as fuas partes integraes, que as 
faz fluidas , correntes , e fepara
veis : daqui vem o ficar liquido o · 
metal ; pnrque o fogo , que entra , 
e occupa os feus interfiicios todos , 
faz que cada huma das fuas par ... 
tes. fe mova , por caufa de efiaren1 
fepa radas entre fi, e agitadas pelo 
movimento rapido do fogo. E.íl:e he 
o eítado de maior divizaõ, a que o 
mexa! póde chegar : e por iífo mef. 
mo, Çe o fogo fe modera , ou cef
fa , as particulas tpetallicas defuni-

das, 
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das., tornaô a aj un tar-fe ~ e formaô 
hu m corpo fal ido, e compaB:o. 

O mefrno fe vê nas fementes 
farinofas de que o pa6 fe fa z , as 
quaes naô podem fervir parq aquel-
1e minifl:erio, fem que primeiro fe 
reduzaô a pó fubt il : entaõ ficaó 
habeis, e diípofl:as para fermenta
rem, depois de ama.ífadas com agoa 
fufficientemente, e para formarem 
huma maífa cozida, alimentofa , e 
por confequencia digerivél. Se as 
fementes porém fó fe quebraõ , e 
naô fe moem , naô procede a fer
mentaçaó perfeitamente; _porque as 
partes da maífa naô fe Jigaó entre 
fi , de que refulta o ficar infaJutife:. 
ra , afiJ.1a , e de hum fabor ingrato'. 
Se ifl:o affim procede a refpeito do 
paó , que aliàs fe compoem de hu
rna fó materia , ou ingrediente, gúal 

- he cada huma das femehtes vege ... 
L i v taes , 
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taes , de que aquelle artificio utit 
fe fab rica, com quanta mais razaõ 
naõ ferá o mefmo em outras com
pofiçoens, cujos ingredientes faõ di
verfos, e naõ hum fó, e exigem 
ferem preparados , para poderem 
produzir hum effeito defiinado? 

A Pharmacia contém grande 
numero de mifiuras , de que os feus 
medicamentos fe compoem: porém 
as partes dos mefmos medicamen
tos , que fegundo a arte delles de
vem fer moídas, eíl:e preceito fe ob
ferva fielmente; porque, fe os mix
tos rnedicamentofos , e pulveriza• 
veis, naõ faõ moídos , eíl:a circunf
tancia defprezada, faz que o reme
dia ou naõ produz effeito algum, 
ou o que produz he contrario ao 
que fe efpera delle; e qualquer fal
ta no modo de preparar qualquer 
remedio, he o de que procede mui-

tas 
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tas vezes a fua inefficacia ; porque 
naõ fó refulta a falta de huma qua .. 
lida de· procurada , 1nas tambem lhe 
muda, ou perverte aquella que já 
tem naturalmente. 

As pedras preciofas faó mtli
tas vezes indicadas na pratica da 
·Medicina; porém devem fer moi
das exaétamente;porque fendo pou
co , ou mal moidas , nefie cafo he 
nocivo o ufo dellas; porque os an
gulos , ou pontas agudas, e deli
cadas , com que .ficaõ, fervem para 
]acerar todas as partes , por onde 
·paífaõ. Foi abufo antigo o enten.:. 
'der-fe que o pó do diamante era 
perniciofo , naõ o fendo na verda
·de. Eíl:a pedra quando efiá moída 
·em pó fubtil naõ tem propridade 
alguma má ; porém quando o pó 
he groífeir.o, e mal. m?ido., entaõ 
as pontas Impercepuvets, que con,. 

ferva , 
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ferva , faõ ·as que . fazem todo o 
dano : e affim o pó do diamante 
he nocivo fó pela figura , e acci· 
d.entalmente , e naõ pe·la fubfim1-

.. ·c1a. 
O mefmo fuccede a refpeito 

de todas as mais pedras preciofas; 
e a refpeito de todo , e qualquer 
vidro : efie, que tambem pa.ffou por 
fufpeitofo , he innocente na verda ... 
de ; e fe faz mal , he porque foi 
moido mal; porém depois de efiar 
n1oido exaétamente, naó póde com 
effeito fazer mal, nem bem. E de 
faao nem o vidro, nem as .pedras 
preciofas tem qualidade aétiva , que 
introduzida nos folidos, ou fluidos 
de qualquer corpo , poífa fufpen
der-lhes , ou accelerar-Ihes o mo
vimento; e fe fazem prejuizo, he 
por razaõ do pezo , ou impafiaçaó, · 
mas naõ que fubftancialmcnte con-

tenhaó 
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tenhaõ a mais leve porçaõ de qua
lidade intrinfecamente má. lVIuitas 
coufas fe fuppoem nocivas, fem o 
ferem ; e outras tambem fe fup
poem innocentes com pouco funda
mento; tanto em hurnas, como em· ' 
outras feguimos a preoccupaçaõ 
vulgar : a antiguidade as introdu• 
zio fem exame , e nós- tarnbem fem 
exame as confervamos ainda. 

Temos outro exemplo na pol
vora. Efra ( como todos fabem ) 
com poem· fe de f~litre , carvaõ , e 
enxofre. Eíl:es tres ingredientes pri~ 
meiro fe pulverizaõ , depois miíl:u
raõ-fe , depois granuiaõ- fe , e ulti
mamente feccaõ-fe. Porém primei
ro que tudo , cada hum daguelles 
ingredientes fe reduz em p<6 fuh~ 
til; para cuja reducçaõ tem inven
tado a experiencia vario~ modos ; e 
os que fe praticaó por meio da agoa• 

corren-
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corrente f.1ó os mais promptos , e 
menos difpendiofos. A melhor pol
vora he a que he mais fina ; e efta 
circunftancia lhe provém da fubti
Jeza , ou pul verizaçaó dos feus ma
teriaes, e tambem das proporçoens 
r~ciprocas entr~ os mefmos mate~ 
naes. 

E com effeito a bondade , e 
aél:ividade da polvora naó podem 
verificar-fe, fe o falitre, o carvaó , 
e o en:x:ofre naó faó moidos per
feitamente, e naó faó bem mill:u .... 
rados; porque naó ha miftura per
feita entre partes mal moidas. O 
falitre he o principal agente naquel
la compofiçaô, vill:o que de fer o 
falitre mais, ou menos purificado, 
e de entrar em maior, ou menor 
porçaó ( fem exceflo porém na ra
zaõ da quantidade) depende a per
feiçaõ, ouo imperfeiçaó da polvora. 

A 
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A qualidàde do enxofre , e do 
carvaó naó he materia indifferen
te ; porque o enxofre , para fazer 
perfeita a compofiçaó , deve fer re
duzido a flor por meio da fublimi
çaõ. N e fie e fiado naó fó pe.rdeo 
o enxofre alguma parte do feu fai 
acido , .mas tambem fica pulveri
zado pela mefma operaçaõ. O f~I 
acido ·attrahe avidamente a humi
dade do .ar ; por iífo a polvora fa
bricada fem aque11a circunftancia 
he mais fujeita a humedecer; por
CjUe o fal acido {ulphureo attrahe 
·Com effeito a humidade, ainda com 
mais força do que o m€fmo fal ni~ 
tro~~ · 

Naó fei fe os artífices obfer
vaó aquella pratica ; e fe a naõ ob
fervaõ ,- experimentem, e veraõ a 
differença que vai da polvora fa bri
cada com enxofre' fi.mples, ou fei-

u 
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ta com enxofre florificado~ Daqui 
vem que algumas polvoras em me
nos quantidade fazem mais effei- , 
to , do que outras .em maior. Tudo 
he polvora ; mas nem toda tem a 
mefma aél:ividade; huma he debil, 
e outra he forte. Do enxofre vem 
a fulminaçaó; e do {alitre o impe:.. 
to, ou elafiicidade. 

A qualidade do carvaó tam
bem he requifito neceffario, e im
portante ; porque nem todo o car .. 
vaó he proprio; e ·alguns ha que 
faõ ineptos , e que naõ fó naó pro
movem a acçaõ do falitt·e, e en
xofre , mas antes a impedem de al
gum modo. A habilidade do artifi .. 
ce e fiá em faber diftinguir, e co
nhecer os materiaes de que fe fer
ve ; ·porque de hum:1 eleiçaó bem 
~ntendida depende a bondade da 
obra , ainda mais que da manipu-

Iaçaõ, 
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laçaó, ou formaçaõ material. Se
gue-fe depois a mifiura exa~a da
quelles ingredientes , fern a qual 
naó fe póde efperar o effeito que 
cofiuma fazer a polvora. A mifiura 

, exige , e fuppoem que os mefmos 
ingredientes [e fubtilizem primeiro, 
e Ü~ moaó ; porque fe naõ faõ moi
dos, e ainda fe o faõ groffeiramen
t:e, a po.Jvora fica fendo pouco vi
gorofa, e fó capaz para fazer hu
ma detonaçaó ,. ou deflagraçaó ir-:· 
regular. 

Affim {e faz aquelle efiupen~
cliffimo artefaél:o , cujos effeitos, ou 
a raza6, porque fuccedem , ainda fe· 
naõ fabe , nem fe explicou bem, e· 
talvez que feja hum dos que nunca fe· 
haó de faber, nem. explicar:~ tudo,, 
o que a refpeito dclle f e ·tem dito;, 
fó fatisfaz a quem he bom de con
tentar; mas naô a q.uem. nas ma-~el.· 

llHlSi 
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rias Phyíicas naó {e fujeita facil~ 
mente á incerteza dos fy.flemas. 
N efie cafo parece que h e melhor 
fufpender a-conclufaõ , i fio h e, naó 
determinar a caufa,de que hum phe
nómeno provém. Devemos conten
tar-nos com a cou ra ) f em entrar a 
decidir a razaó della ; bafia que 
faibamos que coufa he , ainda que 
n·aó faibamos o como , nem o por-

. que he. 
A intelligencia dos effeitos he

nos mais util , que a das caufas .. 
Affim como fabemos que o Iman, 
ou pedra de cevar , attrahe ·o fer
ro, e que faz que a agulha nauti
ca, (e ainda outra qualquer) mof
tre os polos do Norte , e Sul. Sa
bemos que o opio Oriental (e ain-

-da o de outras partes) ferve para 
calma r, e moderar a agitaçaó dos 
efpiritos irritados , por huma quali-

. dade 



De Arcbiteélura Civil. 177 

dade que fe diz narcotica , ou fo
porifera. Sabemos que o extraél:o 
do açafraô excita alegria , e rifo. 
Sabemos que o regulo de antímo
nio , he hum vomítivo perigo{o. 
Sabemos que a planta chamada fen. 
fitiva , por fi fe move todas as ve
zes que lhe tocaó. Ignoramos os 
principias de que refultaó aquelles, 
e outros effeitos admira v eis. Porém 
que importa que os ignoremos ? o 
conhecimento dos effeitos he fem
pre proveitofo; o das caufas tal-
.vez que fó feja curiofo. · 

De tudo, o que fica expofio , 
podemos inferir que a arêa , que 
houver de entrar na confirucçaõ dos 
muros, deve fer fina para fe incor
porar bem , e mifiurar com a cal, 
e agoa com que fe amalia; porque 
fó de huma miíl:ura igual, e per· 
feita, he que póde refultar a inti--

Part. II. M ma 
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ma adhefaô daqu.elias partes entre 
fi. Só entaó he que provém aquella 
efpecie de petrificaçaó artificial, que 
ferve de unir as pedras. divididas, e 
de as conter juntas, e ligadas; fa
zendo ( como temos dito) de mui
t:as pedras feparadas hum corpo 
€ontinuado , e forte. 'N efie e fiado 
fica · fendo o muro huma maíTa fa
lida , capaz para refifiir á introduc
~aó da agoa , e á acçaó do ar. E 
eom effeito a agoa naó fe póde in
tr.oduzir e·m huma tal parede para 
defunir as fuas partes; e da m.efma 
forte o -ar naó tem· vigor para a 
penetrar, nem pulverizar as fuper
ficies exteriores que . ficaó mais ex
pofias ao. movimento perpetuo da
quelle fubtiliffimo elemento. 

N ao h e porém precifo que fe 
m0a a arêa para a fazer exaaa ... 
mente fina ; e iifo feria qua.fi. im

pra-
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pràticavel ; mas baíl:a que f.e efco
lha aquella que he fina naturalmen
te. Defia qualidade cofiumaó fe r 
~odas as arêas que fe ,achao nos al
veos dos rios, e juntamente aquel
las que o_s mefmos rios lançaõ para 
as fuas margens : efias naõ fó tem 
o grao de fineza fufficiente , .mas 
t ambem faõ izentas commumente 
dos principias heterogeneos, e con
t rarias a toda a fabricacaó dos mu-

. ;> 

ros ; iíl:o he , a terra , o barro , e o 
fal. Todos eíl:es a mefma agoa cor
rente os leva : o f-ai vai derretido 
nella ; e a terra , ou barro , ainda 
que fe naó derretaõ , fempre a agoa. 
os amollece , e di vide em fórm.a , 
que os fufpende em fi , e os vai co .. 
mo arrafiando fucceffivan1ente; em 
lugar que a arêa , fendo mais peza
da , e por iffo naõ podendo fuf
tentar-fe na agoa , precipita-fe ao 

- M ii fundo 
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fundo della , e vai ficando pelas 
margens' de donde depois fe tira ' 
quando as agoas diminuem, ou fe 
tira tambem dos alveos nas partes, 
em que os rios feccaó totalmente. 

Daqui vem que os edificios ruf
ticos coíl:umaõ fer muito mais du .. 
ra v eis do que os urbanos ; porque 
naquelles ordinariamente a arêa 
tira-fe dos rios , ou daquellas par
tes , por onde paffaó de inverno 
muitas agoas , e depois íe feccaó. 
A cal tambem nelles he mais pura, 
porque fe naó fabrica junto ao mar, 
e he fempre desfeita , e amaffada 
com agoa doce, e naô falgada, nem 
falobra. N aó h e porém regra ge
ral que todos os edificios ruíl:icos 
fejaó mais fortes , e duraveis; por
GUe ainda que fejaõ coníl:ruidos com 
materiaes melhores, fuccede mui
tas vezs ferem inferiores os feus 

art1· 



De Architeélura Civil. 18 I 

artífices; de forte , que o que ga.:
nhaó na materia , perdem no art1~ 
fi cio. 

Verdade h e, que fendo a a rêa 
fina , e pura , exige maior por~aó 
de cal , e por efie modo vem a fer 
a obra ma1s difpendiofa. A ffim h e 
[em duvida; porén1 o no.ffo inten· 
t o naó he de economizar a eil:ru .. 
aura do edificio ' mas fim propor 
o meio de o fazer dura vel: o cuf
tar pouco he materia diil:inél:a do 
prefente a.ffumpto. Muitos meios ha 
para que qualquer obra cuíl:e me
nos; porém para que dure mais ha 
hum meio fó , e eil:e coníiíl:e prin
cipalmente na bondade dos feus rna
teriaes. A vida dos edificios ( diga
mos affim ) depende daquella cir
cunfiancia. A quem lhe na6 impor
ta que a obra dure mais ou me ... 
nos, tambem lhe naó deve impor-

Part. II. M iii tar 
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{ar nada do que fica dito : para ef
fes naõ efcrevo. 

Todos, os que edificaô , tem 
hum certo fim, ou certo penfamen
to que os dirige ; e quando o pen
L1mento naõ vai longe , ifio he , 
']Uando quem edifica , fó fabrica 
para fi , parece-lhe efcufado o fer 
efcrupulofo no modo de fabricar : 
fendo que fuccede algumas vezes 
crefcer a vida , e faltar a obra ; en
taõ he que parece mal o naó haver 
fido efcrupulofo ; e muitas vezes 
e[e mais, que fe difpende, confif
te em taó 1Hnitado objeélo, que a 
penas tem defculpa quem edifica . 
mal. Porém fó cada hum fabe o 
que póde; e quem naó póde mais, 
defculpa tem : a indjgencia tem 
muitos privilegias , e aquelle he 
hum delles. 

E affim feja como for a ref
pelto 
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peito do edificio particular: aquel
le porém , em que o publi-co fe in
tere1fa ,_ naó deve fer feito e,fireita .. 
mente, porque vai muita, differen
ça de hum cafo para o outro, co
mo já· di.ffemos. E verdadeiramente~ 
o edificio particular faz-fe pava 
hum; o publico para t0clos : nefl:e 
parece que todos tem direito de inf
pecçaõ-; naquelle a ra:zaó de cen~"' ' 
for [ó compete a hum : o primeiro _ 
ferve para ornar o mundo ; o fb
gundoJ para abriga-r hum homem ;1 
por i.ffo e edifiicio particular naó r 
he mais do que domicilio ; e o edi
ficio publico he como patria com ... 
mua ; aquelle cofiuma ver o Ieu 
principio,. e fim ; efte he feito pa, 
ra veli o fim de. tudo. 

Miv - CA~ 



1 8 4 Problema 

C A P I T U L O XII. 

T Emos difcorrido fobre a preci-
. faó dos materiaes , e qualida-

des que devem ter , para que del
les refulte a firmeza, e duraçaõ dos 
edificios. Agora fegue-fe o dizer 
que naõ he menos importante o 
faber mifiurallos com arte; porque 

· todo o compofio exige certa pro-... 
porçao entre as partes que o com-
poem : fern a qual nunca corref
ponde o effeito á jufia intençaô do· 
artifice. Se a arêa he muita , e a 
cal pouca , ou muita a cal, e pou-

" ,., 'd h . ... c a a are a , na o po e a v e~ un1ao 
forte entre huma coufa , e outra ; 
e naô a havendo, fe·m·pre ficaó di vi
fi v eis.,. e mal ligadas; e tanto dano 

faz. 
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faz-a falta de hum material , co.mo 
a fuperabundancia delle. Tudo ne
ceffita porçaô determinada , para 
que naó haja exceifo nem no mais, 
nem no menos. 

lfio mefmo fe obferva em to .. 
dos quantos artefaélos ha; e com ... 
murnente aquelles, que naõ operaó 
cpmo fe pretende , ou como tem 
operado outras muitas vezes , he 
porque houve defcuido, ou erro nas 
proporçoens de cada h uma das fuas 
partes. Por iifo hum mefmo artífice 
humas vezes trabalha: co1n fucceifo, 
outras naõ. Muitos experimentos
fingu1ares fuccederaó bem a pri
meira vez ; e depois , fendo repeti
dos , faltaraõ ; porque a prÍineira 
vez por acafo fe ªcertara6 as pro ... 
porçoens. E com effeito tem havi· 
do inventos admiraveis que fó fe 
:viraõ h uma vez; e tornando are ... 

peur.o: 
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petir-fe. , já mai·s fe poderaó- en~ 
centrar.; como fe a fornma. tambern 
tiveffe arbinrio nas exper:ieacias phy
ftcas, conae.dendo aJ1guma ve.z.a.quil-
1o mefmo que outras de:nega. 

Por;érn a. verdade h e que a for
tu.li4 em nenhun1 ca.fo influe, nem 

· ·:'tetn p0-deu algum. A razaó, porque 
hum exp.etiimento humas vezes fuc
e.ed~. , e: outras naó,,. h e provavel
m.e:nte~ porque· hlilma longa opera .. 
Ç:a:Õ diverte, 0u confunde o artifia 
pa1ra naó ter lembnança certa nem 
do modo, com· que trabalhou, nem 
das p,ro.porçoens de que fe fervi o ;· 
e affim quando encontra o que naó 
bufc.aiVa , fe quer· re.troceder para 
repetir·, e ver o mefmo que já vi o, 
raras v;ezes acha: o; caminho por on
de. an.dou·; até que. de canfado de ... 
ftfte., e· larga a em preza, in1pacien-. 
te d~ naô-d~Jcobrir o que enten~ 

de o 

o 
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.d·eo ter defco'berto. Da''jUIÍ V'E:;r.t~ ·qtl.lt! 
.alguns anifrars men-O's .iníbru~dos thê
garaõ a a:ffitmar que havÍia6 -du
endes invejofos, e -n1aügnos ., que 
-mudando , ou perveJftlendo 10S f~urs 
ingredi•entes, faz.i.aó fullir '9\lálque·r 
·O_peraçaõ. Porém ·O verdade~ro du
-ende fernpre confifiio em fer mál di
rigido o experimento ; na falta das 
jufias proporçoens ; e ·no erro em 
o modo de operar. 

lfio he como o que .algtüls A u:.. 
thores efcreveraó quando dizem que 
nas cavernas mineraes , donde os 
metaes fe tiraó, ha efpiritoíS m-al in
tencionados, que pertutbaô.ãos mi
neiros , e efcondem os metaes pa
ra na6 ferem extrahidos ; llJ9pâre
cendo algumas vezes em fórma., ou 
·figura de Religíofos Capuchinhos, 
trabalhando co1n os mefmos minei
ros; porém efcondendo fetnpre .os 

metaes 
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n1etaes mais preciofos , e fazendo 
com que fe naõ achem Eíla opiniaó 
fufientou o famofo Agrícola nas fuas 
obras , en1 que ex profe./Jo tratou 
da extracçaó de todos os metaes . 
. Confeffo que eíl:e Author he gra
ve, e foi o mais experiente na ma
teria , e efcreveo nella com pro
funda erudiçaó , como as fuas mel
mas obras manifefiaõ ; porém quan
to aos Capuchinhos efpirituaes , 
ftdes ftt penes Authorem ; falvo fe 
effas taes intelligencias extfiem fó 
nas minas de Alemanha , que he 
donde o referido Author fez todas 
as fuas obfervaçoens ; porque nas 
minas da Ameíica naó confia que 
hajaõ vifoens algumas. 

Porém para conciliar-fe a ver
dade (ao menos apparente nefie ca
fo ) daq ue Ir e il1uí1:re Author , de ... 
vemo.) confiderar que as minas de 

Ale-
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'Alemanha , Po.Jonia, Suecia, e ou.:. · 
tras , todas faõ commumente fub
terraneas, difcorrendo por baixo da 
terra e f paços grandes , nos · quaes 
fe naô vê a luz do dia , mas o tra
balho fe faz com luzes artificiaes. 
Concorre mais a circunfiancia de fe
rem aquellas minas ordinariamente 
fulphureas , e fempre inficionadas 
de hum halito , ou v·apor de enxo
fre, que inunda todos aquelles e f
paços fubterraneos , e mineraes, co
plo affirmaô todos os Efcritores que 
fazem mençaô de1las. Ifio fuppofio, 
fica fendo veroíimil que as foro
bras das mefmas luzes artificiaes, e 
os v a pores deníos que os mineraes 
exhalaõ, fazem illufaõ aos olhos, 
figurando reprefentaçoens phantaf
ticas , como fuccede aos febricitan
tes, a quení os vapores halituofos, 
que o fangue circulando defordena-

damente 
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damente fuggere ao cérebro,ou idéà. 
mental, donde com effeito fe fór
maõ configuraçoens diverfas , ou 
imagens efpantoías. 

Nas minas da America naõ 
fe encontraõ taes vifoens , porque 
fe naó encontraõ tambem as mef
mas circunfrancias de que podem 
refultar aqueHas illufoens; e be cer· 
to que nas minas, de que fe extrahe 
a prata , ou ouro , naõ fe daõ va
pores fui phureos , e arfenicaes, co
mo fe verifica pelos me f mos metaes 
extrahidos ; porque regularmente 
fe acha a prata pura , e co1n a fua 
mefma cor, por onde fe diíl:ingue; 
em lugar que donde ha vapor de 
enxofre , precifamentc a prata he 
denegrida, n-em fe póde nunca unir 
ao azougue para por meio defie fe 
feparar da terra , ou pedra em que 
fe acha, fendo efie hum dos me-

lhores 
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lho.res at·gumentos contra os que en• 
tenderaó que na formaçaõ natu
ral daquelles dous metaes entrava 
o enxofre como parte efficiente. 
Antes he provavel que aquelle mi~ 
neral indigefio, e corrofivo , he 
contrario a toda a produc~aõ da 
prata, e ouro. 1 

E affim naó ha nas minas Ame• 
rica nas as mefmas v ifoens, ou illu
foens que f e diz . haver nas minaS' 
Septentrionaes; porque naquellas 
os vapores mineraes faô outros; 
nem faõ taó profundos , e ca verno4 
zos os meatos fubterraneos, donde 
habitaó {por affim dizer) o ferro, e 
o cobre, com0 fe vê principalmente 
nas dilatadas minas de Suecia, don
de fe achaó abundantemente o an
timonio, o A rfenico, o Bifmuth , 
o Zync , e outros mineraes noct
vos, que com effeito perturbaó a 

facul-
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.faculdade imaginativa , e tambem· 
a vifi vel dos mineiros que trabalhaó 
nellas. 
. lfi:o naó he dizer ( nem ainda 
imaginar) que deixen1 de haver ef
piritos m.alignos , que de faél:o , e 
verdadeiramente infeftem os minei
ros, affun como infefi:aó a todos o~ 
mais homens todas as vezes que 
podem , e tem permiffg,ó para o fa
zerem; mas fim h e ponderar que 
aquellas illufoens podem fucceder 
naturalmente, e pelo modo referi
do ; e he certo que em quanto hum 
faél:o póde ter lugar naturalmente, 
naó o devemos entender , como 
procedido de cauía fobrenatural : e 
pelo que parece , tanto he erro at
tribuir hum faél:o . a caufa fobrena
tural, naó o fendo; como attribuir a 
caufa natural aquella , que verda
deiramente he fobrenatural. A 

na tu-
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natureza tem limites determinados; 
e tudo , o que os excede, naõ he 
obra fua mas fim de hum agente ex
terno, immaterial , Íntelligente. 

Aquella digreffaó talvez foi 
ociofa , por naó ter competente 
connexaó con1 o ponto principal , 
de que tratamos. Porém feja ociófa 
embora, com tanto que o conhe
cjmento della po.ífa fer conveniente 
alguma vez. Q.1alquer livro, ainda 
que pequeno, he como hum era rio 
publico, em que póde recolher-fe, 
ou depofitar-fe tudo , quanto póde 
ler publicamente util. A noticia 
dos phenómenos mais raros em 
toda a parte tem lugar; e aquelle 
mefmo, de que alguns homens naó 
tem curiofidade , outros fe interef.. 
faó muito, e querem ver tratada 
huma ma teria, ainda que feja alheia 
da ma teria, de que fe trata. ~anro 

Part. li. N - ~.mais, 
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mais , que no mundo ha poucas 
coufas , que deixem de conter al
guma connexaô humas com as ou
tras ; e eíl:a talvez he a catena 
aurea de que faz mençaó Homero. 
As artes , e fciencias todas tem 
entre fi a.ffinidade conhecida , e de 
tal forte, que huma fciencia ou ar
te , mal póde eíl:abelecer-fe fó , 
lem a concurrencia , e affifiencia de 
outras ; todas faó igualmente de· 
pendentes. 

C A P I T U L O XIII. 

T Inhamos expendido , que a 
cal , e arêa deviaô mi.fiurar

fe em proporçoens devidas, e naó 
fem regra, e como tumultuariamen· 
te. lfto comprovámos com alguns 

ex em .. 
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exemplos; e além de outros muitos, 
temos hum no regulo de antimonio 
marcial. Efie · compoem-fe de fe rro, 
de antimonio, e de falitre. Se o fer
ro he em porçaõ maior , refulta 
hum regulo de Marte em lugar de 
regulo de antimonio. Se o fa li tre 
he em porçaõ demaziada, confome 
o antimonio, e ferro, e naõ fucce
de regulo de antimonio , nem de 
Marte. Tudo requer proporçaô con
veniente , fem a qual nenhuma ope
raçaõ fuccede bem ; porque naó 
efiá fó em juntar os materiaes pre
cifos, mas deven1 fer juntos em pre
<:ifa quantidade. A diminuiçaõ, ou 
o exceífo de cada hum desfaz a 
()bra, ou a naõ faz ; e de tal for
te, que de hum compofio medici
nal refulta muitas vezes hum com 
pofio virulento. 

Ifio fe vê claramente no an-
~ N ii UffiQc 
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timonio ; porque fe algumas das 
fuas partes faõ feparadas delle por 
meio de porçaõ mediocre de falitre, 
ou de qualquer fal alchalino fixo 
que as abforbe , re!ulta hum me
dicamento emetico de approvado 
ufo ; porém fe as partes fulphureas 
fe feparaõ com maior quantidade 
de cada hum daquelles faes, o em e
ti co , que provém , he violento, e 
ne!le efiado naó he medicamento, 
mas fim hum vomitivo formidavel, 
e reprovado. Quantas mil vezes te
rá t01nado a morte o traje de reme
dia ! E quantas mil vezes os reme
dias preparados com menos atten ... 
çaó fervem mais para tirar a vi .. 
-da , que para a confervar ! Por if
fo ao Medico perito cufta mais li
vrar ao infermo do remedio , que 
do mal·; fendo que a defordem, que 
procede do remedio , quafi fempre 

h e 
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he incuravel; porque !e attribue á 
qualidade do mal o que fó foi qua
lidade do rernedio. Difcite fcien~ 
tittm moniti. 

He neceffario pois que haja 
~ A certa proporçao entre a area , e 

cal, para que e fies dous ma teriaes 
fe petrifiquem de algmn modo , e 
adquiraô dureza lapidifica ; efia 
nunca adquirem, fe a obra fe faz ne
gligentemente , e fem regra nas 
porçoens dos mefmos materiaes. H u
rna parede· he como hum compof
to de vaTios ingredientes , da regu
laridade dos quaes depende a regu
.laridade do compofio , N aô e fiá fó 
.en1 fazer direito o muro , e bem 
perpendicular ao orizonte ; tam
bem deve imaginar-fe , que para 
confervar- fe naguella fi tuaçaô , h e 
precifo que as fuas partes tenhaõ 
difpofiçaõ para fe endurecerem lo-

Part. li. N iii go ~ 
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go; porque, de outra forte, a pare · 
d~, que no feu principio ficou di
reita, vem depois a inclinar-Íe fa
cilmente , e baila qualquer inclina ... 
çaó imperceptível para que naõ 
po.ffa fufientar o feu proprio pezo; 
e ainda menos para refiíl:ir a qual
quer movimento irregular da terra. 

E com effeito tudo depende 
de jufias proporçoens, fem as quaes 
naõ fe confegue o fim que fe procura ; 
e quando na·a ha certeza das pro
porçoens, que devem concorrer em 
qualquer experimento , e fie, fe al
guma vez fuccede bem , outras 
muitas falta; e de tal forte, que hum 
mefmo experimento feito, fe fe tor
na a repetir ' Íuccede mal' ou to
talmente naó fuccede. A famofa 
Palingenezía das plantas tem occu
pado infinitos curiofos; porém faõ 
raros os que a vi raõ , Io por naô 

haver 
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haver regra ainda fabida nas por
çoens que devem intervir em cada 
huma das partes de que fe com
poem : fim fe fabe quaes faõ os 
íeus materiaes , mas ainda fe igno
ra quaes devaô fer as fuas pro
porçoens. 

Chamaó Palingenezia huma 
efpecie de refurreiçaó de qualquer 
planta depois de · queimada , e re
duzida em cinza ; efia fe miíl:ura 
com fal armoniaco , efpirito de vi
nho tartarizado,e Olltros mais ingre
dientes , cuja cotnpofiçaó accom
tnodada em hum vidro efpherico, e 
tapado hermeticamente, e poilo em 
hum calor que imite aquelle que o 
Sol tem no mez de Março com pou• 
ca differença , depois de paffados 
alguns dias , entra a ver-fe no con
ca v o do vafo hum a verdadetra re
prefentaçaõ da planta , de que pro-

N iv veio 
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-veio a cinza. Nifio coníi.íl:e a tal 
Palingenezia , a qual chegou a 
-rnofirar no feu Iaboratorio o infig
ne Moníieur Groffe Academico da 
Real Academia de fciencias de Pa
riz. Porém aquelle meímo Author, 
(cujo nome he conhecido no mun
do litterario) affirmou tambem fin
ceramente que fó huma vez pôde 
confeguir aquella rara curiofidade, 
por naó poder acertar nunca nas 
mefmas proporçoens, de que tinha 
ufado já fem fazer le1nbrança del
las. 

N aó fó nos materiaes ha , e 
devem haver certas , e determina
das proporçoens ; mas tambem as 
devem haver nos liquidas que fer
vem de os unir: porque ainda fup
pondo que as porçoens de arêa, e 
cal fejaõ bem difpofias , com tu
do, fe for exorbitante a quantida-:_ 

- de 
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de de agoa· com que aquell es dous 
materiaes fe amaffa6, já fe naõ pó
de eíperar delles o effeito que de
vem produzir, ficando corno iner
tes , e affogados em hum liquido 
exceffivo, ·e fe1n poder refultar del- · 
les huma rnaifa falida , e compa
Cta. 

O mefrno fe obferva na fer
menta~aõ do paô; porque, fe a fa
rinha h e a ma Irada com 2 goa em 
demazia , as partes da farinha .fi
caô taó faltas , e diluidas, que per
dem a acçaó , ou difpofiçaõ que 
tem para fermentar; e a fermenta
çaó , que depois refulta , he quafi 
corruptiva, e putredínofa. Da md
ma forte , fe a agoa he em menos 
quantidade que a que deve fer, a 
fermentaçaó, que provém,he irnper:... 
feita, e defigual; e nefie cafo a ma ffa 
da farinha confiitue hum corpo fer:-

mentan-



202 Problema 

mentante, e naó fermentado; con:.. 
trahindo fempre hum fabor de fer
mento , e naó de paõ ; azedo em 
todas as fuas partes, e ferindo o 

·~lfato com hmn cheiro ingrato, e 
defagrada vel. 

A compofiçaó natural do fan
gue , exige tambem huma certa 
porçaô de liquidas differentes·, de 
que o mefn1o fangue fe compoem. 
Eil:a porçaõ , ou proporçaô {ó a 
natureza o fabe; porque a fangui
ficacaó he obra toda fua , nem ha 

" arte alguma que a poffa imitar de 
alguma forte. He como hum cafo 
refervado , cuja iciencia , ou co .. 
nhecimento fó para fi refervou ~ 
natureza; nenhuma arte , por mais 
fublime que feja, ou poffa Íer, po
derá fabricar nunca huma fó gota 
de fangue verdadeiro. Bem fabe
mos que dos alimentos ordinarios fe 

fórma 
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fórma aquelle liquido vital ; t'emos 
os ma teriaes fa bidos; porém igno
raremos fempre a ordem de os dif
por, de os ajuntar, e proporcio
nar. A fuper21bundancia, ou indi
gencia de algum dos liquidas, de 
que aquelle liquido principal fe f.az, 
ou arruina o que e .fiá feito, ou naõ 
faz o que efiá por fazer ainda; e 
aflim naó fe fôrma hum liqúido bal
famico , glutinofo , aétivQ , mas 
fim hum que he languido, corru· 
ptivel, tumultuofo, e fem vigor. 
Que diíferença notavel ! e que dif
ferenças fe naõ obfervaô em todos 
os fangues que fe examinaó ! fendo 
que os materiaes faõ os rnefmos 
commumente , e faõ as mefmas as 
officinas em que fe fabríca aquelle 
licor efpirituofo: porém, faltando 
a contextura regular, e defordena
da a ordem dos infirumentos , e 

VICia-
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viciado o movimento de11es, naó 
faó as mefmas as proporçoens ; iíl:o 
baila para fazer fuípender, reta r
dar, ou impedir aquella acça6 fin
gular da natureza. 

O fogo tambem he hum Iiqui-
. do , mas em fummo grao de fe

quidaó , de fnbtileza , e força : as 
cornpofiçoens, que neceffitaó delle, 
e que por n1eio delle 1e fàbricaó , 
.exigem hum fogo proporcionado; 
o que he violento, he de(huéhvo, 
e im proprio para certos ufos; o que 
h e baftantemen te moderado, ás ve
zes naõ chega a dar a excitaçaó 
precifa nos materiaes de algun1 
compofto; e nelfes cazos naó fer .. 
ve abfolutamente nem o fogo bran..
do, nem o forte; em hum fobra a 
força , e em outro falta ; e anim 
vem a faltar as verd:1deiras e juílas 
proporçoens. O artefaél:o do vidro 

pede 
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pede hum fogo o mais intenfo : 
a de.fiillaçaô da rofa quer hmn ca
lor remilfo, mas igual; e em che
.gando a exceder , o corpo da rofa 
fica reduzido em cinza, e em lugar 
de hum liquido fragrante , o que 
provém he hum defagradavel , em-. 
pireumatico , e nauzeozo. N aô hou
ve proporçaó no fogo ; ficou per
dida a obra , e o trabalho ficou def
vanecido. 

Os metaes naõ fe fundem por 
hum me f mo grao, ou proporçaõ de 
fogo : h uns em hum fogo fortiffimo 
fe apuraõ, ou purificao ; outros 
-qualquer fogo hum pouco aé1ivo os 
.defiroe , e vitrifica : huns fuppor
taó todo o ardor fem perçler nada 
do feu pezo; outros, em fendo o 
calor maior, entrao a exhalar h uma 
grande parte da fua fubfiancia, e a 
mudar inteiramente a .figura de me-

tal. 
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tal. Para os mineraes tambem nó 
fogo ha graos de proporçaó ; por ... 
que em alguns , em o fogo fendo 
mais ardente, diffipaó-fe de todo em 
fumo ; outros reduzem-fe a huma. 
efcoria , ou íedimento terreo. O 
enxofre (de que participao quaíi to
dos os mineraes) conferva-fe fundi
do em hum. calor debil; e em efte 
{e augmentando , o enxofre fe in
flamma, e exhala totalmente, per
dida a propor~aô do calor a que po--: 
clia refiftir. 

Até no tempo ha jufta propor~ 
çaõ a refpeito daquelle,em que hum 
compofto deve adquirir a fua per
feiçaó; porque quando o (ogo en
tra comq parte que ferve a endure
cer a maífa, ou corpo do compof- · 
to, deve fer o fogo proporcionado 
a elle naó fó na aél:ividade , tnas 
tambem no tempo, ou efpa~o da 

Lua 
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fua duraçaó ; de forte que a1guns 
mixtos podem foffrer mais tempo de 
calor; outros ficao perdidos , fe o 
calor permanece mais. O cobre v. g. 
depois de efiar fundido, fe o me f
mo grao de calor fubfifie por ef
paço de tempo mais continuado, tll
timamente perde a fu[aó em que fe 
achava, e fica como reduzido em 
terra. As materia1i oleofas o fogo 
as · clarifica , e as poem em melhor 
efiado, difiipando a parte puramen
te aquofa ; porém fe o calor he mais 
perfeverante do que deve fer, aque1-
Ias ma terias ou fe inflan1maó, ou, 
ficando mais denfas , perdem a lim
peza , ou claridade que devetn ter 
naturalmente. E affim ha com effei~ 
to proporçoens naõ fó no pezo, e 
quantidade, mas tambem no tempo. 

CA-
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C A P I T U L O XIV. 

A Proporçaõ , que 'deve haver 
· . entre a cal , e a arêa para o 
fim de fabricar huma parede, naõ 
he facil de determinar , nem fe pó
de dar regra certa, por onde fede...: 
va definir ; porque he materia de 
fi mefm~ variavel , e toda depen-

. dente da qualidade efpcifica daquel
les dous materiaes. A arêa. quanto 
mais purá , e fina he , mais cal exi-· 
ge ; e a cal da tnefma forte pede· 
mais arêa, quando he mais forte, e 
mais aéhva; porque a cai, que de fa
ao he debil ' e iíl:o porque ou o 
tempo a tem enfr.aque.cido , diffi
pando-lhe os efpiritos ígneos, que 
he donde coníifte toda a fua for-

. tal-eza, 
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taleza , ou porque a pedra , de que 
foi feita era branda, e por i !To me
nos apta para receber , e concen
trar em fi huma grande porçaó da
quelles mefmos eípiritos de fogo; 
nefre cafo deve fer a arêa menos. 
Tudo quer huma combinaçaõ bem 
entendida. A cal forte Íupporta com 
effeito mais arêa ; e menos a que he 
fraca : a arêa fina pede mais cal; e 
a que he groifa menos. Nefias pro
porçoens, ou quantidades , efl:á to
da a difficuldade. O Poeta o deu a 
entender affim : 

A/ter onus quantum Jubeas, quan· 
tumque laborem 

Impe11das cra!Jam circa mofem ac 
rude pondtJs. 

E na verdade habilem reddere maf
fam, hoc opus, hic labor efl. Por if-

Pan. Il. O fo 
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fo a arte da mifiura , ou de pro..: 
porcionar a quantidade relativa de 
cada hum dos materiaes, naõ deve 
e.fi:ar, nem ficar no arbitrio do fer
vente inexperto, ou aprendiz; an
tes deve fer a occafiaõ, em que o 
proprietario, o mefire, ou o archi .. 
teéto, fe apure mais, cotno em hum 
dos objeB:os de confequencia gran
de , em que confifie a melhor, e 
mais bem dirigida fortificaçaó , e 
fem a qual n~ó podemos efperar 
que a obra chegue a vencer huma 
grande antiguidade, antes, qual .. 
quer tempo que vença , fempre ha 
de fer como obra. moderna nos ef ... 
feitos. . 

T en1os hum exemplo vulgar , 
e bem fabido na liga do ouro, e na 
liga tambem da prata. Efl:es dous 
metaes, e fiando no ultimo grao de 
fineza , a que podem chegar na tu .. 

ralmen .. 
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ralmente, e a que a arte os póde 
reduzir, faõ totalmente inepte-S' pa
ra delles , ou com elles fe formar 
alguma obra ; porque naquelle ef
tado de pureza faô taó brandos, 
e malleaveis, que com pouca for
ça fe dobraó; de forte que huma 
barra de ouro , ou prata , e de grof- _ 
fura confideravel , a maô a póde 
dobrar com facilidade. Para evitar 
aquelle inconveniente junta-fe por 
meio da fundiçaó huma certa por
çaô de cobre a cada hum dos dous 
metaes; e fegundo a porçaó do co
bre , adquirem maior rijeza , e fó 
entaõ ficaó capazes para ferem tra
balhados, e para refifl:irem a qual .. 
quer força exterior; e por aque1Ie 
modo fe concilia a dureza compe
tente a aquelles dous metaes, que 
por fi faó exceffivamente brandos, 
e dobradiços : a maior , ou n1e ... 

O ii nor 
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no r porçaõ de cobre h e jufl:amente 
o de que refulta mais , ou menos 
fortaleza no metal , e o de que pro
vém o ferem mais, ou menos mal
leaveis. 

A fabricaçaõ do bronze naó 
conftfte em mais do que na confu
zaó, ou fundiçaó de metaes cliver
fos , e unidos todos em hum corpo 
fó . Porém, [e a mifiura {e faz fem 
regra , ou proporçaó de cada hum 
dos metaes fundidos, a maífa que 
refulta naó he bronze , mas firn 
hum compoil:o, ou corpo fragil ao 
menor impulfo, e que co1n effeito 
quebra , e fe defpedaça em fendo 
tocado rudemente; e nefie eftado 
11aô tem ufa, ou ferventia alguma; 
porque os metaes foraõ unidos em 
fórn1a , e irregularidade tal , que 
o feu mefmo pezo bafta muitas ve
zes para o~ dividir, perdendo affim 

qual-
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qualquer figura , ou configuraçaõ. 
Porque ainda que naó ha bronze 
que naó feja quebradiço, co1n tu
do a fragilidade fumma he total
mente oppofia á intençaó, para que 
o mefino bronze fe fabrica. 

A compofiçaõ tnetallica, de que 
fe fazem os finos , commumente 
tambetn exige proporçaó , ou quan
tidade certa entre cada hum dos me .. 
taes de que aquella con1pofiçaó fe 
fórma ; e fem eíl:a circuníl:ancia, ou 
os finos quebraó logo, ou ficaó fem 
difpofi~aõ para fazerem no ar aquel
la v1braçaõ de que o fom depende. 
Por iffo alguns finos fe quebraó fa
cilmente por haverem fi do menos 
bem difpoílas as proporçoens dos 
feus rnetaes; outros ficaó com hum 
fom grofreiro, e pouco harmoniofo. 
D e forte,qu e nque ll a arte confifte na 
ordem da mi íl:ura , e nas jufias pro -

Part. II. O iii por-
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porçoens dos feus ingredientes ; jf. 
to he, dos metaes diverfos de que 
a ma.ífa metallica fe fôrma. Daqui 
vem que dous finos de igual gran· 
deza, e de pezo igual , e tambem 
de huma figura Iemelhante , nem 
por_ iifo tem o me f mo fom ; e ef
te indica pela differença de hum , 
e outro , a diffo;;rença proporcional 
entre os metaes de que fao com
poftos. 

Na compofiçaô das tintas fe 
obferva o mefmo vulgarmente; por
qu_e das porçoens dos mixtos, de que 
as mefmas tintas Je compoem, re
fulta eila, ou aquella cor; o bran
co, e o preto f~rve muitas vezes de . 
bafe a outras muitas cores, fegun
do a mifiura , ou modulaçaõ de 
alguns dos mixtos de que as mef
mas cores vem a proceder; e i fio 
por mew da paffagem , ou trnnf-

miífaó 



DeArcbiteélura Civil. 2 I S 

mifraô da luz, que he a fonte ori
ginal de todas quantas cores ha. A 
purpura, a que os antigos chamaraó 
de Cartago (por fe fabricar perfei
tamente naquella infeliciffima Ci
dade) naô podia fer outra coufa, 
fe naõ o ouro diffolvido, e preci
pitado pelo efianho , de que com 
effeito provém huma cor de purpu
ra excellente ; a qual he mais ou 
1nenos {oaída, e forte , fegundo a 
proporçaõ do diífolvente; e tam
bem fegundo a quantidade de efia
nho que precipita o ouro. 

O admtra vel artificio dos ef
rnaltes he outro exemplo conhe
cido; co.mpoem-fe de huma verda
d~ira vitrificaçaó ; porque todo o 
verd.adciro efma:Ite he vidro; a cor, 
que fe lhe imprime, vem cios mi~tos 
vitrificaveis, a que he propria efta, 
ou. aquelia cor. Do celebre bi[-

0 iv mtnh, 
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muth, mineral nativo de PoJonia·, 
fe extrahe a cor azul , cujo ufo he 
taõ commum; porém fempre de
pendente das propon;oens do fal 
que fe lhe junta para o fazer vitrifi .. 
car ;. defta addiçaõ refulta a fua 
cor , 1nais ou menos clara , ou mais, 
e menos agradavel; a arte efiá nas 
']Uantidades da mifiura, e tambern 
na bem difpofta adininifiraçaô do 
fogo, que ferve fó para reduzir em 
vidro huma m.ateria por fi mefma 
vi.trifi.cavel, mas naó vitrificada ain
da ; com difpofiçaõ para exaltar 
~queUa cor, que efrava como fopita, 
ou efcondida no bifmuthr Efte mi
neral contém. propriedades raras, 
mas pouco invefl:igadas ;. a que fa .. 
hemos com certeza, e de que ufa
mos cormnur.nente, he a cor azul 
conhecida em toda a parte; os do
!es u1te.riores _, que o mefmo mineral 

encer--



De ArchiteEtura Civil. ~I 7 

encerra, referva r:.1Õ para fi os Alchi
mifias, (fegundo o que elles que
rem dar a €ntender) porém receio 
-que os que intentaõ achar alli os 
mais reconditos fegredos , percaõ 
o trabalho , e o fuor. 

No {a bar temos outro exem
·plo manifefio. A lingoa fen te a 
imprefiàó que nella faz tudo quanto 
he azedo , ou doce : mas de que 
procederá differença taô notaria? 
Os fáes faõ a caufa certa, ou prin
cipio V€rdadeiro, de donde fe deri
vaõ os fabores d1fferen tes; o azedo 
efiimula a 1ingoa , fazendo nella a 
fenfaçaó que he propria a cada 
hum dos faes; efies mefmos fe fe 
juntaó a huma materia volatil, e 
unétuoía , já naõ fazem a fenfa
çaó do azedo , mas íim de doce : 
nas proporfoens de huma materia 
vobtil , e oleofa confifre o artifi--. 

(i;l~ 
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cio natural de hum corpo azedo,' 
ou doce; de fone, que fegundo a 
quantidade , e qualidade de hum 
corpo acido, e outro oleofo, reful
taõ aqueHas duas fenfaçoens con
trarias; porque toda, e qualquer 
ma teria oleofa, ou unB:uofa retun
de vigorofamente os efpiculos fali
nos de hum fal a ciclo , ou 1im plef
mente azedo ; e confórme a pro
porçaõ, ou porçaó de qualquer del
les, procede o mais , ou menos aze
do ; e por confequencia o mais, ou 
menos doce. 

A arte, que em muitas cou
fas imita a natureza , perfeitamen
te a imita na fahrica do fabor. O 
vinagre me hum licor acido' e efl:a 
quRlida.de fe exalta ás vezes tanto, 
que fi. c a fendo o vi na.gre hum li
cor acidirllmo , penetrante, e forte; 
porém fe lhe juntarmos huma por-,., 

çao 
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çaô de chumbo , efie metal vala
til , e unB:uofo diffolvido no vina
gre , retundindo-lhe os efplcuios, 
brevemente o muda , fazendo de 
hum licor picante , e aufiero ou· 
tro totalmente doce, a que os ar
tifias charnaõ Sacharttm Satt1r11i, ou 
anücar de chumbo' conhecido vul .. 
garmente por aquelle mefmo titu
lo. O mais , ou menos doce provém 
do mais , ou menos chumbo diffol
vido; e qLlanto mais o vinagre he 
forte , tanto mais doce he o cha
mado a ffucar de Saturno, A guelle 
mefmo licor, que de acidifTimo que 
era veio a ficar doce, em fe evapo
rando deJJe a parte m~ús phlegrna
tica, fica o aflutar'tomando hum 
corpo folido, e perdendo o liqui
do gue tinha ; e da meíma forte, 
e pelo mefmo modo que o a.ífu
car natural fe fó1rr:a. 

As 
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As proporçoens das partes o
leofas , e falinas , e reacçaõ que 
fuccede entre ellas , foi o artífice 
da mudança. O mefmo afincar na ... 
tural, em [e feparando delle as par
tes oleofas qe que refulta o fabor de 
doce, fica reduzido a hum licor fa
lino, e quafi corrofivo ; da mefma 
forte, que fe fepararmos o chumbo 
daquelle ailucar artificial , torna o 
vinagre ao feu primeiro efiado, 
perdendo totalmente a doçura ad
venticia a que efl:a v a reduzido , e 
tornando a rea!fumir o mefmo fà
bor acido que tinha naturalmente. 
Affim fe fórmaô , e transfórmaõ al
guns corpos. Em fe fabendo a orga
nizaç.aõ das partes que os compoem, 
e a fórma com que a natureza fe 
comporta , facilmente imitamos a 
mefma natureza , e ás vezes em 
menos tempo _; porque a arte h e 

ma1s 
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mais precipitada, e abfolve os feus 
períodos em mais breve efpaço. 
Tudo efiá na applicaçaõ de certos 
y1ateriaes, e de certas, ou deter
minadas proporçoens ; fero efias, 
nem a arte , nem a natureza po~ 

dem fazer nada ; e o que fazem 
he como cegamente , e fem infiin-
8o; e por iffo fazem erradamente, 
e imperfeitamente. 

V e mos que h e azedo hum fru~ 
to verde ; e tambem vemos que he 
doce depois que madurece : huns 
fempre ficaó fendo azedos , e a 
madureza naõ lhes muda o fabor 
ingrato: outros adquirem á doçura 
á medida que vaó fendo já madu
ros ; e outros depois de efiarem do
ces, e maduros, fem tornarem pa
ra o efiado da verdura , por hu-

"" ,J f ma nova acçao tornao a 1er aze-
dos. ~1e mudanças exquifitas ! 

Qle 
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Que inverfoens de qualidades ! que 
retrogradaçoens de naturezas , e 
que dífferenças totaes nos acciden
tes ! Qpe diHancia naô vai do moi· 
to turvo , f em graça , e f em fabor 
confiante, ao vinho claro, faboro
fo , e agradavel ! Se virmos em 
hum mefmo campo muitas flores 
differentes , naô teremos razaõ 
para admirar-nos; porém em hum 
mefmo liquido vermos taô dif
tinél:as apparencias , naô deve dei
xar de fazer reparo; tem difcuipa 
a nolfa admiraçaô; e as attençoens 
mais vivas devem occupar-fe al-
guma vez , naó para difcorrer in
fallivelmente, mas provavelmente. 

Se quizermos perfcrutar as ra-' 
zoens phyficas daquelles p-henóme
nos admiraveis, acharemos que o 
fruto verde he fempre azedo em 
quanto naó chega a huma perfei-

ta 
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ta madureza ; porém efie funda
mento naó defcobre a razaô, que 
procuramos ; e fó he refponder á 
dífficuldade , propondo o rnefmo 
cafo de lia: a repofia deve fer , que 
no fruto verde naô efia6 ainda bem 
unidos os principias de que hum 
tal fruto ha de compôr-fe; aquel
la uniaó perfeita he a que faz a 
digeftaô do mefmo fruto ; na ma .. 
dureza podemos confiderar digeri
das as fuas partes , e efias nunca !e 
unetn , ou digere1n , fem que as 
fuas proporçoens fe encontrem de
vidamente. He preci!o que o aci
do vegetal fe ache defvanecido , 
e abforbido pelas partes oleofas : {ó 
entaô fe diz maduro o fruto, e en
taõ he que o fabor acerbo recebe, 
ou adquire a doçura natural. 

CA .. 
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C A P I T U L O XV. 

A Inda duraõ hoje alguns dos 
amphitheatros, que a fober

ba R.omana edificou para divertir 
hum povo foberbiffimo. Ainda fe 
mofrraó os vefl:igios das efl:radas fa
mozas , que fahíndo da Cidade ca· 
pital daquelle Imperio, hiaó ter a 
outras capitaes da fua vafia domi
na~aó. Ainda exifiem as magefio ... 
zas piramides do Egypto. A vora
cidade dos feculos naó tem podi
do anihilar tantos iHufires monu .. 
mentos ; antes guarda6 nas ruínas 
hum authentico fignal da fua gran
deza ; como {e naquelles triíl:es ref
tos quizeífem competir com o tem
po em duraçaó ; ou como fe o tem-

po 
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po naó tivefl'e força para os defhuir, 
nem aél:ividade para os acabar. Fe
lices edificios , cujos fragn1entos 
deftroçados fe r~em para confervar 
inteira a me1noria da fua pompa : 
e affim, que importa que a vicrffi
daó das coufas lhes tenha feito 
perder o efplendor primeiro , fe 
ainda fem ufo, e depois de extin
él:o o fim para que foraô levantados, 
te1n no n1efmo abatimento tudo o 
que bafta para infundir refpeito ; 
fendo maravilhas raras, ainda no 
eílado inutil em que fe achao, e 
fendo admiraveis nelfe pouco que 
agora faó, independentemente do 
muito que já foraô? 

Porén1 porque fubfiftem hoje 
aquelles infignes monumentos, que 
a douta antiguidade nos deixou 
para modelos? Será , porque fo .. 
raô fabricados fem regra, fem pro .. 

Part. l i. P por~ 
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porçaõ , fem arte? N ao ,. antes he 
eertiffin10 o contrario. Entaõ flo
receraô architetlos excellentes; e 
a Archireétura naõ conGíte fô na 
a pparatoza figura do edificio, nem 
na regularidade viGvel de cada 
hun1a das fuas partes·; mas tambem 
najuí1a eiei~aõ dos feus materiaes, 

"' . e na proporçao rec1proca qtae entre· 
elles deve haver. Daqui vem a for
taleza de toda , e qualquer obra,. 
e eí1e he o penhor feguro que cer
tifica a fua duraçaó. 

De que ferve a magn!ficencia 
em hum corpo debit , eu de que 
val a ftlmptuozidade em hum edifi
cio infen 10? Ninguem fabrica para 
hum dia , nem para hmn anno fó ;. 
porque naturalmente nos parece que 
havemos de durar muito. Devemos 
pois edifica-r cotn fegurança, ainda 
quando edificamos fó para a no!fa 

vida~ 
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vida. Naó digo que tenhamos no 
fentido o fim univerfal, nem que 
prefumamos feriamente que os nof
fos edificios podem chegar a effe 
tempo; mas ao 1nenos edifiquemos 
para aquella pofl:eridade que fe. ha 
de feguir logo depois de nós , á 
maneira de hum contrato feito pa
ra fubfiílir em duas, ou tres vidas. 

·. Naõ tenhamos inveja aos que haõ 
de vir; preparemos·· lhes a habita
çao , affim como elles prepararaô 
efia em que nós eíl:amos ; exerci:-, 
temos efi:a efpecie de Iiberalida.de 
a refpeito dos vindouros , e feja-' 
mos defra forte liberaes, já que a: 
effe tempo naó o havemos poder 
fer por outro modo. Duremos na 
duraçaô da obra , já que em nós 
mefmos he taó pouco o que dura
mos. Façamos de conta que o edi
ficio he huma parte no!fa ; e que. 

· P ii neil:a 
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nefl:a parte exterior, afafiada , e in
feníivel, podemos permanecer fem 
fuflos , fem tribubçoens, fem do
res. Em fim fupponhamos que tam
bem alli fe continqa a noífa def
cendencia , e que efl:a ainda que 
feja 1mmobil, e fem acçaõ ~ com 
tudo he ,. e ha de fer fempre in
nocente , por força da fua mefi11a 
inacçaó , e immobilidade, i11ca paz 
de merecimento , e de virtude , 
mas tambem inca paz de vicio , e 
culpa. 

Se bem confiderarmos, acha
remos que os V aroens illufl:res da 
fabia Grecia feguiraó aquelle pen
famento , e que ennobrecendo a 
terra de nobres edificios, perpetua
raó nelles a gloria dos feus nomes, 
fem temer que a fama deiies cadu
caife involvida nas revo!ucoens do 

;) 

mundo. Olhemos para a noffa Ma ... 
fra, 
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fra , em cujos obelifcos , porticos 
e colunas, ficou cornos em hierogli
phico o fiel , e imtnortal retrato 
do Augufl:o Rey D. Joaõ , que 
ainda choratnos, quinto no non1e, 
primeiro na grandeza : alli parece 
C]Ue o vemos refpirar ainda; e que 
o leu gloriofo efpírito recebe o tri
buto voluntatio das noilas lagrimas, 
o incenfo dos no!fos votos , e as 
·oblaçoens da noifa faudade : pe
queno obfequio para taõ alto ob
j eB:o. Ditofos bronzes , marmores 
venturotos, em que as idades mais 
remotas , fem dependencia de ci
fras, e caraél:eres , haõ de ler co-· 
mo e1n embletna a hifioria memo
ravel daquelle Monarcha generofo; 
cujas acçoens· heroicas fó .. forflÓ 
dignas delle para as obrar · e fó 
{eriaõ dignas de hum I-Iomero pa
ra as efcrever. Em outro fagrado, 

Part. li. -P iíi e mag-
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e magnifico lugar defcançaõ as fuas 
H..eaes cinzas : Já recofiada a Lufi
tania fobre a veneravel urna abra. 
ça religiofamente aquellas mefmas 
cinzas para as animar com o feu 
pranto; invoca como Num e tute
lar o feu efclarecido nome ; e fe
gura na fé do amor , efiá vendo· 
em vaticínio que do tumulo fecun
do hao de renafcer os verdes lou
ros para coroar tropheos ,~ felicida-
des ) e triumphos. . 

C A P I T U L O· XVI. 

H E precifo pois hum a certa 
proporçaó entre cada h1:1m dos 

materiaes de que os muros fe com
poem. Ü · architeéto experiente
.ntmca jg~nora aquella regra, antes 

nella 
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-nella poem o feu primeiro, e l?ri~
cipal cuidado. Fortifkando prmcl
pia , e ornando acaba. O ornato 
póde vir em qualquer tempo , a 
fortificaçaó ha de fer logo ; por· 
que aquelle faz-fe para o agrado da 
vifia , e efia para fubfifiencia da 
cou{a. O edificio póde fubfifl:ir fen1 
ornato algum , 1nas naó fem toda 
a fortificaçaó ; póde fer tofco na 
apparencia fuperficial, mas naõ na 
fua iubíl:ancia interior. 

Aquella porçaó .porém (co. 
mo já diffemos ) naõ admitte re
gra invariavel, nem póde regular
fe de huma fó maneira ; porque hu
ma cal neceffita mais arêa do que 
outra ; e da mefma forte huma 

· arêa requer mais , ou n1enos cal. 
Com tudo algum meio deve haver 
para fazer-fe aqueila dift i n~aõ , e 
para explorar-fe exzB::1 mente quaes 

P iv devaõ 
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deva) fer as ·verdadeiras propor ..... 
-çoens; porque, de outra forte, edi
ficaríamos cegamente , e fem mais 
certeza que a de hum arbitrio in
certo , e vago. Aquelle meio, ou 
aguelle conhecimento baita que fe 
tire , e fa1ba à pojleriori, como os 
Phllofophos fe explicaó; e que pro
venha de experiencia certa, como 
logo havemos de molhar em be
neficio dos que querem fabricar com
arte, e que defejaó a duraçaó da 
obra. • 

He muito de reparar, que· fen .. 
do a fortaleza do edificio o primei
ro objeél:o a que devemos attender, 
raras vezes nos occupamos em or
denar as porçoens jufias de que ha 
de compôr~fe a m.aífa que ferve de 
ligar as pedras humas com a ou
tras. No que coníideramos mais, 
he, que a obra efteja bem delinea-

da 
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da no papel ' e que nefie efleja 
bem difpoíl:a a ordem da profpe
ébva , a correfpondencia das en
tJ·adas , a diíl:ribuiçaô das ferven
tias, a divifaõ das fuas partes , a 
introducçaõ da luz em cada huma 
de! las, e finalmente a fymmetria em 
todo o corpo do edificio. A fegu
ranca das paredes entra cómo cou-

;) . 
{a menos importante. ·A qualida-
de dos materiaes, e as proporçoens, 
em que devem concorrer, tambem 
he como materia fuppoíl:a , para 
que fe olha pouco ; e como tal, 
commumente fe entrega aos pri1nei-. 
ros fervente~ que a noticia da obra 
convocou. N aõ íe inquire quaes 
íaõ os materiaes melhores , e mais 
proprios, mas fim quaes faõ os que 
efl:aó mais perto, e donde fe haõ 
de haver com menos defpeza. Nef
ta economia. confifie o maior def.,;, 

velo 
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velo de quem dirige a obra. N ao 
fe examina como foi feita , e des
feita a cal; e da me(ma forte naô 
fe experimenta a arêa, para fe fa
ber fe contém barro , ou terra ; fe 
he falgada , ou fem {abor ; fe he 
groffa, ou fina. 

Affim vai logo crefcendo a 
obra mas imperfetta , e defeituofa 
.defde o feti principio. Naó fe paf.. 
faó muitos dias que fe naó veja hir 
cahindo a cal juntamente com a 
arêa, defamparando as partes fu
perficiaes , e Iateraes do muro. Os 
artífices que o vem , nunca lhes im
porta o indagarem a razaô porque 
affim fuccede; e fe forem pergun .... 
tados , raramente acertaráó com 
a caufa de que procede ; bu[can
do fundamentos menos verdadei
ros , a que erradamente attribuaõ 
aquelle faél:o. Os qu edifica6 por 

aquel-
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aqueiie modo , tal vez entenderáõ 
que o mundo tem já pouco qu.e du
nu; e que por pouco que a obra 
dure , fempre chegará até o ten1 ... 
po , em que haó de acabar todas 
as coufas. Hum Philofopho affim o 
ent~endeo tambem , quando diife, 
fallando ·do mundo : 'Jam j.am Je
pulcrttm premit. Porém efia porten .. 
tofa machina , parece que naô foi 
feita fó para íeis mil annos. Al
guns dos que .quizeraó computar as 
[emanas de Daniel, fizeraô calcu
las menos acertados ; porque fe fof
Íem certos , já teria acabado o 
nlllndo. O Divino ArchiteB:o do 
Univerf.o ,. referv.au fó para fi o 
tempo em gue a fua obra ha de 
ter fim : fó elle podia dizer Fiat ,, 
e [ó elle fabe quando ha de dizer 
lntereat. 

Para c.onhecer-fe pois. quaes. 
faó 
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faó as proporçoens' em que devem 
·'concorrer aquelles dous materiaes, 
he neceífario, antes que a obra prin- . 
cipie , fazer algum; experimentos 
em porçàens pequenas: em humas 
v:g. em que fe juntem iguaes par
tes , ifio he , tanto de cal , co
tno de arêa: em outra · em que fe 
junte parte e meia de arêa con
tra huma de cal: em outra em que 
fe ' juntem duas partes de arêa con
tra- huma de cal : ·em outra em que 
fe juntem duas partes e m·eia de arêa 
contra huma de cal ; e em outra 

,.em ~ que fe juntern tnis partes de arêà 
contra huma de cal. 

-~ Feitas · e fias mifl:uras feparada
mente, . e pofias ·ao ar cada h uma 
de per fi , ( depois de amaífadas 
bem com a agoa neceffaria, e da 
mefma com que fe ha de fabricar 
a obra) entaô fe verá como fica 
· Y cada 
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cada huma daquellas compofiçoens: 
a que feccar com effeito em menos. 
tempo, e que endurecendo mais de 
preffa , fu-fientar a agoa que por 
fim a fe deitar , fem a extra vazar, 
.nem amollecer a fua fubfiancia , he 
a melhor i e em que as proporçoens 
dos materiaes foraõ acertadas. En-

. taõ fe fará o amaflàdouro em gran
de ; obfervando as mefmas propor
çoens fabidas pela experiencia an
tecedente. 

O que fica dito, he fuppondo 
fempre ferem bons os materiaes que 
ferviraõ para a experiencia; por
que Ie a arêa tinha terra, ou barro; 
fe era groffa damaziadamente; fe 
continha fal de qualquer genero que 
foíTe : e da mefma forte, fe a cal 
foi feita com pedra branda; fe foi 
desfeita ao ar, ou com agoa falga ... 
da , e ainda íalobra ; de feme1han..:. 

tes 
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tes materiaes, nunca podemos ef
per~u que reful te hum corpo [o lido; 
tanto em grande, como em peque .. 
no ; e por mais bem ordenadas que 
as proporçoens fe encontrem entre 
a arêa , e a cal. 

Talvez que aqueiie foffe o 
fimphciffimo , e faciliffimo feg redo 
de que nfavaõ os antigos, quando 
edifica vaõ, fegurando-fe por aquel
le modo das juíl:as proporçoens que 
deviaõ praticar ; e por cujo meio 
confeguiaõ o fazer taõ fortes as pa
redes, que quando queriaõ demo
lir-fe. para alguma nova obra, era 
menos cu flofo quebrar as pedras pe
lo meio dellas, do que dividillas pe
las fi.1as juntas; como vemos ainda 
hoje em todas as paredes de edi
ficios antigos. Sendo tambem para 
notar, que aquelles edificios tinhaó 
as paredes cómpmente menos grof-

fas; 
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.fas; e ainda affim fufientavaõ pe
zos exorbitatltes, fem ceder a elles; 
e affim mefn1o duravaõ muitos fe 
culos fem o menor defeito; em lu
gar, que as groífuras das paredes 
nos edificios modernos fendo mui
tas vezes exceffivas , ne.m por if
fo Iaó mais fortes , nem promet
tem ~ura5aô maior: de forte que 
nos pnmenos a arte,com que os mu
ros fe forma v ao , e a bondade, e 
jufias proporçoens nos feus mate-
riaes, fuppr1a a falta das groffuras; 
e nos fegundos as groffuras ex
ceffivas 11a'ô podem fupprir a itre
gula ridade de cada hum dos mate
riaes, e fuas devj'das proporçoens .. 

CA-
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C A P I T U L O XVII. 

F Inalmente a fortaleza dos edi
ficios depende da mifiura regu

lar daquelles materiaes, de que as 
paredes (e compoen1 ; porque da 
cal, e da arêa mal juntas, ou ama f
fadas mal, nunca póde re[ultar hu
n1a liga forte. Do contaB:o imme
diato provétn a uniaó perfeita ; e 
fem e!l:a naó póde haver indura
çaó; de forte, que os ingredientes, 
depois de mifiurados mal , ainda 
confervaõ alguma parte ·da divifaó 
que tem naturalmente. Q9antas ve
zes vemos gue no in!l:ante em que 
a obra principia, neffe mefmo in[
tante fe prepara a cal , e fe junta 
coll! a arêa? E tudo taó precipita-

damen-
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~amente que o intento do artifice 
parece encaminhar-f e fó a fazer 
de preífa , e naô a fazer bem. A 
natureza naô faz, nem fabe fazer 
milagres ; por i1To nada faz fem 
tempo. O prudente agricultor pri
meiro prepara a terra , e nefra pre
p araçaô impende o maior traba
lho: efpera a fezaô propria ; obfer
va algun1as vezes as phafes da lua 
nova, ou chea ; efcolhe o dia fe
reno, e claro, e entaõ femêa. N e f
te ponto começa a natureza a fua 
obra , e a vai continuando lenta
mente até que em efpaços certos a 
conclue. 

Tudo , o que fe faz de repen~ 
te, tambem de repente acaba. As 
coufas que fe fazem de vagar , e 
com premeditaçaõ, fa6 as que du
raõ mais. Affitn faõ os edific1os; 
para eíl:es he primeiro nec e1Tario 
. P,art. II. Q que 
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que a ma teria fe difponha , iílo he, 
que os n1a teriaes recebaõ aquella 
elaboraçaó primeira , por meio da 
qual f e fazem babeis par a produ .. 
ziren1 h uma acçaõ determinada.N e
nhum artefaB:o ha, que naõ necef
fite preparaçoens antecedentes. Só 
o que he feito de huma fó cou[a 
neceffita n1enos , ( fe he que póde 
haver alguma coufa que provenha . 
de hunú. coufa fó.) Aquillo po-

' ~ . rem , em que entrao mmtas , e 
diverfas entidades , cada huma 
dellas exige hum modo de prepa ... 
rar divedo ; porque a perfeiçaó de 
hum compofio fuppoem neceff.1 ... 
riamente a perfeiçaõ das partes que 
o compoetn. 

Quem fouber que o vidro fe 
faz com arêa, e fal , nem por i!fo 
o ha de faber fazer, fe igualmen
te naó fouber o como 1e preparaó 

para 
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para aquelle effeito o fal , e mais 
a arêa. ~em fouber que o ver
melhaô fe faz com enxofre, e azou
gue , nem por iffo o ha de fazer 
nunca, [e ignorar a preparaçaõ de 
cada hum daqueUes dous ingredi
entes; porque naõ bafi:a o conhe.-. 
cünento abfiraéto ; tnas he necef
iario arte na execuçaõ. Todos vem 
que a folha, chamada de Flandres, 
he fabricada co1n efianho , e la
minas de ferro; mas nem affim fa
zem todos aquella folha ' por nao 
efiar ~ulgarizada a preparaçaô an
tecedente de hum e outro tnetal 
para aquelle utit tninifierio. 

Muitos fegredos fe perderaó , 
fem que a noticia fe perdefie dos 
feus materiaes; mas porque fe per
deo o tnodo de os prepara r. R aros 
faõ os que naõ conhecem quaes 
faó as partes, ou ingredientes, de 

Q ii que 
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que fe faz a cornpofiçaó metallica., 
chamada Eleétro Mineral ; porém 
e fie faõ rari ffim os os que o fa bem 
fazer , porque o ufo de difpôr 
aquellas partes naô he cornnmm. 
A arte tem feus materiaes, e tam
bem a na tu reza ; defta os ma te
riaes faô os quatro viíiveis ele
mentos. Só a natureza fabe obrar 
com elles; porque fó ella os fabe 
preparar. A arte prefupppoen1 
aquellas preparaçoens anteriores, 
que fó a natu.reza íabe dar. 

E com eff'eito o que a arte fa z 
h.e tudo por meio dos corpos já 
feitos, ou formados pela. natureza; 
e efta o que produz he por meio 
de elementos ainda naô corporiza
dos ; porém fem mifiura , nem a 
natureza., nem a ar-te podem pro
duzir. Huma miil:ura defigual, ou 
n:eg)ig~nte, o que faz h.e hum mon.C.. 

tro,. 
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tro, ou hum aborto. I-Ia fortes cor
rofivos , .a que huma mifl:ura di
ligente dulcifica; e a leve, ou pou
co cuidadofa , naõ tira a qualida
de caufrica. O Mercurio, a que cha
maõ doce , póde fervir de exem
plo. Commumente provém de hu
ma trit~uaçaõ confiante ; fem a 
qual naõ perde o fublimado Mer
cm·ial , a corroíaó , ou cauíbcidade 
t}Ue lhe he propria. 

A Pharmacia toda fe reduz a 
trituraçoens , ou mííl:uras differ~n
tes ; da exaélidaó defias depende 
abfolutamente a fingularidade dos 
remedios. O artifice impaciente ra ... 
ras vezes foi util ao infermo; an
tes quafi fen1pre lhe cauía prejuizo 
irreparavel; porque a precipitaçaó, 
com que a receita fe prepara , ou 
faz o remedio inutil , ou faz o ufo 
delle perigofo. Tudo aquillo, em 

Part. Il. Q_ iii que 
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que entraõ par~es diverfas , para 
de todas refultar hum fó compof
to , he fempre neceffario ( como 
já dilfemos ta.ntns vezes ) que ef .... 
fas rnefmas partes fe 1nifiurem ben ; 
e nenhuma mifiura fe faz perfeita
mente f em paciencia, e tempo. E 
affim, que importa que o artifice co
nheça a ley , ou proporçaô das 
quantidades, fe ao tempo da mif
tura ou fe efquece del!a , ou a 
trata como ponto menos unportan
te, e pouco efiencial? 

N aó he porém affim ; pcr
'}Ue fe a cal , e a arêa fe naõ in
corporaó bem por meio de huma 
mifiura diligente, e rigorofa, nun .. 
ca daquelles dous ingredientes ha 
de refultar hum corpo fó ; antes 
cada hum confervando tenazmen
te a fua natural propriedade ha de 
ficar habil fempre para feparar-fe,. 

e para 



De Architeéfura Civil. "'47 
e para tornar ao e fiado de divifa õ, 
que de antes tinha ; e com effeito 
de huma tal compoGçaó , ou de hu
lna miíl:ura fuperficial, e negligente, 
nunca póde refultar huma concre
çaó lapidifica, forte, e perduravel. 

Sendo pois certa , e bem fnbi
da aquella propofiça6 ; e proce
dendo geralmente em todas quan
tas compofiçoens fe fazem; ainda he 
mais confiante, e 1nvariavel na queí
taô de que tratamos ; porque as 
paredes naó fe fazem para fufien
tarem fó o feu proprio pezo ; mas 
tambem , e mais principalmente pa
ra fuíl:entarem todo o pezo de to
das as partes do e ificio; ~ ifio naó 
para hum dia, ou para hum anno 
fó, mas para muitos. Por iífo quan
to 1nenos obfervancia ha na exa
éhdaõ das regras, tanto menos he 
dura vel o edificío. 

~ív ~e-
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N eceffitamos de h uma e!pe
cie de liga , ou cola preparada de 
tal forte , e com arte tal, que en
dureça logo , e depois de endlll·e
cida fe petrifique com o tempo; pa
ra que neíte efiado poffa refiíbr á 

I 

agoa , e ao ar : a agoa, para que 
a naó penetre ; e ao ar, para que a 
naó faça em pó. Nos edtficios an
tigos obfervamos muitas vezes gue 
corroendo o ar o corpo falido das 
pedras , naó póde fazer a mefma 
corrofaô na cal e arêa con1 qúe 
foraó fabricadas as paredes. ]fio 
procede affim pela razaô de have
rem fido aquelles dous materiaes 
efcolhidos prudentemente' e amar
fados bem,-de forte que nem a agoa, 
nem o ar os poderaó defiruir ; e 
foi naquella parte mais douta a ar .. 
te , que preparou os materiaes, do 
que a natureza que fez as pedras; por 

iJfo 



De ArchiteE"htra Civil. 149 

ilfo efias refifiiraõ menos á irnpreffaõ 
diuturna daguelles elementos; ernlu
gar que os materiaes depois de uni
dos, ficara6 totalmente impenetra
veis, e daqui procedeo a duraçaó. 

E affim he neceifario que os 
materiaes fe mifiurem bem , e que 
nefia preparaçaõ ie occupe o tem
po que for precifo : porém como 
em tudo póde haver éxceffo, e efte 
em tudo he ruinofo, commumente 
tnmbem o póde haver no vagar de
maziado, com que fe proceda na mif
tura; porque dd1à refultaria o mel
mo , ou maior erro. A forca da cal 

;) 

depende inteiramente dos efpiritos 
ígneos que contém; e fem os quaes 
nenhuma prepara çaô , on tritura
çaó póde fer fufficiente para fup
prir , e emendar a que !la falta. · If
to fuppoíl-o , já fe vê que huma 
preparaçaó efpaçofa ou prolongada, 

lenta-
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l~ntamente faz diffipar húma grande· 
parte daquelles mefinos eípiritos 
que devemos confervar; e que faó os 
primeiros, e verdadeiros agentes da 
petrificaçaõ artificial que procura· 
mos, e que he com effeito o fim a 
que a ohra da parede fe encaminha; 

A expofiçaõ da cal ao ar por· 
muito tempo, faz perder-lhe a for
ça ; porque no mefmo ar f e d iffi
paó os efpiritos, en1 que toda a for
ça efl:á. Ifio fuccede á cal , naõ fó 
quando efl:á folitariamente ; mas 
tambem depois de rnifrurada com a 
arêa, e no internpefrivo re111po da 
tniíl:ura ; porque neife mefrno fe 
perdem ta1nbem os feus efpiritos 
mais fortes, -e aélivos. Temos o ex
emplo en1 todos os licores inflam
rnaveis ; os quaes efiando algum 
tempo expofios ao ar livre, perdem 
infenfivelmente o forca , a gua[ 

~ confif-
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confiibndo nos efpiritos mais pu
ros , e fies f e diflipa ô ; e o que fica 
do licor, he a parte mais aquofa, 
e menos inflammavel. O mefmo 
fuccede a todos os efpiritos vola
teis dos animaes , e vegetaes; por 
ii!à os vafos, em que fe guardaô, 
devem eftar tapados fernpre , co
mo enfina a pratica vulgar; e quan
to mais fubds , e efpirituofos faó, 
tanto mais neceffitaô aquelle ref
gnardo , e providencia. 

A mefma agoa fimp!es- conti
nuamente fe evapora , e vai per
dendo algun1a parte da fua melhor 
fubfiancia, como a diminuiçaô mo f-. 
tra ; e fe evapora totalmente em 
tempo competente; e a parte, que 
vai ficando, fempre he a mais den
fa, e menos pura; tornando por e f
te modo a entrar na vafia regiaô do 
ar, que he de donde as agoas to-. 

da' 
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das vem. Entre os efpiritos vola
teis alguns ha com tanta força, 
que com difficuldade fe confervaó, 
por mais que vedadan1ente efl:ejaó 
refguardados; porque, franqueando 
os vafos mais feguros , recobraõ a 
perdida liberdade, iUudindo a pou
ca vigilancia do artifia inexperto , 
e defcuidado. 

Deve pois a preparaçaó, ou 
mifl:ura dos noffos materiaes , fer 
regulannente praticada, impenden ... 
do-fe o tempo neceffario, mas naó 
com' tal exceffo , que a força da 
cal , que deve1nos confervar , fe ve
nha a perder por eife n1eio. Fejii
na lente , como diz o proverbio 
conhecido. A prudencia deve pref
crever as regras necefiarias , ifio he, 
o tempo que h a de gafia r-fe na nlif
t ura , para que efl:a naõ fe faça pre
cipitadamenLe , nem t::unben1 com 

ma1s 
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mais vagar do que aquelle que he 
precifo. Affim teremos os dous ma
teriaes taó jufiamente preparados, 
que venhaô a fervir de huma liga 
forte, que contenhaó os muros dos 
noífos edificios ; e aili1n veremos 
que os edificios antigos nunca fo ... 
raõ mais duraveis, dogue os noilos 
haõ de fer. Que os elementos fe 
conjuren1, e que a terra trema, ve~ 
remos as noífas habita-çoens refi~ 
tirem mais , naõ cedendo ao pri
meiro impul.Io , mas aos impulfos 
repetidos de hum tremor mais vjo ... 
J.ento , e extraord111ario ; porque 
defl:e naõ ha arte humana que pof:
fa defender. 

A.quella-he a refolnçaõ do nof
fo Problema. Os edificios antigos 
duravaõ mais , e· refiftiaõ algum 
tempo mais aos movimentos {ub .. 
te.rrane0sl ;. povque foraó fabricados 

GO.t:w 
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com mais regularidade. Alguns dos 
noífos, e n1.odernos edificios refi[ .. 
tem menos , e tem menos duraçaõ; · 
porque fe fabricaô com menos at
tençaõ , e fem intençaõ de dura
rem muito: de que fe fegue que naó 
he para admirar que os vejamos 
durar pouco. Nifio naó digo eu 
nada de novo ; lembro aquillo mef
·mo que todos faben1. O mais, que 
fiz , foi verificar aquella verdade 
conhecida , com experimentos phy
ficos igualmente conhecidos. Para 
os architeél:os naõ era precifo di~ 
zer nada; porque fabem melhor do 
que eu todos os preceitos de huma 
profi.íTaõ , que naõ he minha. 
· N aó affirmo porém que to· 
dos os noífos edificios fejaó fabri
cados com tnenos feguranca; por-

' a j que a1guns eaamos vendo que com 
effeito 'fe fabricaõ con1 a mais fe-

I 

v era 



De Ari'bitetltJra Civil. 2 55 

véra exaétidaó . Temos huma pro• 
va mPmoravel no Arfenal famofo , 
donde a arte nuis efcrupulofa ex
ercita as regras mais 1ublirnes pa
ra formar hum edificio fumptuofo, 
que ha de fica r fervindo de indicar, 
como Padraõ P\_eal, o ·augufio no
me do Monarcha Inviéto que o pro
tege; do fabio l\1inifl:erio que o pro
move; e do nobre Magifirado que 
o dirige. Alli veraó os feculos vin
douros o quanto póde em hum Prín
cipe o cuidado Paternal; em hum 
Miniího o zelo ardente; e e1nhum 
Corpo refpeita vel a prom pta ex e 
cuçaó. Qle duraçaó naõ devemos 
e f pera r de hum admira vel edificio, 
cujos fundamentos faõ efiabeJecidos 
naquelles generofiffimos motivos ? 
As pofieridades o baú de ver du
rar , e perfifl:ir na mefma pompa 
contra todo o rigor dos elementos; 

nelle 



nelle haó de achar como em livro 
vivo e pern1anente, os melhores do~ 
cumentos para edificar com forra- , 
leza : e nós obfervando o methodo, 
com que aquelie edificio fe levanta 
felizmente , nelle acharemos tam
bem os ·preceitos regulares para pra
ticar em pouco efpaço, a mefma fe
gurança que alli vemos praticada 
~m grande. 

F I M. 

-
P R O 1' E S TA T I O. 

SI aliquid in hoç Civilis .Architecrur~ 
Problemate, me infcio , elapfum iit, 

quod Catholicx Fide.i, aut bonis moribus 
aliquatenus adverfetur, id omne non di
éhun nec fcriptum volo ; & facrofanébe 
Romana:: Ecclefix cenfurx , aut alicujus 
in Phylicis n1elius íentienüs correél:ioni 
fuq_jicio ; ex debito voveo , ex animo lí
.benter ampleél:or. 
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de atgu1u termos proprios , de 
que no Problema de Archite

Elura Civil fe faz menfaÕo 

A C ido alcalico:fal alcalino fixo .· 
Todos efies termos fe appli
caó a aquelles faes .que fer

mentaó entre fi;naó porque haja en
tre eU ~s h uma verdadeira fermenta
çaó; mas hum a elpecie.de combate, 
ou ebulliçaó em que o acido perde a 
natureza de acido ; e da mefma 
forte o alcalino perde a natureza 
alcalica. O acido porém fempre fe 
rnanifefta em hum fabor pungente, 
ou amaricante, como fe nota no fal 
cornmum , no nitro, no vitriolo, e 
em outros muitos faes , affim mi-

Part. II. R neraes, 
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nernes, como vegetaes; em Iuga.r 
que os al ~ aJ i nos tambem fubflfiem 
{em fabor algum; em cuja ordem 
entra a terra vulgar, todas as for
tes de cal, e outros muitos corpos; 
os quaes faó alcalinos, fem conte
rem alíàs fabor algum. E pór ef
te principio o fal acido he fempre 
diffoluvel na ago·a ; porque ainda 
aquelle, que e fiá junto intimamen
te a hum corpo indílfoluvel , em fe 
feparando delle logo fe diifolve; 
em lugar que os alcalinos , nem to
dos fe diffolvem na agon. ; porque 
a terra, a cal, as conchas do mar, 
e outros muitos corpos, naó obílan
te o ferem alcalinos, nunca fe dif
folvem. Os faes alcalinos fixos, ef
fes todos fe diifolvem na agoa 
promptamente , e a humidade do 
ar baíla para os dilfolver perfeita
mente, Todo o fal, que fe acha 

nas 
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'lias cinzas dos vegetaes queimados, 
he hum verdadeiro fal alcalino fixo; 

·e da mefma forte o fal, que exifie 
no farra do vinho queimado, he 
hum fal alcalino fixo, e o mais for
te de todos o~ daquella natureza. 

O conhecimento dos acidos, 
·e alcalicos , he o mais precifo no 
-ufo da Medicina , e fem aquelle 
rconhecimento exaHo naô póde ha
ver perfeito Medico; porque ape ... 
nas ha doença , ou mal algum que 
{e poffa explicar difiinB:amente, 
nem conhecer o feu principio , fem 
recorrer a hum acido predominan
-te , ou a hmn degenerado aicalico: 
os remedios commumente tendem 
ou à moderar, e extirpar hum aci_: 
do· abundante , ou a moderar , e 
extirpar tambem hum alcali efcor
·butico , e corroíivo. A rnzaô he; 
-porque a fabrica viv.ente em todos 

Il ii os 
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os animaes tod·a fe compoem :de 
Jjquidos diverfos ·que cirs:u1aõ , e de 
CL0a. circulaçaõ depende a contex
tura, e ordem natural : viciada, ou 
embaraçada de algum n1odo a cir
cula~aô , logo efiá prefente o mal 
que ha de vir precifamente. Ifio 
fuppofio , he certo que dos aci
dos, e alcalicos provém ordinaria
mente as concreçoens , coagu1a
çoens , e indigefioens que perver
tem a economia circular no corpo 
dos animaes ; e pervertida a circu
laçaô, di!fo vem a refultar a efl:ag
naçaô de hum liquido , e defl:e a 
de todos os mais progreffivamente 
fonguis tibi jigna dabit. 

E com effeito os acidos, e ai~ 
calicos faô os promotores das def
ordens principaes que o corpo fen
fitivo - experimenta ; porque a. al
guns dos liquidos attenuaó exceffi-

vamen-
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vamente, e a outros engroffaó, fa
zendo a huns mais fluidos do que 

'devem fer, e a outros mais denfos; 
e por efie modo ou fe fufpende a 
circulaçaõ , ou fc: defordenaô as 
funçoens vitaes. N aô fe fegue da .. 
qui que todos os acidos e alcalicos 
fejaó morbofos fempre; antes a to
tal exterminaçaõ delles h e nociva .: 
huma jufia porçaó , e proporçaó 
deve intervir ; o mal efiá no excef
fo , e efie confifie ou na quanti ... 
dade , ou na qualidade. O acido 
exceffivo , predominante nas pri ... 
meiras vias, he commumente o fa.,. 
bricador , e confervador das varias 
efpecies de Iumbricos inteíl:inaes. 
Daqui vem que, azedando o leite 
no debil efl:omago das crianças, alli 
fe converte em eíl:irpe verminofa; 
e defia refultaó os funeíl:os acci
dentes, de que a ma10r parte das 

P.art. II. R iü çrian ... 
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crianças morre. Os Imnbricos , 
(ou lumbrigas) caufaó convuHoens 
horríveis; ·e nefte cafo , fe a cura 
fe dirjge a 'OUtro motivo, a tnorte 
he infallivel. Efia verdade prati
·ca conhecem perfeitamente os l\lle
dicos ; mas na_õ fei fe .todos co
nhecem o remedio mais perfeito. A 
:tintura azul he remedio efficacíffi
mo. Qgis potejl capere capiat. 

Alch(Jol , ott eJPirito de vinho 
refl:ijicado, ou tartarizada . .Akhaol 
fe chama o efpirito do vinh0 fum
ma·mente deflegmado , e pofio no 
·ultimo grao da pureza que póde 
ter. AquelJa depuraçaõ fe faz por 
meio de qualquer fal alcalino fixo:, 
ou por meio· do fartara queimado ; 

. ;porque todo o fal alcaliBo fixo attra
he a fi a humidade aguofa , e dei
xa intaéta a oleofa. O efpirito do 
vinho, privado in~eiram.ente de hu-

Inida~ 
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mi dade , he o diiT'oJvente proprio 
de todas as gomas , e rezinas , e 
geralmente de todos os çorpos re
zinofos. Por meio daquelle n1efmo 
efp irito fe extrahem as tinturas de 
todos os vegetaes; e os remedios 
mais exquifitos commumente exi
gem o alc]lool ; porque o efpirito 
do vinho em quanto contém hu .. 
midade aquofa, e em quanto naõ 
efl:á reduzido ao que charn.amos al
chool, naó tem .a força neceifaria 
para diflolver alguns corpo~ , ou 
extrahir algumas tinturas· , que fó 
cedem ao alchool , e refifrem ao 
efpirito do vinho. E.fpirito reB:ifi
cado he aquelle que, defiillando-fe .. 
varias vezes, vai deix-ando no fun
do do vafo defiillador a parte aquo
fa que continha , recebendo-fe fó 
a que primeiro fahe , e entra no 
vafo recipiente; porque os primei-

- R iv ros 
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ros efpiritos que fobem faõ os mais 
I 

puros, e os que contem menos aquo-
zidade; porque efia , como mais pe
zada , e menos efpirituofa , naó fo
be fe naó no fim da operaçaõ, e 
quando o fogo adminifrrado a inci
ta com 1nais força ; por iiro repe· 
tindo-fe muitas vezes a. opera~aó, 
e tomando fó. os primeiros vapores 
que fe levantao , vem a adquirir-fe 
hum efpiríto oleofo em todas as 
fuas partes , e proprio para os ufos 
defiinados. O mefn10 efpirito tarta
rizado he hum pm·jffimo alchool ; 
porque o fal fixo do tartaro quei
mado embebe em fi a humidade 
fuperflua, e fó deixa livre a parte 
oleofa , e efpirituofa ; e iíl:o pelo 
principio commnm , de que os ef
piritos fe rmentados, fó ernbebem a 
aquoGdade , e naó pene traõ, nem 
diffolvem fal algum~ 

O al-
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O alchool tem ufos excellen
tes nos experimentos phyficos; e da 
mefma forte na Pharmacia, Me&·-· 
cina, na Cirurgia , e na Anaton1ia. 
A manufaB:ura dos vernizes ; a ex
tracçaõ de tinturas mineraes , ve
getaes , e medicinaes; e fabrica dos 
termómetros, ou conhecimento exa
B:o dos graos do frio , e do calor 
em todas as efiaçoens do anno; a 
coniervaçaó de algumas figuras 
monfiruofas animaes ; a cura de 
muitos males ; a reprefentaçaõ vi
iivel do.'b liguidos· que circuJaõ nas 
arterias, e nas vêas ; tudo depen
de do alchool; e- fe efie he depu
rado menos bem, fuccedem mal os 
experimentos que com elle fe pra
tíca. E com effeito o alchool, que 
contém ainda humidade aquofa, 
ddfolve fó groífeiramente as go .... 
mas , e rezinas de que os verüizes 

!e 
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fe compoem: naó mofiraó exatla
mente os differentes graos de fi·io , . 
e de calor; por i ffo ha poucos termo
metros que fejaó bem exatlos em 
mofirar aquellas differenças ; por
que faó rariffimos os que tem o al
chool perfeito: da mefma caufa vem 
o naõ fe confervarem fempre as 
partes animaes que fe devem pre
fervar de corrupçaó : a tintura do 
coral naó fe extrahe como deve fer, 
quando o alchool he menos defleg
rnado ; e a outras muitas tinturas 
{uccede o mefmo por hum funda- : 
rnento igual. 

Na Cirurgia deve fer muito 
circunfpeél:o o ufo do alchool; por
que efie efpirito concentrado , he 
menos proprio naquella arte; a fua 
mefma pureza, e fortaleza faz mui
tas vezes paralytico o membro a que 
fe applica, tirando-lhe o fentimen-

to., 
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to, ou fazendo-o infenfivel , e fem· 
acçaõ vital ; principalmente nas 
partes nervofas, as quaes de algum 
modo efiupifica. N aõ fei fe os pra
ticas conhecem bem .efia verdade, 
e a importancia della : fe bem que 
eíl:e cafo he menos perigofo , por
que raramente fe encontra hum al
chool verdadeiro , e puro : porém 
ainda o mefmo efpirito de vinho he 
fufpeitofo; porque coagúla o fan
gue : a agoa ardente commua he 
mais proveitofa , e maü fegura no 
tratamento das feridas; porque cu
ra fem mortificar, ou fopjtar os ef
piritos animaes. Os remedios for
tes faó infiéis as mais das vezes; 
com os brandos fe confórrna a na
tureza; com os outros ie exafpera, 
e perde o alento curativo que em fi 
tem naturalmente. 

O alchool naó fó prové'm do 
efpi-
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efpirito vinofo , mas tambem de 
todos os l-icores fermentados , co
mo faô os que · produz o trigo , a 
cevada , o milho , e outros muitos 
vegetae~ que fermentaõ da rnefma 
forte: de todos elles fe tira hum e[ .. 
pirita em tudo femelhante , e fem 
differença alguma ; porque todos 
faõ inflam ma v eis igualmente; e f e ... 
guindo o mefmo methodo , de to'"! 

dos fe confegue. hum puriffimo ai~ 
çhool , e proprio para- os rnefmo~ 
ufos, e experimentos. 

Amalgamar. Amalgamar fe 
diz da ·mifl:ura que fe faz do azou
gue com o ouro, ou prata, e com 
os mais metaes , exceptuando o fer
ro , porque fó efl:e naó admitte o 
miflurar-fe com o azougue. Aguel
lu ·acçaô, por onde o azougue Íqti ... · 
ma mente fe mifiura com o ouro, 
ptJ pratq. , tem ufos fingulares ~m 

v a nas 
"· 
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varias artes. Os chimicos novatos, 
quando vem que o corpo compa
B:iffimo ~ do ouro recebe .flvidiffi
marnente em fi o azougue, e nelle 
de algum modo fe derrete , logo 
entendem que aquelle femimetal he 
o diílolvente natural do ouro , e 
que he o de que falia o Conde Ber"7 
nardo Treviifano ; e julgao fer 
aquella a fonte parabolica do mef
mo Conde : fundàdos nefia idéa 

~ . . 
entrao a 1ntentar experl'm,entos ra .. 
ros com a n1ifiura do azot1gue , e 
ouro ; e entre elles faô rariffimos 
os que depois de muitos' annos de 
trabalho conhecem a illufaô , e fe 
affafiaô della. 

Porém naó tem fido inuteis 
aquelles inutiliffimos trabalhos , e 
indagaçoens infruéhwfas ; porque 
dellas provieraó inventos admira
veis, çle que as artes f e efiaõ . fer-

v,indo 

, 
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vindo hoje. Os melhores praticas 
tem efcrito largamente experien
cias feitas por meio do amalgama 
do ouro com o azougue ; nelles fe 
haó de achar experimentos exqui
fitos, e curiofos. O que eu obfer
vei naquella metallica miíl:ura , foi, 
que os metaes naõ recebem igual .. 
·mente a mefmn. porçaõ de azou
·gue; porque huns recebem nos feus 

I • ~ poros mawr porçao , outros menor: 
o ouro v. g. amalgama-fe com deza
feis partes de azougue; a prata com 
oito , e a efia proporçaõ os mais 
rnetaes fendo de advertir ; que 
quando o ouro fe amalgama com 
o azougue , exhaia no tempo da 
mifiura hum fé-rido nrinofo. Efre 
phenómeno , por mais fimples que 
·pareça, naõ deixa de fer muito ob-
,ferva vel ; porque da uniaõ daquel-
les corpos naõ devia provir fe:. 

rnelhan-
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rnelhnnte fenfafaó : outros mnis ex
perientes defcobriráó a caufa. 

Athanor he huma efpecie de 
fornalha , fabricada de tal forte, 

,;; I 

que o carvao, que contem na parte 
chamada torre , vai cahindo de 
vagar , e fucceffivamente no lugar 
da fornalha em que o fogo eftá. 
Serve efie infhumento para con
fervar hum fogo moderado, e igual, 
fem fer precifo deitar-lhe carvaó 
todos os dias; por ilfo lhe chama
raó tambem Piger Henricus. E com 
effeito o athanor he hum dos infiru
mentos necefTarios , de que hum 
bom Jaboratorio deve efiar provi
do : por meio delle fe fazem as ob. 
fervaçoens mais fingulares ; os li
cores que devem circular bafiante 
tempo; as digeíl:oens que fe fazem 
lentamente , e outras muitas ope ... 
raçoens de experimentos naõ vul-

gares ; 
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gares ; tudo neceffita hum calor. 
igual, fucceffivo, e moderado : o .. 
athanor fatisfaz a todas e fias in- . 

' ten~oens. 

Butyrt~m. Affim {e diz de hu
ma materi~ unétuofa que os artif
tas extrahem de alguns corpos que 
tem a ptidaó para a produzir, fen
do dirigidos de hum certo modo ; 

. a materia unél:uofa he da rnefma 
forte congelada por fórrna de man
teiga, e por i{[o lhe chamao buty
rum. Do antimonio , do eftanho, 
do vitriolo fe extrahe hum buty
rum crífiallino ; os quaes ainda que 
faó famigerados no uio da Me
dicina , e fejaó tidos por reme
dia heroico, com tudo , fe eu fo
ra Medico , nunca o applicara in
teriormente , por mais correB:o , ,e 
cicurado gue aguelle remedio fof .. 
fe ; por fer hum jndomavel cor-

roíivo~ 
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rofivo. A Medicina chirnica he 
fufpeitofa ; e quem fe ferve della, 
ou he l\1edico inexperto ·, ou chi
rnico menos infiruido. O corpo 
humano naó he feito para fe fa
zer neHe experiencias , e anatomias, 
fe naó depois de morto .. Os chi mi
cos jaél:aó muito os Ieus remedios, 
e confiaó delles muito; porém os 
veteranos chimicos , e todos os 
feus remedios defconfiaó. A Chirni
ca deve fer conGderada como fcien
cia phyfica , mas naõ medicinal. De 
a]guns corpos vegetaes fe extrahe 
hum butyrum feguro , como he o 
da cera v. g. aquelles que provém 
dos mineraes , e que delle fe ex
trahem com mais arte, e mais tra
balho, faõ infiéis, e perigo!os fem .. 
pre. Os Medicas peritos conhecem 
bem efia verdade. A verdadeira man
teiga, que provém do leite, he hum 

Part. li. S ver..s 
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verdadeiro butyrum natural' ~ elle 
he nut ritivo , e anodino ; porém 
naquelles ·, que tem por bafe os faes 
mineraes, latet attgttis itz herba. 

CalcinafaÕ. To do o corpo f o
lido , que efrando expollo ao fo
go , perde inteiramente a parte hu
nlida que tem , fica calcinado , i[ .. 
to he , reduzido em pó ,. ou em 
hum eftado de divifaõ, que facit
menté fe reduz em pó. lfi:o he ao 
que fe chama calcinar, e calcina
çaõ. Porém nem todos os corpos 
ie podem calcinar ; porque muitos 
ha em que de nenhuma forte pó
de ter lugar a calcinaçaõ. O vidro 
v. g. nunca fe calcina , porque nel
le o que o fogo faz , h e reduz-illo en1 
vidro corrente , mas naó por fi 
me f mo reduzivel em pó. O ouro, e 
a prata tamb€m naõ adrpittem 
aquella acçaó; porque o fogo os 

funde,, 
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funde, mas naõ os pulveriza. Al
gumas vezes fe diz impropriamen
te que hum corpo efiá calcinado, 
[ó porque efl:eve algum tempo ao 
fogo ; porém naõ he iífo verdadei
ra calcinaçaõ; porque o ouro , ou 
prata , ainda que eil:eja a hum fo
go violento -, nunca fe calcinaõ, e 
ficaó taô fufiveis como eraô, fem 
perder porçaõ alguma da fua {ubf
tancia. A propria calcinaçaõ fup~ 
poem deperdiçaõ , e mudança de 
fubfrancia. 

Concentrado. Todos os efpiri..: 
tos, e licores reduzidos por qual~ 
qualquer modo a hum efl:ado de 
1nais força , e mais pureza , fe di-
zem concentrados. O modo mais or
dinario por onde os e{ piritas , e li
cores fe concentraó , he a difl:illa~ 
çao; porque por n1eio della {e fe .. 
para a parte _menos forte, e pura .. 

S ii mente 



2 76 Itú!ex do Problem"l 

mente phlegmatica , ou aquofa , da
quella que [ó [e cornpoem das par
tes mais aélivas, e efpirituofas. O 
efpirito do fal v. g. na fua prim.ei
ra extracçaõ, he compofl:o de tu
do quanto tem o fal comrnum de 
mais volatil , e que coin mais faci
lidade póde fer extrahido daquel
le fal. Porém repetindo-fe depois 
a mefma operaçaó ( fegundo a in
tençaó do artífl:a, e fegundo o grao 
de força , e de pureza que fe procu~ 
ra) entaó o licor , que fica no vafo 
defiillatorio, he jufiamente o licor, 
a que .fe chama concentrado, e nef
te efiado tem propriedades, e vir
tudes mais efpeciaes, provindas uni
camente da força maior que tem. A 
agoa ardente he o liquido que fe 
extrahe na primeira diílillacao do 
vinho ; porém fe a mefma ~opera
çaõ he mais Yezes repetida , rece-

bendo-
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bendo-fe fó os primeiros vapores, 
ou os primeiros e fpiritos que fe le
vantaó, e entraó no vafo recipien
te, já entaô fe naó diz agoa arden
te , mas efpirito de vinho ; e fe 
com eíl:e fe torna , ou continúa a 
repetir a mefma operaçaó receben
do-fe fó os primeiros efpiritos que 
fe vola til izaõ em fentindo o calor 
do fogo , já ie naó chama efpirito 
de vinho., mas eípirito concentra
do. O mefmo fuccede a todos os 
efpiritos corrofivos , como faó os 
do fal commum, o do nitro, -o do 
vitriolo , e o do enxofre ; porém 
com a differença , de que nos lico
res inflarnmavets (como faó os da 
agoa ardente , do efpirito do vi
nho , do efpirito concentrado, e 
outros) a parte mais forte , e vi· 
gorofa, he fempre a mais volatil, 
e a que primeiro fahe ; em lugar 

Parte li. S iii que 
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que nos efpiritos corro fi vos a par
te, que primeiro fe volatil1za , he a 
menos forte; e a que cede em ulti
mo lugar á acçaõ do fogo, e que 
exige mais aébvidade de calor, he 
fempre a mais vigoroía, e forte, e 
por iffo fe diílingue com a qua lida
de, e denom inaçaó de concentrada. 

Crijltdlizar. Criflallizaçaõ. Só 
os faes, ou materias falinas fe crif
tallizaõ; porén1 crifrallizaçaõ per
feita fó fe obferva nos faes puros. 
A agoa do mar evaporada 1enta
nlente ao fogo , ou ainda pelo ca
lor do Sol intenfo , depois de fe 
exhalar a maior parte da agoa, em 
que o fal efiá , e depois que a agoa 
refiante tem unicamente aquelle fal 
que póde conter diffolvido em fi, 

_logo na fupedicie della entra a for
rnar-fe huma pellicula , ou côdea 
criftallina , a qual ferve de fina l 

de 
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de que a agoa tem mais porçaó de 
fal , do que aguelle que póde em 
fi conter : entaó fe retira do fogo 
o vafo, em que a evaporaçaó fe faz; 
1nas fem pre com a cautela de o ti
rar em fórma que a agoa fe naõ 
mexa , e ifro para que o fal fe naõ 
perturbe , e tome a fua mefma , e 
natural figura: o vafo retirado af· 
fim logo fe poem em parte fubter
~anea , ou em outra qualquer que 
feja fria , ou ao menos frefca = a 
agoa affim que começa a esfriar , 
logo começa tambem a expellir de · 
fi o fal demaziado que em fi tinha; 
e depois que esfria totalmente, vai 
acelerando a expulfaó do fal, até 
C]Ue, fendo paffado o tempo necef
fario, todo fal que naó póde fub
fiíl:ir diffolvido na agoa, entra a to
mar a íua fórma , ou figura propria. 
Ifto he ao que chimica1nente fecha-

S iv ma 
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ma crifiallizar , ou criílallizaçaó. 
Só os faes, como fica dito, (e 

crifiallizaõ. E o que tem de 1 ota
vel efia acçaó da natureza (que a 
arte fabe promover perfeitamente) 
he que por meio della cada hum 
dos faes toma infallivelmente huma 
cena fórma , ou figura detern ina
d-a que affetl:a fempre ; porque huns 
tornao a figura níbica , pyramidal, 
~utros a oét:ogona , &c. de forte ..., 
que (ó pela figura podemos iaber 
difiinta mente o genero de fal cri[-

. tallizado : -e a ffim que virmos hum 
fal com perfeita figura cúbica, lo
go fabemos com certeza que he o 
ú-d do mar, ou outro qualquer fal, 
C]Ue tenha a fua mefma natureza, 
como he o !algema. N enhun1 ou
tro fal toma aquella figura regu
lar ; e da mefma forte os outros 
faes, que tnmbem affeétaô fempre 

as 
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as fi cruras , ou aqueHes delinearnen-

b ,..; . (), 
tos que lhes fao propnos. ·~le or-
dem confiante em tudo quanto a 
n·atureza cria , e que uniforme re
gularidade fujeita a huma mefma , 
e invariavel difpofiçaõ! Para evitar 
a c:onfufaõ difpoz o divino Archi
teB:o do univedo que todos os 
corpos fe difiinguiffem entre fi, 
naõ fó pelas qualidades , ou pro
priedades i,nteriores , e fubfianciaes, 
mas tambem por huma fórma exte
rior, e viíivelmente conhecida; e naó 
fó peJa parte eífencial, e invifivel ; 
mas por h uma fimplefmente configu
rada, material, e perceptível. 

Aquella fórma , ou configu
raçaõ confia.p.te , a natureza oh
ferva exaél:amente em todog os tres 
Reinos da fua vaíl:a Monarchia. Os . . 
ammaes vegetaes, e mmeraes , to-
dos tem figuras difiintivas; e quan

do 
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do algum dos indivíduos fe aparta 
confufamente da regra configurati
va, entaô refulta o nwnfiro; e ain·· 
da neíl:es a natureza he admira v e f. 
A crifiallizaçaó he a que mofira , 
e poem patente a figura indicativa 
do fal criíl:allizado ; e parece que 
tambem no fal dos animaes , e ve
getaes , he donde reíide o efpirito 
informante , ou formador. E com 
effeito em todos os corpos conhe
cidos a parte aél:iva efiá nos faes ; 
_ defl:es mais , ou menos exaltados, 
em mais, ou menos acçaó depen
d~ a efpecific~ virtude dos corpos 
mme.raes , ammaes , e vegetaes; 
todas as mais partes, de que aquel
les corpos fe compoem , ou faó 
phlegmaticas inertes , ou terrefl:res 
inaél:ivas; o fal he a parte que con
figura . Daqui vem que, fe extra
hirmos de algum dos mixtos o fal 

chama-
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chamado jufl:amente ejfencial , o 
mixto fica fem virtude , e como fem 
alma , e efiupefaél:o. Da qu~lidade 
do fal refulta a qualidade do mix.-, 
to que o conte1n ; porque na com-
pofiçaó natural dos corpos, a ter .. 
ra naõ ferve mais que de recepta
cuia ; o movimento naó póde vir 
fe naõ do elemento ígneo , e efl:e 
fó nos faes tem aírento · firme , e 
corporizado ; a acrimonia delles, 
n1oflra a preíença aétual de hum ele
mento efpirituofo, fubtiliffimo ~ e 
rapidiffimo. Os mefmos faes du1ci
fórmes faõ originariamente acri
n1oniofos , e picantes ; a mifiura, 
ou temperança de partes oleofas , 
lhes muda o fabor auflero para 
outro, em que o paladar encontra 
mais agrado. 

E verdadeiramente parece que 
a configuraçaõ dos corpos procede 

dos 
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dos feus faes particulares ; porque 
fó nos faes fe achaô configuraçoens 
certas , e confiantes ; tudo o n1ais 
he tnateria indigefl:a, e rude-; dif
pofl:o fó para fer formado , e na6 
para formar ; para receber figuras 
differentes, e naô para as fazer,. nem 
dar. I-Ium fal puro -quando fe crif
talliza , toma unicamente a figura 
que lhe lie propria ; porém fe ao 
p.1efmo fal fe aggregaõ outras par .. 
tes de hum dífferente fal , ou de 
algum corpo terrefrre oleo!o , n1e
tal1Ico, ou vegetal ; já entaô naô 

· provém na criflallizaçaó a figura 
propria de hum fal determinado, 
mas outra divedificada , e differen
te. O fal do mar, v. g. fendo pu~ 
ro , fe fe crifiallíza , fempre toma 
a fórma cubica ; poré1n fe aquelle 
mefmo fal tiver unido a fi outro 
genero de fal , ou algum corpo 

metal-
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·merallico , animal, ou vegetal, já 
entaó naõ fe crifialliza em fórma 
cubica , mas em outra different~, 
fegundo a índole da ma teria aggre .. 
gada a elle. Da mefma forte o ni
.tro fe íe cri!l:alliza e!l:ando puro af
feB:a a fórma pyramidal ; mas fe ef
tiver aífociado a outros corpos fa .. 
linos , ou terrefires , já naõ torn a 
aquella fórma , mas outra mui di
verfa. De quantas combinaçoens 
naõ faõ fufceptiveis os faes fetne
lhantes, e variaveis diverfamente! 

D ecrepitar. De todos os faes, 
que conhecemos, fó o fal do mar 
decrepita; porque deitado fobre o 
fogo, entra ~ efialar Íucceffivamen.., 
te , e a 1efia acçaõ fe chama decre
pitar: de forte que todo o fal, .que 
deitado {obre o fogo decrepita por 
ag nelle modo , he fal do mar in
fíílllivelmente , ou tem a fua mef-

ma 
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ma natureza , como he o fal que 
chamamos gema. Tambem de al
gumas plantas fe extrahe hum fal 
commum; da mefma forte que de 
a~gumas fe extrahe hum verdadeiro 
-nitro. 

Dttélilidade. Só nos rnetaes . 
fe acha verdadeira duél:ilidade , por
que fó elles fe eilendeln ao martel
lo fem quebrar ; a eí.la proprieda
àe, que nos met2es fe encontra, fe 
chama duél:ilidade. Porém nem to
dos os metaes faó duél:iveis igual
mente~ alguns foffrem huma fum· 
ma attenuaçaõ , porque faó fum
mamente duél:iveis. O ouro recebe 
huma attenuaçaó, ou efiupenda de
licadeza fem quebrar; depois fe fe .. 
gue. a prata, e ultimamente o fer
ro : mas ifro [e entende fó dos me
taes puros ; porque os que tem 
!llifrura de algum. fal, ou 1nineral, 

fa~il ... 
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facilmente fe quebrao ao primeiro 
.impulfo do martello.O azougue naó 
tem duétilidade alguma ; porque 
naó he metal , mas hum principio, 
ou rudimento de 1netal. 

Eolipilo. He hum iníl:rumen
to de cobre , feito em fórma oblon
ga, tendo fó hum collo algum tan
to retorcido, e eftreito, de tres, ou 
quatro linhas na aberttua, ou bo
ca delle. Para introduzir-fe nefl:e 
inltrumento a agoa , primeiro fe 
poern fobre hum fogo 1noderado; 
e!l:e expelle o ar incluído dentro; 
depois pegando-fe o .infirumento 
com hum a tenaz , (ou por outro 
qualquer modo) expondo-fe a-a ber
tura do coRo em agoa fria , efia {e 
introduz na cavidade á proporçaó 
que o inftrumento esfria. Por meio 
do Eolipilo vifiveJmente fe explicaô, 
e demon!l:raô varias phenómenos 

na tu-
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na turaes , que de outra forte faó 
mais difficeis de explicar, e menos 
faceis de·entender. O que o enten
dimento alcança por fi mefmo , e 
fem algum foccorro exterior , he 
mais confuío , e pouco intelligivel; 
porém o que alcança auxiliado pe
Jos olhos , he claramente percebi
do , e mais de preffa , fegundo o 
metrico proverbio : Segnius irt·itant 
animos &c. · 

EfPiculos falinos. Os chimicos 
confideraô os faes todos config:u ... 

'--' 

rados em pontas agudiffimas nas 
fuas extremidades; a e fias taes pon
tas agudas chamaó efpiculos. Po'i" 
rém naô he bem confiante, ainda 
que com effeito os faes fejaõ con ... 
figurados- por aquella fórma ; nem 
que della re!ulte o fabor pungen
te , ou acrimonia propria a cada 
hum dos faes. N ao tem havido mi .. 
~ . '. crofço ... 
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crofcopío, por onde fe obfervafrem 
aquellas extremidades , ou pontas 
a gudiffimas que nos faes fe confi-

- deraó : o fyfiema daquella tal con
figuraçaõ ainda fe naõ acha de
rnoníl.rado; porém fempre o fegui .. 
mos, e fuppomos fer affim para me
lhor nos explicarmos; de forte, que 
os efpiculos falinos , ainda que ver.,. 
dadeiramente naõ exiftaõ por aquel
la fórma, com tudo fempre nos fer"" 
vem de termo explicativo , como 
outros muitos que introduzia a phy
fica ~oderna para mais bem [~ 
enunciar. 

EJpiritos inftammaveis. Affim 
fe chamaõ alguns efpiritos , e lico~ 
res em que o fogo péga , como em 
outra qualquer materia combufii
vel. A agoa ardente he hum da:
quelles taes licores ; e da mefma 
forte o efpirito do vinh-o. Todos o~ 

Part. II. T liço~ 
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licores que fe inflammaõ faó oleo ~ 
fos; porque os que faõ puramen
te aquofos , em lugar de admitti
rem qualquer inflammaçaõ , a ex
tinguem facilmente. O fogo com
Dlunica.!.fe de preJfa a tudo quanto 
he oleo , ou feja liquido , ou e1n 
fubfiancia illiquida , e corporal; e 
ua mefma forte a todas as rezinas, 
gomas , ou materias gomofas , e 
Tezinofas; porque as gomas, e re
zinas faõ partes oleofas vegetaes 
em ql1e o fogo tem natural a·ppre
henfaõ ~ O enxofre h e hum oleo .mi
neral , condenfado, ou corporizado 
pelo acido vitriolico que contém ; 
e por razaõ do mefmo acido faó 
·os vapores fulphureos, nocivos , e 
fuffocantes, como experimenta6 os 
que trabalhaó em minas femelhan
tes ; os quaes padecem muitas ve
zes os effeitos mortaes de hum va-

por 
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por arfenical fulphureo. O petro ... 
leo he tan1bem hum oleo fubterraneo 
mineral , porém em fórma liquida, 
e [em eíl:ar afiociado ao acido vi
triolico' por iífo nao produz cor
roíivas fuffocaçoens. 

Todos os oleos de qualquer 
genero _, ou feja vegetal, animal, 
.ou mineral , tem a natureza de en
xofre; fó com a differença de fe
rem líquidos , e naõ concretos. O 
acido vitriolico junto a qualquer 
oleo , faz hum enxofre verdadeiro; 
porém que oleo tem o ar, para qu~ 
neJle [e fórrne o enxofre de que o 
raio f e compoem? No ar naó dei
xa de haver huma infinidade deva
pores oleofos , aos quaes juntan
do-fe o acido vitriolico , de que o 
rnefmo ar he abundante, faz hum 
enxofre atliviffimo, o qual ten1 em 
grao fuperior ás rnefmas proprieda-

T ii des 
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ues do enxofre mineral. Daqui vem 
que nas partes em que cahe o raio, 
efre deixa fempre hum infupporta ... 
vel fétido de enxofre. A meilna at .. 
mofphera contém hum verdadeiro 
enx~fre, e defre he de que reful
taó todos os meteóros inflarnmados. 
E com effeito nenhuma inflarnma
·çaô fe fórma fem a prefença aB:ual 
'de h uma ma teria fui phurea ' oleo
fa , unétuofa , rezinofa , ou bitu
'minofa. O que arde em tudo aquil
lo que fe queima , he a materia 
'oleofa que contém ; porque tudo 
quanto he puramente aquofo fe dif
fipa em fumo , e o que he terrefire, 
·ou de natureza terrea, fica reduzi-
' do em cinza. 

Alguns fazem mençaó de hum 
oleo incombufl:ivel ; ao qual attri
b~em e.ffeitos fingulares; porém naó 
fet que oleo eíte-poifa fer ; e a po .. 

· der 
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der exifl:ir huma tal ma teria, tam
bern exifriria a agoa fecca , de que 
os alchimiftas fallaõ ambiguamen
te. N aó duvido que de algum modo 
fe po.lfa extrahir do oleo a qualida
de combufrivel , mas entaô já naó 
he oleo ; tirada a inflammabiJida
de de hum corpo combufrivel, já 
naõ he o mefmo corpo , mas outro 
mui diverfo. Tambem ·de qualquer 
fal fe póde tirar a qualidade pun
gente , ou acrimoniofa que em fi 
tem naturalmente; poré.m naõ fica 
fendo fal. E da mefma forte quem 
tirar de hum corpo falino a pro .. 
priedade que tem de diffolver-fe na 
agoa , já naõ he fal , mas outro 
corpo differente; porque, defiruida · 
a qualidade effencial , ou caraB:er 
proprio , já naó ficà a mefma co u
fa. Daqui provém que quem privar 
o ouro da côr efpecifica que tem, 

Part. li. T iii e do 
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-e do pezo , e duél:ilidade . que deve 
ter no . efiado natural , já o que fica 
naó he ouro. Todos os corpos fe 
difringuem pelas fuas qualidades 
primitivas ; e quando algumas def-. 
tas {e defiroe (ou por arte, ou por 
fi mefmas) logo fica defiruida to
da a natureza de hum tal corpo. 

A materia da luz, fó nos cor· 
pos oleofos, e ínflammaveis he vi
fivel , em todos os outros efiá co~ 
!11o fopíta , e fem acçaô ; por 
1ifo em toda a parte da atmofphera, 
donde ha vapores oleofos , ef.l:es por 
.fi mefmos le infla1nn1aÔ muitas ve
zes , ainda fem h a ver fogo a :lua I. 

-Sobre os cemiterios fe tem vi fio 
humas luzes volantes que a efcu
ridade da noite faz viíiveis: a igno
rancia da caufa, de que procedem, 
·fez que muitos entende1Tem que 
aquellas luzes eraô os efpeéhos dos 

cada-
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cadaveres enterrados ; naô fendo 
aliàs outra coufa mais do que os va
pores oleofos exhalados dbs mefmos 
cada veres putrefaB:os, cujos tenuif
fimos, e mobiliffimos vapores por 
fi mefmos fe inflarnmaõ , moven
do-fe de huma parte para a outra, 
fegundo a direcçaó, ou movimen
to do ar em que íubfifiem. Aquil
lo mefmo fuccede em alguns luga
res em que naó ha , nem houveraó 
cemiterios; e bafia que a qualidade 
da terra feja untluofa , ou bitumi
nofa furnrnamente, para que aquel~ 
las luzes voiateis [e percebaó , e 
naõ fem fufl:o , e medo de quem as 
vê Íem faber o principio de quere
fultaó. Affim fe tem introduzido 
no mundo varios erros, e pavores 
populares, fó porque fe ignoraó as 
caufas naturaes. A phyfica efpecu-
1ativa nunca bafia para difiinguir 

T iv alguns 
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alguns phenómenos, por mais com
muns que fejaó , e ella mefma fe 
allucina algumas vezes ; porque a 
fua jurifdicçaó naõ he praticamen
te demonfhativa, mas argumenta
tiva. A phyfica ch1mica he a quem 
compete o refol ver huns tantos ca
fos ; que fó chimicamente fe fa ... 
zem demonfiraveis. Hum eclipfe do 
Sol fazia antigamente horror , e 
infundia nos animos hum horrorofo 
efpanto; porém depois que a Af
tronomia começou a vulgarizar-fe, 
já todos vem fem medo efcurecer
fe o difco total do Sol , e perder 
a Lua toda a fua claridade; haven
do para iífo hum motivo , ou ra
zaõ intelleB:iva, e naõ a pparente. 
Na mefma phyfica chimica ha mui
tos cafos refervados, de que nem 
todos os artifras fabern defCobrir a 
origem. As licenças naõ fe conce-

dem 
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dem a todos igualmente :os que ef
tudaõ mais , iaó os que mais ia bem: 
a quelle he o preço, pore, ue fe com- . 
praõ as artes, e as fciencias. 

Nos corpos inflam ma v eis, he 
donde refide a ma teria luminofa; 
efia neceffita hum fogo aB:ual pa
ra acender-fe , e depois de aceza 
fe propága facilmente até que fe 
extingue pela extinçaõ do corpo 
combufiivel. Porém fuccede algu
nus vezes inflammar-fe huma ma
teria , fem preexifl:encia de outra 
materia inflammada já. Os meteó
ros ardentes por fi mefmos fe in
Rammaõ , fem dependencia de in
flamn1açaó anterior; o como affim 
fuccede , naõ efiá bem entendido 
ainda. O movimento rapidiffimo, 
e contaélo immediato entre dous 
corpos , dos quaes ambos , ou al
gum delles feja combuftivel , bafta_ 

para 
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para produzir o fogo, fem haver 
outro fogo antecedente;de forte,que 
fem aquelle movimento nenhum fo
go fe produz; porque o fogo em 
fi mefmo parece que naó he outra 
coufa mais , do que a materia da 
luz excitada , ou movida rapidiffi
man1ente. A materia porém da luz 
naó he ardente , nem tem ardor 
fenfivel, fe naó quando muitos raios 
fe unem em hum ponto; nefl:e fica 
fendo abrazavel a luz ; porém os 
taios difperfos naô abrazaó , illu
minaó , e aquecem , mas naó fe 
inflammaó ; a efte efiado chega, 
quando trabalha por confumir hum 
corpo combufiivel: huma certa re ... 
nitencia, ou oppofiçaó no mefmo 
corpo combufiivel, he o que excita 
a luz para augmentar-fe , e tomar 
hum · grao de ardencia a que cha
mamos fogo. 

A' ma-
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A!· mate ria lucida todos cha-
"" . . 1 rnao propnamente et1.1erea ; mas 

naó fei fe todos advertiraó que 
aquella mefma materia naó efiá 
no mefmo movimento em toda a 
parte : daqui deve provir o n1aior, 
o u n1enor calor ; porque donde he 
remi ffo o movim ento ha· luz, mas 
naõ ha calor. D aqui procede o 
phofphoro artifici al, e tamben1 o na
rural. Alguns peixes na efcuridade 
luzem, e alguns paos apodrecidog 
tambem tem huma luz tíbia ; efle 
he o phofphoro natural: outros mui
tos phenómenos, que vemos , f em 
arde r tem hu m certo luzímento. He 
muito de notar que a rnateria da 
luz he globulofa; porque o feu mo
vimento rapido gira efphericamen
te , e naó por outro n1odo : a fi
gura efpherica do Sol (que he de 
donde a tuz provém ) he prova ma-

nífefia: 
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nifefia: nifl:o confifl:e a differen·ça 
grande , ou excepçaó do movimen
to ; porque fegundo a regra JVIa
thematica , todo o corpo que fe 
move, ou he pofio em movimen
to, tende a defcrever huma linha re
él:a; porém na materia da luz, naô 
he affim ; porque e.ffa naturalmen· 
te tende a formar raios , ou linhas 
circulares; e a luz começa a enf1 a
quecer , quando as fuas partes va6 
deixando aquella direcçaó. 

Os corpos, em que a ma teria 
da luz he abundante, todos fe conl
poem de corpufculos ligados , on 
como encadeados entre fi ; mas 
fempre perfeitamente efphericos, 
ainda que em fumn1a tenuidade de 
materia : na agoa temos ~um ex
emplo confiante; porém ainda mais 
obfervavel no rv1ercurio ; o qual 
com effeito fe compoen1 de boli-

nhas 
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nhas infinitamente pequenas , mas 
cada huma dellas em perfeita re
dondeza. Poré1n ie a luz he glo
bofa ; e efp.herica , como vemos 
que huma luz aceza fôrma hu
ma figura oblonga que acaba em 
ponta? A eíl:a objeççaó naó fei o que 
os outros dizem; o que eu digo he 
que a materia da luz he compoíl:a 
infallivelmente de corpufculos re
dondos, porém eifa meíma mate
ria he a mais fubtil; e menos pe
zada do que o ar da atmofphera 
que a circunda , por iffo tende a 
fubir , e neíta tendencia affeB:a a 
figura oblonga. Por eíl:e mefmo , 
e identico principio , todo o fumo 
!obe , porque tem menos pezo , 
e he mais fubtil do que o a.r em 
que fe acha : pela mefma razaó 
as materias oleofas bufcaó a fuper
ficie do liquidas aquofos , porque 

tem 
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tem menos pezo do que a colnna 
do liquido que as fufienta. Na luz 
aceza a fórma piramidal com
poem·fe de huma infinidade de cor
pufculos redondos; da mefma for
te que o Mercurio fendo compof
to de particulas globulofas toma a 
figura oblonga ( ou outra qual
quer) do vafo que o contém. rfo
dos os metaes no efiado. de fundi ... 
dos, [e [e deitaõ fobre a terra pla
na, mofiraõ vifivelmente que todas 
as fuas partes faó efphedcas, e glo~ 
bulofas , e fó depois que esfriaõ, 
e endu·recem ton1aó a figura do lu
gar em q~e fe achao; mas na f um
ma exiguidade das mefmas partes 
fempre rnofiraó a figura efpherica 
que tem naturalmente. Daqui fe 
infere que a formaçaó dos metaes 
provém de hum liquido, e efie oleo
'fo ; porque fó defie princ1p1o re~ 

fulta 
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fulta hum corpo luctdo , e perfeita
m~nte efpherico. 

Os corpos oleofos (como fica 
dito) faó os que fe inflammaõ ; mas 
he neceifario que contenhaó huma 
certa parte de humidade aquofa ; 
porque fem efia nenhum corpo he 
combufiivel. A mais inflamma vel 
das rezinas he o alcanfor ; porém 
efie em fe inflammando exhala hum 
fumo aquofo , abundantiffimo , e 
nigerrimo : o mefmo enxofre com 
fer taó unéhwfo , e taõ contrario 
á humidade toda , contém ra-dical-. 
mente huma grande porçaó de hue 
midade verdadeira, na qual refide. 
o feu acido fulphureo. De forte que 
hun1 corpo oleofo , e privado ab
folutamente da humidade, já naó 
he capaz de fe infl.ammar: ifio ve
mos no ouro, e mais na prata; e{
tes faó os dous unicos metaes , . de 

que 
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que a humidade aquofa foi abfira
hida totalmente; efia feparaçaó , he 

r d ' ' "' arte re1erva a a na tu reza; nos na o 
fabemos , e (ai vez nunca fabere
mos, porque modo fe poffa abfira
hir, ou feparar inteiramente a hu
midade aquofa de hum liquido 
oleofo. 

A agoa do mar he oleoía , mas 
igualmente aquofa ; por iffo naõ fe 
póde com ella extinguir o incendio; 
antes aquella agoa o promove mui
to em certas circunfiancias. Se dei
tarmos fobre qualquer fogo o fal 
commum , logo veren1os accender
fe o fogo mais, e ficar muito mais 
aébvo; porque o ar elafiico do fal 
ferve de affoprar o fogo com vehe
mencia mais intenfa do que hum ver
dadeiro folle. Além difio o fal do 
mar contém em fi hum enxofre pu
ro , como fe obferva na in jeéçaó 

. da-
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daquelle fal fobre o fogo ardente, 
em que logo exhala hum fétido ful
phureo infopportavel. Naõ fe fe-

' d ~ gue porem que a agoa o mar nao 
poffa apagar o fogo; porque de fa
élo o a paga fendo deitada em gran ... 

, de quantidade , e repetidamente; 
quando naõ he affim , em lugar de 
o apagar , o acende n1ais , viíl:o 
que a agoa do mar naõ he inflam
mavel por fi mefma, ainda que em 
fi contenha huma certa parte que 
promove a inflammaçaó. 

Alguns experimentos ha, com 
que f e mofha que pó de haver in
flammaçaó fem a prefença aB:ual 
do fogo. E.fl:a propofiça6 feria util 
conhecer-fe bem, para acautelar al
guns incendios, que ás vezes póde 
fucceder por negligencia, ou falta 
-daquelle tal conhecimento. E com 
effeito a mifl~ra , que provém do 

rart. li. v ferro 
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ferro com outros ingredientes, em 
pouco tempo fe inflamma , e faz 
arder as materias combufiiveis. O 
efpirito puriilimo do vinho , ou ou
tro qualq~er oleo eífenci.ai , em 
certas conJunturas , e por certo· mo
do faz o mefmo; e da mefma for
te o oleo da canela , e tambem do 
cravo. Do Phofphoro, chamado de 
Inglaterra , refulta o mefmo. Na 
regtaõ fuperior ·do ar naõ ha fo
go algum de que polfa dizer-Ie que 
exiíl:e em aél:ual acçaõ ; mas com 
tudo nella vemos que fe fôrma o 
fogo aél:ual mais violento : huma 
forte comprelfaó de corpos com
buíl:i v eis bafia muitas vezes para 
excitar hum fogo aEtivo. Hum mo
vimento circularmente rapido tam ... 
bem caufa o mefmo effeito. 

Expanjivel. Todos os licores 
faõ expanfiveis; porque o calor lhes 

faz 
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faz occupar maior efpaço, do que 
aquelle que occupaô naturalmente .. ~ 
Para hum corpo fer expanfivel he 
neceífario que feja volatil ; porque 
os que faô fixos naó podem ter ex
panfibilidade alguma. O ar he ex
panfivel ; porque tambem fe dila~ 
ta pelo calor , e occupa mais lu
gar; o frio o comprime, e o reduz 
a efpaço mais pequeno. Parece que 
o principio da volatilidade, ou ex .. 
panfibilidade dos corpos líquidos , 
e ainda de muitos falidos, he uni .. 
camente o ar; e á proporçaó deíl:e 
Iaô mais , ou menos volateis ; e 
por confequencia mais , ou n1enos 
expanfiveis. 

Fermentar. Fermentaçaõ. Fer
mentado. A doutrina da fermenta
çaó he vafia , e contém obferva
çoens notaveis , das quaes fe po
·dem fazer volumes g~·andes. Para 

V ii o nof-
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'O noifo intento baita ·que diga-
. mos que a fermentaçaô propria
nlen te he aquella acçaô em que a 
natureza por hum aél:o continuado 
traba lha em mudar a índole de hum 
liquido fermentavel. O 1nofto quan
do ferve he hum exemplo bem fa
bido. De forte que todos os liC]tli
dos , de qualquer vegetal que fejaó 
extrahidos . , em fazendo aquella 
ebulliçaó , ou effervecencia entre 
as fuas partes todas, fermentao, e 
efiaô na atçaô de fermentar. Entaó 
fe produzem os efpiritos inflamma
veis vegetaes, os quaes por arte al
guma fe podem produzir , fe naó 
por meio da fermentaçaó ; efia he 
a que reduz o 1nofto em vinho, e 
defta refulta ao mefmo tempo o ef
pirito inflammavel do mefmo vinho. 
N aó· fá nos liquidas f e dá fermen .. 
taçaó; porque tambem muitos ve-

get:aes 
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getaes farinofos fennentaó ~ como 
fuccede ao trigo , ao milho , e a 
outras mais fementes , as quaes , 
quando faó promovidas por certo 
modo, tambem de !las provém hum 
licor vinofo , e deíl:e tarnbem fe 
extrahen1 efpiritos inflarnmaveis, e 
com iguaes propriedades , que as 
que fe achao nos que fe tiraó do 
verdadeiro vinho. E affim fem fer
mentaçaõ naó ha , nem póde ha
ver efpirito inflamma vel vegetal. 

Filtrar. H e termo chirnico que 
vale o mefmo que coar. Efie modo 
de coar naó he por pano , mas por 
hum papel a que chatnaó empore
tico ; o qual , por naó ter cola, h e 
muito mais pacento do que o outro: 
por elfe fe coaó, ou jiltraõ todos 
os licpres que naô faõ corro fi vos; 
porque em o fendo , roendo toda 
a forte de papel, logo o desfazem, 
. P~rt. li. Y iii e rom ... 
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e rompem toda a fua contextura; 
e em lugar de ficarem os taes lico
res mais purificados , ficaõ muito 
mais coinquinados, e mais turbos, 
porque tomaõ em fi huma grande 
parte, ou fubfiancia do papel; e 
entaõ os mefmos licores degeneraõ, 
e perden1 algum tanto a fua for-
ça , fica ndo menos proprios para 
os ufos deil:inados ; porque a ma
teria oleofa, de qu~ [e compoem o 
corpo do papel , faz que o licor 
corrofivo fique de alguma forte iner
te, e fem o vigor que tinha ; e if-
to pela regra geral, e fem limita
çaõ, de que todos os corpos oleo
fos, ou que encerraõ no fi~u inte
rior alguma unauoíidade ' retun
dem, e enfraquecen1 tudo quanto 
he corrofivo. i\. filtraçaõ pelo pa
pel emporetico ferve in.finitas ve
zes para aclarar , e purificar as 

agoas, 
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agoas , e licores ordina rios , das 
partículas terrefires que fe encon
traõ nelles commumente. Digo das 
particulas terreHres, porque fó e f
tas faó as que por aquelle meio fe 
fep araó do licor, ficando fobre o 
papel por onde o licor paflou. To
dos os corpos porém , que fe achaó 
exaétamente diffolvidos na agoa, 
ou no llcor, effes nà'Õ fe feparaó 
pelo filt-ro do liquido que os con
tém , e com elle ,,pa fiaô fempre, 
por mais que a fi itraçaó fe repita 
hum milhaó de vezes. O fal v. g. 
difiolvido na agoa , ou em qual
quer licor, com elle pafia fem nun
ca fe fepara r. Hl:o naó fó Juccede 
a refpeito defl:e , ou daquelle fal , 
mas tambem a refpeito de todos 
quantos faes o mnndo tem ; por
que em e fiando di ffolvidos perfeita
mente na quaritidade de agoa, ou 

V iv de 
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de licor fufficiente, com elle fe fil
traõ, e vaó pa.frando inteiramente 
fem admittirem feparacaó alguma. 

... :l 

Nàó fó os faes fe negaõ á filtracaõ,· 
u :l 

mas tambem aguelles corpos todos 
que exaél:amente fe diHolvem nos 
licores corrofivos. Supponhamos a 
prata diffolvida em agoa forte , ou 
no efpirito do nitro ; fe e fia di fià-
1uçaõ fe diluir com agoa commua, 
para que naó poff.1 corroer o p.a
pel emporetico, em fe filtrando fe 
ha de ver que ~ prata naó fe fe
para do liquido dilfolvente , mas 
co1n e!Ie paffa totalmente. lfto mef
mo fuccede a todos os metaes quan
do efiaó diffo1vidos nos menfiros 
que lhes faô proprios. Daqui fe 
legue que a filtraçaô fó tem lugar, 
e fe pratica pan~ feparar dos líqui
dos aquelles corpos , que naô po
dem diffolver~fe nelles. 

H e 
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He porém de ponderar que 
o pnpel emporetico, por onde a fil
trnçaõ fe f-az , em eftando embe
bido , ou molhado por algum li
qui do oleofo, já por el!e naó po· 
dem pafiàr, fe naõ outros 1iquidos 
femelhantes; e da mefma forte quan
do efiá molhado , ou embebido por 
algum licor aquofo, já por elle naó 

- paflàõ os oleofos. V. g. o papel, por 
onde fe filtrou a agoa , já naõ pôde 
fervir para filtrar o azeite; e aquel
le, por onde primeiro fe filtrou o. 
azeire·, já naõ póde fervir pnrn fil
trar a agoa ; porque o~ póros do 
papel tomaraõ a configuraçaõ do 
primeiro liquido fi I trado, e depois 
de configurados ficaô-fe negando, 
e como irnpenetraveis a outro li
quido qualquer , fe he de differen
re natureza. Defta mechanica, ou 
principio certo, refulta huma gran-

. d~ 
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-
de, e neceffaria parte da economia, 
ou fabrica vivente de todos os ani· 
maes , fem e,.::ceptuar nenhum. E 
com effeito a organizaçaõ do cor
po fenfitivo todo fe compoen1 de 
huma immeníidade de filtraçocns, 
e e.ftas taó naturaes, e regulares'· 
que em ceifando alguma dellas, ou 
eítando impedida a filtraçaõ dos li
cores anin1aes , logo vem a enfer~ 
midade mortal , de que o animal 
acaba. A mefma cutis externa , e 
fuperficial , he hum filtro vapo
rofo, por onde a infeníivel tranfpi
raçaó [e faz ; a qual fe chega a 
fufpender-fe , ou a ceffar inteira
mente por algum accidente exter
no , ou interior, o animal naó pó
de permanecer ; porque os humo
res que deviaó exhalar-fe, ou di(
fipar-fe por aquel!e modo , retro
cedendo, ou ficando eftagnados ~m 

v a nas 
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varias partes , nefias fe perve~lem, 
e corrompem , de que refulta mfal
livelmente huma multidaó de pro
gre1fos morbofos , e n1ortaes. 

No interior dos animaes (aõ 
immenfas as jiltraçoens; das quaes 
ha muitas conhecidas , e outras 
muitas que ainda fe naõ conhecem. 
Os vafos naõ deixaô jiltrm,., fe naó 
alguns, e determinados liquidas. As 
vêas v .. g. fó daõ paffagen1 ao hu ... 
1nor forofo, mas naõ ao fangue; 

n. ""r"" A para eue nao 1ao as veas permea-
ve is ; o fangue fe depura circu
lando , e na mefma circulaçaõ dei .. 
xa paífar pelo jilt1·o natural das 
vêas tudo o que J1aÔ he proprio pa
ra reduzir-"fe em fangue. lHo he 
no efl:ado natura"!: mas fe o fangue 
fe diffolve, perdendo a fua verda
deira confifiencia , já entaõ póde 
paífar por aquelles filtros , ou po-

rofida-
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rofidades por onde naõ cabia; efl:e 
n1al raramente he medicavel; por
que, em os !iquidos perdendo o grao 
de efpeili.daõ, ou delicadeza que 
devem ter, ou fe traícolaõ indevi
damente, ou deixaó de trafcolar-Íe 
como deviaó. E affim fe confunden1 
os humores, ou efiagn:1Õ em par
tes donde he nociva a pedifiencia. 
A eflruéturu dos animaes requer 
que os líquidos fe contenhaô nos 
feus lugares proprios , e que delles [e 
difinbuaõ fem defordem , nem con
fuíaõ , até que fe diilipem pelos 
filtros , ou conductos ordinarios , 
para que outros femelhantes lhes 
I!JCcedaó. Defia ordem , e econo
mia regular depende a vida. 

}txo. Fixo fe diz todo aguel
le corpo que expofl:o a hum fogo 
violento, naõ fe exhala, nen1 per
de nada da fua fubfiancia ; affim 

como 
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como a terra pura , o ouro , a pra
ta, as pedras preciofas, e todas as 
mais que refiílem a hum fogo ar- . 
dente, fem que nenhuma das fuas 
partes fe diffipe . 

Fu/men 'Jovis. A cada hum 
dos metaes impo~eraó os antigos o 
nome de hum planeta : ao efianho 
chamaraó Jupiter; por iffo a acçaõ, 
em que o efl:anho arde com efhe
pito , e repentinamente, chamaraó 
Fulmen J ovis, a Iludindo á fabula 
de J upiter que fulmína o raio. A 
operaçaõ fe faz fundindo~ fe o efta
nho, e fobre efl:e fazendo -fe a in
jecçaõ do nitro : no mefmo infian
te fe fórtna a deflagraçaô do me1: 
mo nitro,gue confumindo o efianho, 
com elle fe diffipa inteiramente á 
n1aneira de hum raio que apparece 
de repente , e da mefma forte aca
ba. De todos os metaes fó do efia-

nho 
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nho refulta hum tal phenóm eno: 
os outros, exceptuando o ouro , e a 
prata , fim fe perdem pela addiçaó 
do nitro, mas naõ por aquelle mo· 

:do, nem fultninantemente. Na arte 
n1et~llica tem~ o ,.Fttlmen Jovis va
rias -q.fos ;' e por meio delle fe fa
zem experimentos adinirav~;is. 

Fujivel. Chamaô-fe f ujiveis to
dos aquelle~ corpos, que ~xpofl:o~ 
á acça6 do fogo f e derretem : e in
fuíiveis aquelles todos que por ne
nhum modo permittem o derreter ... 
.fe , fegundo a contextura , e , na
tural compoíiçaó de cada hum. A 
cera v. g. h e de todos os corpos 
conhecidos o que mais de preffa 
fe derrete ; porque bafia o calor 
do Sol intenfo pa ra a derreter. De
pois da cera feguem-fe as materias 
pinguedinofas , . ou cebaceas , as 
.quaes facilmente cedem ao cal~r 

mals 
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mais moderado. As g_omas tambem 
faõ corpos que f e fun ~ e·m, mas i1aó 
em calor ~aõ debil. O .gelo por fi 
rnefmo fe derrete fe!Jl calor artifi
cial , e fó por aquelle gu~ em fi .' 
tem qualquer clima temper.ado; e 
fe o clima h~ fumman ente frio na 
efiaçaó_ do Ihverno, em qu'anto o 
vento feptentrional fubfiíl:e, e em 
quanto a temperatura do ar naó 
n1uda , permanece o gelo em maffa 
falida , e naõ chega a derreter-fe 
fem outro algum calor. . Os faes to
dos {aôfujiveis; mas naÔ·pelo mef
mo grao , e igualdade de calor; 
porque o nitro baíl:a-lhe hmn calor 
pouco aél:ivo; o fal commum naõ 
fe funde fem calor forte; o vitrio
lo funde-fe facilmente , e da mef
nla forte o enxofre : os facs alcha .. 
linos fixos tamben1 requerem calor . 
fort~. A cal com nenhum calor f e 

funde, 



-
3 2 0 Index do Prohlema 

'funde , porque he corpo infufivel 
totalmente; e todo o genero de cin
za, na6 admitte fufaó alguma, pe
Ja mefma raza6 que a cal a naõ ad
Initte. As terras fendo puras tanl
bem fe naõ fundem , e fó faô fu-
jiveis pela mifiura de alguns faes 
alchalinos fixos. A arêa funde- íe em 
calor forte, e fucceffivo; e o'S Iaes al
chalinos fixos a fazem fundir mais 
b revemente, como fe obferva em 
todas as fabricas do vidro. Os me
taes faó os que propriamente faó 
fitjiveis; e efia qualidade he de tal 
forte propria do metal , que fem 
ella naõ pó de h a ver, nem fubfifiir 
metal algum; por iífo, em qualquer 
metal perdendo a qualidade fufivel, 
tambem ficou perdendo o fer me
t al : como fuccede ao chumbo , e 

. ao eítanho , os quaes depois que 
2 acçaõ do fogo lhes diffipa a par ... 

t e 
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te, a que chama á phlogiíl:ica, ficaó 
reduzidos em pó , e já neH:e eíl:ado 
naó fe fundem, fen1 que fe lhes tor
ne a introduzir aquella parte phlo
gifl:ica de donde lhes provém a qua
lidade fufivel ; e fe fe fundem pela 
míílura de algum fal alchalino fixo, 
he tomando a fubfiancia do vidro , 
mas naõ a do metal. De todos os 
metaes o que ·exige mais calor pa
ra fundir-fe he o ferro , depoi3 o 
cobre; a efie fe fegue o ouro, e • 
logo depois a prata, e depois o ef
tanho , e ultimamente o chumbo; 
eíle he o que fe funde promptamen
te em hum grao moderado de calor. 
He porém para notar que quando os 
metaes faõ puros, fundem-fe com 
mais difficuldade , e querem hum 
fogo mais attivo ; e quando dlaó 
aflociados huns com os outros , en
taó fe fundem facilmente. De.(le 

Part. li. X princi-
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pri11cJpro vem que o ouro puro ne .. 
ceffita hum fogo mais aB:ivo para 
fundir-fe, e o que tem liga , mais 
de preífa cede á acçaó do fogo ; e 
fe tem grande porçaõ de outtiO qual
quer metal , na.õ reíiíl:e muito a 
aquella acçaô: na prata fuccede o 
.líne.flno: e defia regra refulta a com
pofiçaó ; ·ou material com que os, 
metaes fe foldaõ ; porque a folda. · 
fem-pre he maisfujivel, do que o.me
tal foldado. 

Hermeticamente. Hum vafo de 
vidro de longo collo , fe fe derrete 
ao fogo o feu orificio, torcendo~ o 
para ficar tapado com o mefmo vi~ 
dro derretido, he ao que fe chama 
tapar hermeticamente. Dizem que 
o inventor deíte modo de tapar hum 
vidro, fora o famofo Rey Hermes 
Trifmegifto; por iffo fe chama tam-. 
bem a aquelle anifici0 ,jigillmn he~ ... 

metJ-
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meticttm. Duvido que o Rey Het· ... 
mes~ foífe o inventor do fello her
meti-co ; porque me parece que o 
artificio he mais moderoo : nem fei 
fe no tempo_ de Herme_s efiavajá fa
-bida a invençaó do vidro , nem fe 
havia vidro artificial naquelle tem
po. He certo porém que naó ha 
modo de tapar taó exaél:o como 
aquelle; porque os vidros tapados 
de outra qualqt1er forte , fempre 
daó paffagem a alguns licor.es for
tes; em lugar que o fello herme
tico reGíl:e a todos os licores, por 
mais fortes , e fubtís que fejaó. 

Heterogeneidade. Vid. Homo--
geneidade. 

Homogeneidade. O corpo, em _ 
que fe naó defcobrem diverfas par
tes componentes , ou que he com-.. 
pofio de 'huma fó ma teria (ao pa
recer) fe diz fer homogeneo. O 

X ii ouro 
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c()Uro, e prata v. g. faô chimicamen:: 
te corpos homogeneos ; porque nel .. 
les ( fendo puros) fenaõ defcobre 
·parte alguma , nem algum ingre
diente, que naõ feja prata, ou ou
ro : os mais metaes faõ corpos he:- , 
terogeneos , porque nelles fe ob .. 
fervaó partes fulphureas,e terrefrres, 
·de que a natureza os fabricou. Os_ 
animaes todos faõ corpos hetero .. 
geneos, porque faó muitas, e di .. 
verfiffimas as partes-de que fe com
poem. A terra pura he hum corpo 
·homogeneo ; porque ne11a naó ha 
parte alguma que _ na.õ feja terra 
verdadeira: iíto fó fe entende da ter
ra exaétamente pura. 

l11dij]oluve!. Indiifoluveis fe 
·dizem todos a guelles corpos que f e 
naõ diffolvem, ou de.rrerem. Affim 
·como v. g. o fal he diffoluvel na 
agoa , e indiíToluveL no azejte : o 

enxo-
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enxofre he diifoluvel no azeite , e 
indiffoluvel na agoa : a prata dif-

l folve-fe na agoa forte, mas naõ na 
agoa regia ; e nefia diffolve-fe o 
ouro , e a prata naõ. O azougue fe
gue a natureza da prata , porque 
na agoa forte he diffoluvel , e in
.diífoluvel na agoa regia. O efianho 
fegue a natureza do ouro , porque 

· fe diffolve na agoa regia , e naó 
admitte perfeita diffoluçaõ na agoa 
forte. O ferro diffolve-fe em quaíi 
todos os corrofivos ; porém mais 
promptamente nos que faõ mais 
brandos , e algum tanto refifie aos 
que faõ mais fortes ; por iífo para 
bem fe diffolver na agoa forte , ou 
efpirito de nitro; he precifo que ef
te feja diluído , ou enfraquecido 
com agoa commua. O cobre na 
.agoa forte fe diíiolve facilmente , -
re na agoa regia com mais difficul-

Part.II Xili dade 
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da de h e di ffoluvel. O chumbo tam 
bem fe dí.ffolve no efpirito do nitro, 
e difficiimente na agoa regia. As 
gomas , e rezinas dillolvem-fe no 
efpirito do vinho, porém o fal naó 
admitte o diífolver-fe naquelle ef
pirito : o fal de tartaro fó fe di{
!olve na agoa fervendo , e na fria 
fica indiífoluvel: as ma terias oleo
fas , e unB:uofas diífolvem-fe nos 
liquidas alchalinos, e naô nos líqui
dos puramente aquoíos. 

Todos os corpos tem hum dif
folvente proprio, em que fe diffol
vem prompta1nente ; e naquelles, 
que lhes faô improprios, ou refif
tem totalmente a elles , ou fó fe 
diifolvem muito imperfeitamente : 
'alguns di1folvem-fe em di!folven
tes frios , outros fem calor naó fe 
di!folvem. De todas as gomas , ou 
rezinas, fó o alcanfor !e diffolve 

na 
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na àgoa forte ; e dos mixtos ani ... 
maes , e vegetaes , nem todos fe 
diffolvem igualmente nos menfl:ruo~ 
corrofivos, e a efl:es refifl:em alguns 
corpos, que naó reíifl:em , e logo 
cedem á agoa pura. No efl:omago, 
ou ventrículo de .todos os anin1aes, 
ha hum di.ffolvente natural , que 
di.ffolve a materia alimentofa , o 
qual fendo benigno, e infeníivel , 
he forte na fug, acçaô. 

A perfeita di.ffoluçaõ he aquel
la, en1 que o corpo diifo] v ido fica 
inviíivel no liquido dillolvente , e 
tao intimamente unido a elle , e 
com jgualdade tal, que em fe fa
bendo a quantidade do çorpo dif
folvido que c..ontém hun1a parte, lo ... 
go fe fabe a porçaõ total de huma 
maffa grande, diffolvida em huma 
grande quantidade ·do licor que o 
diffolveo. Supponhamos v. g. hum 

X iv quin~ 
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quintal de prata dilfolvida em dou 
· quintaes de efpirito de nitro: fedo 
total defl:a di.ífoluçaõ examinarmos, 
e foubermos o quanto contém de 
prata huma oitava da mefma dif
folnçaó, fazendo a conta ás oita
vas que ha no pezo de dous quin
taes , logo faberemos certamente 
o quanto tem de prata toda a dif
foluçaõ inteira. Da mefma forte , 
e pelo mefmo póncipio, fe exami
narmos , e fouberrnos quanto tem . 
de fal hurna parte cúbica de agoa 
do mar, fazendo a conta a quan
tas femelhantes partes cubicas con .. 
tém hum grande efpaço do mel
mo 1nar , logo {aberemos o que 
tem de fal. lfio fó procede nas dif
foluçoens perfeitas , como faó as 
do fal na agoa do mar, as da prata 
no efpirito de nitro , as do Mercu
ú.o na agoa forte , e outras muitas 

f e me-
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femelhantes ; porém nas diirolu
coens, que naó faó perfeitas, naõ 
~ I 

tem lugar aquella regra , e pode 
fer fallivel alguma vez. 

A razaõ phyíica de todas. as 
di lfolucoens , naõ e fiá demonfl:ra-

:l 

da ainda , e parece que nunca o 
ha de efl:ar. O faber-fe a natural 
mecanica porque a agoa forte dif
folve a prata, e deixa intaél:o o ou
ro; e o porque a agoa regia dif
folve o ouro , e deixa a prata in
taB:a, e outras femelhantes dilfo .. 
luçoens , he hum dos Problemas 
que a inda e .fiao por refolver. A con
figuraçaõ dos corpos , a analogia 
que entre elles ha, e os liquidas que 
os diffolvem, a impulfaó dos li qui
dos nos intedlicios dos corpos fa
lidos , tudo faõ fuppoflçoens , ou 
conjeB:uras improvaveis, e que por 
nenhum experimento fe verifica a 

reali .. 
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realidade dellas. Vemos que huma 
maífa de ouro pezadiffima , fóli
da , e compaél:a , na agoa regia 
fe desfaz, e defapparece do n1efmo 
modo que a maífa de algum fal, na 
agoa tambem defapparece , e fe 
derrete, tomando na agoa a figu
ra inviíivel que na o tinha, e efran
do incorporada nella perpetuan1en
te, fe o calor diffipando a agoa a 
naó retira , e a naó torna a mof
trar na fua verdadeira, e natural 
figura: he mais para admirar que, 
contendo o diífolvente em fi todo 
o corpo diilolvido , nem por iífo 
crefce de volume , fendo que algu
mas vezes recebe em fi outro tan-. . 
to , ou mawr pezo que o que ti .. 
nha; cle forte que, crefcendo mui
to no pezo, naõ fe augmenta nada 
no volume. 

E com effeito hum arrate1 de 
efpi· 
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efpirito de nitro pôde diffolver OUa 

tro arratel de prata pura ; e da 
rnefma forte hum arrate1 de a goa 
cornmua póde ddTolver dous arra
tes de fai do mar; mas nem por if
fo a agoa cornmua , nem o efpiri
to de nitro occupaõ mais efpaço, 
antes ficaõ no mefrno efpaço que 
occupavaõ, fem fazer , nem mof
trar maior vDlume. Em nada difro 
fe repara, fendo aliàs de reparar; 
mas he porque nada do que ve .. 
mos commumente nos admira, fen
do que os phenómenos ordinarios, 

r ~ I I e communs , Jao os que contem as 
vezes muitas circuníl:ancias admi
raveis. Para alguma coufa fer no
tavel p~ua nós , he precifo que ave-. ~ 

Jamos raramente , ou que a nao 
vejamos nunca ; tudo o que facil
mente podemos obfervar , parece
nos que naô merece a no1fa obfer-

~ 

vaçao .. 
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vaçaô. A difficuldade de ver , he 
a que excita as no.ffas attençoens; 
a facilidade de preífa nos fatisfaz: 
cuidan1os que o mefmo he ver que 
comprehender; e julgamos que hu
tna coufa vifl:a, efl:á tambem com
prehendida: mas groffeiramente nos 
enganamos, porque das coufas que 
vemos fempre, e que a cada paiio 
efl:amos encontrando , faõ muito 
poucas as de que podemos dar ra
zaó , nem dizer pofitivamente o 

f'. ,J I como 1ao , nem o como provem os 
feus effeitos. 

Dizem graviffimos Authores 
que ha hum diífolvente univerfal; 
de cuja compoíiçaó fazem hum n1yf
terio occulto , ou hum arcaniffimo 
fegredo ; defcrevendo-o fó debai
xo de intricadiffimos enigmas , e 
em metaphoricas parabolas. Porém 
he neceffario fé para crer qu_e hmn 

meímo 
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mefrno diffolvente poffa diffolver o 
ouro , a prata , o diamante , as 
pedras preciofas , e todos os cor· 
pos vegetaes, e mineraes. Segun
do os principias conhecidos naõ pó ... 
de haver , nem exiftir hum dilfol"" 
vente tal : os que o bufcaõ parece 
í]Ue menos inftruidos naô fabem o 
que bufcaó , e naó advertem a im
plicancia que ha para que po!fa 
"achar-fe hum diffolvente verdadei
rainente nniverfal. Efte, fe o ha, de
ve fer entendido por outro modo, 
e naô materialmente como · alguns 

. ·artiíl:as fazem : vejaô bem o que 
dizem os authores em que fe fun· 
·daó; naô figaó as palavras literal-

,.., ,.., d mente; e entao verao ao que e-
.vem chamar diífolvente univerfal.; 
tomem o que as palavras fignifi .. 

'"' ""' r ,..J '"' .cao , e nao o que 1oao : nao re-
.rnontem tanto os voas, nem for .. 

mem 
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n1ern efperanças vãas : Medi o· ttt· 
tijjimtts i bis. 

Lapidijicaçaõ. Affim fe chama 
aguella acçaó por onde a natureza 
fabríca a pedra; e por onde a ar
te, com alguma imitaçaó da mefma 
natureza, fórma huma materia du
ra, e bem compaéta , que parece 
pedra de algum modo. · 

Lapidijico. Affim fe dizem os 
líquidos fubterraneos , que tem pro
priedade certa para reduzir em pe ... 

_ dra, ou petrificar. Os natulalifia~, 
ou philofophos chin1icos , todos fal
laõ de hum fucco lapidijico, de don
.de ·dizem proceder todas as pedras 
que ha no mundo ; da mefma for
te que dizem haver na terra hum 
fucco metallizante de que procedem 
os metaes todos. Porém fen1elhan
tes fuccos ninguem os vio, nern 
obfervou ainda. A.lguns .authorés 

tem 
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tem difpofiçaó para crerem facil 4 

mente o que naõ viraô , nem ob
iervaraõ, fiados fómente na fé gra
tuita dos que efcreveraô antes ; e 
tudo fem n1ais prova , que a de h u
ma antiguidade venera vel. Conve
nhamos que ha na terra alguma. 
ma teria propria de que as pedras, 
e metaes fe formaô; porém naõ de
vemos affentar fem duvida que 
aquella materia propria feja llun1 
fucco mettallizante , ou lapidifico. 
E com effeito fe houve1Te hum fuc
co tal , alguma vez feria achado , 
e vifio; e quem o achalfe, com el
le formaria huma pedra , ou hmn 
metal ; e íó ailim haveria huma 
prova cetta de huma exiítencia fe
melhante ; mas ninguem encontrou 
ainda aguelJe fucco : e affim pare
ce que devemos entender que naô 
ha na terra hum determinado li-

quido 
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quido que tenha aquella proprieda~ 
de, mas fim que as pedras fe for
maõ affim como fe formaõ os ve
getaes , e mineraes, fem que nós 
fàibamos nem o como , nem de 
que. O haver nas entranhas da ter
ra hum fucco lapidijico he o mef .. 
mo que fuppôr a exifrencia de hum 
corpo phyfico, que fó he confide
rado mentalmente; porque na ver
dade nunca foi vifto, nem achado. 
Além de que, fe ha com effeito hum 
lu eco lapidifico , quem o levou , ou 
como foi ao cume de altos montes 
clonde vemos os rochedos ? Dirfe
,ha que aquelle fucco foi, e efiá nos 
lugares eminentes da me!ma forte, 
que nos mefmos lugares fe encon-

,., ' ll trao tantas agoas: porem ene ar-
gumento naõ conclue ; porque as 
agoas faó corpos obfervaveis , e vil
tos a cada paffo, e ten1 origem ma
,. nifefia; 
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nifeHa ; e o fucco lapidijico , naó 
fei que foífe vi.tl:o , ou achado al
guma vez. H e certo haverem pe"~ 
dras , e por confequencia deve ha
ver huma materia petrificante, ou 
petrificave1; porém que eífa tal ma
teria feja hum fucco lapidijico , he 
jufiamente o que eu ignoro; por· 
que a exifiencia de hum corpo ma
terial , fó' prova a fua exi!lencia 
phyfica, mas naõ prova que exif
te por e.tl:e, ou aquelle modo , ou 
fe fórme de hum {ucco determina~ 
do. Nas pedreiras {e obferva quafi 
fempre que os bancos de pedra 
todos faó parallelos ao orizonte : 
eíl:a circunfiancia naó tem fido bem 
exammada ainda, e talvez que def
te exame dependa unica1nente o co
nhecimento de toda a petr1Bcaçaó. 

Maleavel. l\1alea bilidade. Vü:~. 
DuElilidade. 

Part. II. Y Mer .. 
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Mercurio. He ao que chama
mos azougue : os antigos lhe im
pozeraô aquelle nome , porque en
tenderaô que naquelle femimetal in
fluía o pla~eta de Nlercurio. De
pois que a Phyfica fe iníhuio me
lhor , ficaraó todos conhecendo 
que nenhum dos planetas influe nos 
metaes, e que eíl:es faó corpos in;.. 
capazes de influencia alguma: def
te principio veio a refultar o conhe
cimento certo de que algurna·s fi
guras que antigamente fe-diziaó 
conftelladas, naó tem virtude algu
ma ; a füpe-rfiiçaó da Gentilidade 
as introduzia ; a Phyfica infiruida 
as abolia. 

Microfcopio. Affim fe chamaõ 
os infirumentos feitos com tal arte, 
e CO{Il vidros figurados em fórrna , 
que por meio -clelles fe defcobrem 
os objeB.:os , parecendo e fies muitas 

vezes 
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vezes maiores do que faó na reaJi. 
dade , e que fendo invifiveis pela 
fua fumma tenuidade , {ó fe po
dem ver por hum artifi.cio feme
Jhan te. E com effeito por meio do 
microfcopio fe tem feito obíerva
çoens notaveis, ·defcobrindo-fe vi ... 
fivelmente entidades invifiveis , e 
de que era impoffivel que os olhos 
deffem fé , fe naõ foffem auxilia
dos por aquelle artificio facil ; e 
com tal certeza , que naó pode
mos duvidar da exifl:encia phyfica 
de todos os objeaos que o ~icrof .. 

. copio nos faz ver. Os licores mais 
claros, e tr.anfparentes fuccede te
rem quantidade immenfa de ani
malc:ulos viventes que nos me:finos 
licores fubíifl:em fempre em perpe• 
tua agitaçaõ ; e he para admirar 
que .em alguns licores corroGvos, 
e que por efia qualidade pareciaõ 

Y ií inca .. 
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incapazes de conterem animaes vi
ventes , nelle~ {e encontraô infini
tos , e taõ indivifiveis, que para os 
olhos os difiinguirem he precifo 
G_Ue o microfcopio augmente Il)ais 
de mil vezes o tamanho verdaBei
ro de cada hum. No ar mais diá
phano , e mais puro, nao deixao 
de haver femelh~1tes habitadores; 
e defies fe quer dizer que procede 
a pefte , quando fuccede fe'rern de 
maligna natureza ; por iifo toda a 
vifinhan~a de agoas corruptas faó 
infall)bres commumente; porque o 
ar, em que circulao humidades pu-· 
tredinofas , precifamente ha de pro
duzir verminclfas infeccoens: e de 

;) 

faél:o a fequidao total he incapaz 
de produzir ente algum que te
nha vida ; porque fó a humidade 
póde circular, e fem circulacaõ ne-. ;) 

nhum genero de an1mal nafce ·, nem 
f e 

1 
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fe cria: a organizaçaó de todos os 
viventes depende fempre da humi
dade ; porque eíl:a he converfivel em 
tudo quanto ha; em lugar que a fe
qü idaõ to ta I tem efiado permanen
te, e naõ fe muda , nem conver
te em coufa algum·a ; e he corno 
o ultimo termo , a que hum corpo 
chega, do qual nunca faz mudan
ça, fem o concurfo de alguma hu
Inidade que fobrevenha. E já que 
o microfcopio nos conduzia a fall:u 
da caufa de que vem a pefie, tam~ 
bem diremos , que os que opina
raó que aquelle n1al terrrivel pro
cedia de bichos invifiveis de que na
quellas occafioens o ar efl:á conta
minado, todos entenderaó , e pro.,. 
pozeraõ varias provas para fazer 
certa aquella opiniaó ; porém ne
nhum ( que eu faiba ) fe fervia de 
huma prova natural, e bem con.C. 

Part. JI. Y iú ~ante, 
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tante, com a qual fe verifica , ou 
ao menos fe faz muito provavel , 
que aguelle grande fyfiema , ou 
conjeélura he verdadeiro, e vem a 
fer ; que hum dos remedios mais 
promptos , e efficazes para mode
rar a pefie , cónfifie comrnumente 
nos perfumes. , ou nos fumos diffe
rentes que fe mandao exhalar nos 
lugares inficionados , por meio dos 
quaes o ar fe purifica de algum 
modo , e fica livre da infecçaõ ma
ior. Porém , porque razaõ fe puri
fica o ar por aquelle modo, ou co
mo pó de hum fumo pa1Iageiro, e 
leve mudar o temperamento noci
vo da atmofphera , .ou de hum ef .. 
paço de ar determinado ? A folu
çaõ da duvida confifie na mefma 
caufa de que procede a pefie ver
D1Ínofa ; porque quando aquelle 
mal provém de animalculos inv~G-

veis , 
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veis, efpalhados no ambito defie, 
ou daquelle ar, entaõ he certo que 
o fumo deve fer o remedio prin
cipal ; porque todos fabem que o 
fumo baita para fuffocar inteira
mente certos animaes ; e efl:es quan
to n1ais pequenos, e invifiveis faõ, 
tanto mais eftaó expoílos , e fentem 
mortalmente a fuffocaçaõ do fumo~ 
porque a mefma tenuidade das par
tes por onde a refpiraçaõ fe fórma, 
conduz para ferem pervertidas , fi
cando {em acçaõ ; e he certo, que 
ficando fufpendida, e retardada a 
refpiraçaõ , morre o animal infal
livelmente, e duraó mais, ou nle
nos, fegundo a força que tem pa
ra refifl:ir á falta de refpirar. lfio 
mefmo fe obferva em animaes vi .. 
íiveis, e manifefios, como faô os 
rnofquitos v. g. aos quaes he mortal 
todo o genero de fumo ; e da mef .. 

Yiv ma 
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ma . fot te a alguns infeB:os , aos 
quaes o fumo do enxofre derretido 
caufa o mefino dano. Sabido efie 
principio, já fe mofira a precizaó 
que ha , de que em doenças con
tagiofas , ou pefblenciaes , fe ufe 
abundantemente do remedio do fu
mo, praticado por muitas , e re
petidas vezes , fem que feja necef.. 
fario que o fumo provenha de al
guma planta, ou h erva efpecial; por
que o fumo naô extermina os ani
malculos do ar pela qualidade da 
herva de que refulta, mas unicamen
te por fer fmno. Daqui fe infere 
que ha muita~ coufas que fe fabem, 
de que fe naó faz todo o cafo que 
merecem·; porque fe ignora o prin
cjpio verdadeiro de que refultaõ os 
feus effc.:itos. Efia digre1faó foi a fa
vor do publico ; e o I\1edico pe
rito naõ ha de deixar de fazer 

nella 
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nella alguma mais extenfa refle
xaõ. 

No ar naõ tem podido o mi
cro !copio defcobrir vifivelmente a
quella feminal , ou verminofa ori
gem de contagio ; porque he de 

• ~ crer gue ha muitas coufas de taõ 
exquifita tenuidade , que nem por 
meio do microfcopio as podemos 
ver. A natureza naõ fó Íe compoem 
de entidades immenfas no tamanho 
da grandeza , mas tambem na im
menfidade de huma monfl:ruo{a de
licadeza: em algumas póde o mi
crofcopio , accrefcentando muitas 
mil vezes o tamanho, e a figura , 
fazer com que poífaô fer vifias, e 
obfervadas; em outras porém, por 
mais que o microfcopio faça agi
gantar os corpos, efl:es nunca ficaó 
proporcionados aos noffos olhos 
para os podermos ver: ~ fumma exi-

guida-: 
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guidade naó fe deixa vencer por 
algum engenho , ou arte. Todos 
fabem que ha efpiritos animaes, de 
que refulta a acçaó do movimento; 
porém efres taes efpiritos , quem 
he que os chegou a ver , por mais 
que fe faiba com ce rteza que tem • 
a fua refidencia , e exiíl:em corpo
ralmente nos liquidas dos mefmos 
animaes ? Os efpiritos fabricadores 
da memoria, do entendimento , e 
penfamento , do vigor , ou força 
mufcular , e de outras muitas , e 
innumeraveis acçoens viventes, fó 
f e manifefl:aó pelos feus effei tos , e 
nunca por fi mefmos: os melhores 
microfcopios naõ tem podido fazer 
effe milagre. O que tem feito he 
fazer ver nos orbes celefl:es os fa
tellites de J upiter , e Saturno mas 
naõ as entidades corporaes que faõ 
infinitamente pequenas , por mais 

que 
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que efiejaõ chegadas aos nolfos 
olhos ; porque o corpo de todos os 
eíptritos confifie em huma efiu
pendiffima , e como milagrofa exi
guidade. 

Nitro. He o mefmo que fali
tre, affim chamado vulgarmente 

Oleo de tartaro por deliqttio. 
Tartaro vai o mefmo que farro; 
efie provém fempre de todos os li
quidas que fermentaó ; e he huma 
concreçaó falina , e oleofa, que fi
ca encofiada na parte concava do 
vafo em que a fermentaçaó f e fez. 
De todos os líquidos , depois que 
fermentara á , provém aquelle farra, 
ou em mais , ou em menos abun
dancia , fegundo a qualidade do li
quido fermentado : porém quando 

. fe diz o íarro,ou tartaro .Gmplefmen
te, entende-fe o do vinho depois de 
fermentar o n1ofio na vafilha : déí

ta, 
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ta, ou da fua cavidade interior fe 
tira o farro chamado tartaro , o 
qual fe expoem fobre hum fogo 
ardente em que fe queima , exha
lando hum copiofo , e negro fumo, 
que he a parte oleofa que o n1efmo 
fogo aparta da falina, ficando efia 
purificada por aquelle modo, e li
vre totalmente da parte oleofa com
buíl:ivel: entaó expofto o tal farro 
queimado em hum vafo aberto, a 
h umidade do ar penetrando o mef
mo farro, o humedece tanto , que 
o faz diffolver ·· f e todo, ficando li .. 
quido, como qualquer fal diffolvi
do na agoa. lfto he ao que fecha
ma oleo de tartaro por deliquio; 
porém do oleo verdadeiro naõ tem 
nada , porque naó he inflammavel 
j.á ; mas chamafe-lhe oleo , porque 
h e menos liquido do que a agoa, 
e tocado com a maõ faz fenfa~aó 

de 
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de hum liquido unéhwfo , naó 
contendo aliàs unéhwíidade algu
ma. Efie mefmo chamado oleo , fe 
depois de filtrado fe expoem fobre 
hum fogo moderado para expellir 
delle a humidade toda, o que fica 
he hum verdadeiro fal , a que fe 
chama fal alcalino fixo; o qual pa
ra confervar-fe fecco , neceffita ef
tar tapado exaétamente em vafo de 
vidro , ou bem vidrada ; porque, 
naõ fendo affim, torna a humede
cer, e a deliquar-fe. O fal de todas 
as cinzas de vegetaes queimados 
contém hum falda mefma nature
za , e com todas as mefmas quali
dades , e daõ igualmente hum fal 
alcalino fixo; porén1 o mais forte, 
e o mais recommendado no ufo de 
varias artes , h e o que . provém do 
farro do vinho , fabricado na fór
rna mencionada. 

Orbi-
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Orbita. He hum termo afl:ró
nomico : fignifica o caminho que 
os planetas defcrevem no feu giro. 
A orbita do Sol he o Zodiaco, por
que defte na6 fe aparta , e he o 
caminho 'que fe diz, que o Sol de{ .. 
creve no feu giro annual. 

Phlqgijlico. Affim fe chama 
aquella parte que induz duél:ilidade 
nos metaes; p'orque extrahida del
les a parte Phlogifhca, já o metal 
nem fe funde fobre o fogo , nem 
tem duél:ilidade alguma , porque fi
ca reduzido e·m pó. Do ouro , nem 
da prata , naõ fe póde extrahir a 
parte phlogiftica ; porque nem o 
fog0 mais violento , nem os efpi
ritos fortes, e corrofivos podem fa
zer aqueHn tal fepa raçaõ. O efia
·nho, e o chumbo , faci'lmente per .. 
detn . a fua parte phlogifiica , por..: 
g,ue pofios em fundí~~õ contmua-

da 
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da exhalaô hum fumo branco, em 
que a phlogifiica parte fe diffipa; 
porém [e neíl:e efiado fe lhes jml"!' 
ta alguma ma teria oleofa, uné1uo-
Ia , ou cebacea , tornaó a recobrar l 

aquella parte perdida , e tornaó a 
f~ rem fuziveis , e duéhveis. Eíl:a fin
gularidade tem fido obfervada pou
co; talvez que os que vierem f.a
çaó nella mais profunda obferva
çaõ; e deíl:a , ao que eu entendo_, 
haó vir a refultar utiliffimos effei
tos, e in ventos admiraveis. 

Precipitar. H e hüm termo chi
mico , que vai o mefrno que fa .. 
zer cahir ao fundo do vafo o corpo 
diffolvido e_m algum liquido diG
folvente. Ifio fe obferva na diJfo- -
luçaõ da prata em ~fpirito de ni
tro, ou agoa forte : fe nefia com 
effeito fe acha diifolvida a prata, 
enfraquecendo-fe com agoa_ com-

rnua 
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rnua a diífoluçaó, e deitando-fe nel. 
la huma certa porçaó de cobre, ef
te novamente fe diífolve naquelle 
liquido , e faz cahir ao fundo do 
vafo a prata corporizada já , e li
vre da diífoluçaó em gue fe acha
va : entaó fica diffolvido o cobre 
no mefmo dilfolvente ; e defie f~ 
f e quer retirar o cobre diífolvido, 
junte-fe á diífoluçaó huma certa 
porcaó de ferro, o qual fe diífol
ve ,~e faz cahir ao fundo o cobre, 
ficando fó diíio1 v ido o ferro; e fe 
entaó fe junta á diífoluçaó huma 
certa porçaó de pedra calaminar, 
efl:a da mefrna forte fe dilfolve, e 
faz cahir ao fundo o ferro; e fe fe 
junta á mefma diffoluçaó huma cer
ta porçaó de fal alchalino fixo, e f
te deíhuindo o acido nitrofo , faz 
cahir ao fundo a pedra calamina r; 
e o que entaó ultirnamente fica, 

h e 
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he hum fal neutro. Aquella acçaó 
de fazer cahir ao fundo do vafo con.:. 
tinente o corpo diffolvido he ao 
que fe chama precipitar. 

A razaõ,porque hum corpo dif
folvido fe precipita quando vem ou
tro que fe diffolvc, parece que pro
cede de hum a efpecie de fympathia, 
ou analogia entre o corpo diffolvi ... 
do, e o diffolvente; porque o ef
pirito do nitro, que fympathiza mais 
com o cobre do que com a prata) 
eíl:a fe precipita por aqnelle; por
que o efpírito de nitro, que tinha 
unido, e incorporado intiman1ente 
a fi a prata , logo a larga para to.
n1ar o cobre , e a efie tambem lar
ga para tomar o ferro ; e a efl:e 
faz o mefrno· para fe unir com a pe
dra calaminar : efl:a he a que fica 
ultimamente diffolvida, e unida per
feitamente ao efpirito do nitro; até 

Part.II. Z qu~ 
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que hum fal alcha1ino fixo, defiru~ 
indo o acido nitroío , tira-lhe o 
vigor , e força com que efiava, 
para diifolver aquelles corpos to
dos. 

Se no mundo ha fympl:1tbias, 
aquella he huma dellas; e taõ conf. 
tante entre o efpi1ito do nitro , ~ 
aquelles metaes todos , que {em 
<:fUe o efp1rito f~ defl:rua, naõ per
de aquella proprjedade ·, ou incli
naçaõ; amando a huns mais do que 
a outros ; e . deixando h uns por 
amor dos outros. Na diíloluçaõ do 
ouro na agoa régia fuccede o mef
rno, porque o ouro fe precipita por 
meio do. efianh"O ', fazendo no liqui
do di.ffolvente raios purpurinos com 
víftofas apparencias ; "e o efia~ho 
diffolvido tainbem f e r.recip.itá- r por 
meio de hum fal aichaJino fixo. E 
affim fe vê que aquelles di1folven-

tes 
. 
I 
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tes repellem alguns. corpos para in
corporarem a fi outros. ~1e outra 
coufa mais he a fympathia fe naó 
aqui !lo me fino ? No Iman h e mais 
viíivel huma femelhante propenfaõ, 
e muito mais confiante, porque at
trahe o ferro , e nada mais; e naó 
fó fe manifefia guando fe dá a pre
fença immedita de :hum , e outro; 
mas ainda efiando feparâdos em 
difiancia proporcionada ao vigor 
da pedra. ~e adniira v eis experi
mentos , e que effeitos utiliffimos 
tem relultado felizmente daquelle 
amor reciproco , e confiante ! 

N aõ podemos pois negar a 
exifiencia perpetua de . hum a efpe
cie de fympath1a en_tr-e aqu~lles cor
po~ , fe he que naõ he yrnpa~hia: 
-verdadeira, e ..rigorofa ; e fe a ha 
entre os li cores~ e metaes ; e en
tre efies ' e os tnineraes ; como a 

Z ii naô 
,• 
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nao ha de haver entre os coracoens 
:J 

dos anirnaes ? efies fendo fenfiveis 
naturalmente, e fendo por fi mef
tnos propenfos, e inclinados , co. 
mo póJe deixar de haver entre el
les fympathia ? To dos fabem que 
o Mercurio fe incorpora intin1amen
te ao ouro, e fe une como com af
feél:o irreprimível? em fegundo lu-·· 
gar faz o mefmo á prata , depois 
ao eíl:anho , ao· chumbo , ao co
bre ; mas em primeiro lugar , e 
·com mais vigor ao ouro, do qual 
fe naó fepara , fe o fogo o naó 
obriga a feparar. Porém naó fabem 
todos a juHa proporçaó em que o 
Mercurio póde unir-fe á aquelles 
metaes todos : eu a communiquei 
na palavra amalgnmar. 

Alguns explicao as precipita
çoens , admittindo fyfiemas , que 
~inda efiaô por demonfirar, e quç 

faó 
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faó mais difficeis de entender, do 
que a mefina quefiaó que fe quer 
explicar com elles. A razaó da fym
pathia , ou antypathia , he razaó
reprovada hoje ; talvez que feja 
defprezada , fó por fer antiga; por
que affim como em algumas cou
fas a antiguidade tem caraB:er ve
neravel , em outras a mefma an
tiguidade he fundamento defprezi
vel. A impu I faó , e repulfaô dos cor
pos, com que os Phyí1cos modernos 
pretendem explicar os phenómenos 
naruraes , naó daõ explica çaó al
guma ; porque a duvida fica fem
pre fubGfiindo , vifl:o que por aquel
le modo naó fe diz de que procede 
eíTa mefma impuHaõ , e repulfaó; 
e val o mefmo naó explicar a cou
fa , que explica lia de h uma forte, 
que a explicaçaó neceilite fer ex
plicada. O dar á fympathia o no-

Part. IL Z iii me 
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me de impulfao, he dizer o mefmo 
por outra fórma ; e a differença nos 
vocabulos naó induz differença 
nas fubfiancias. 

E affim de que havemos de 
dizer qtie procede a preci pitaçaó 
de hum corpo diílolvjdo em hum 
liquido di ffolvente? Digamos, fun
dados em hum principio certo , o 
<jUal he , que todos os diffolven
tes quantos ha , naó diffolvem 
igualmente o corpos difioluveis 
nelles; mas a huns diífolvem com 
mais facilidade do que a outros· 
Ifto fe demonfha com a agoa com
mua , na qu1l muitos corpos fe 
diífolvern , mas nenhum com tan
ta facilidade como o nitro , ou o 
fal commum: e pelo meflno fun
damento os diffolventes , a alguns 
corpos retém , e guardao em fi 
co1n mais innata propriedade , e 

perfi.[:_ 
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per.Gfiencia do que a outros. Ifl:o 
fe demonfl:ra tatnbem com a diffo
luçaô confufa de varias 'e differen
tes faes na agoa commua. Diffol
vamos v. g. naquella agoa o fal do 
mar, o nitro , e o fal extrahido de 
quaefquer cinzas. N e fia diíloluçaó 
confufa daquelles faes h a vemos 
de achar infallivelmente que en
trando a evaporar a agoa que os 
diífolveo até apparecer a peHicuia 
falina que vem á fuperficie do dif
{olvente , pondo a efie em lugar 
frio, depois de pa.ffarem algumas 
horas , ó primeiro fal que ie crif
ta1liza, tornando fua propria, e na
tural figura , he o nitro ; o qual 
extrahido do .diffolvente, [e a efte 

I I C tornamos a evaporar ate a 1orma- · 
çaó da pellicula falina, e pondo-o 
da mefma forte em parte fria, de
pois de paflàrem al 0 umas horas, 

Z iv vere-
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veremos crifiallizado o fal do mar; 
até ·que ultimamente fica no diffol
vente o fal das cinzas incrífialliza
vel , e fó feparavel por meio da 
evaporaçaõ total da agoa, que ti: 
nha di[olvido aquelles faes. 

Por aquelle modo fe demonf ... 
tra evidentemente que a agoa com ... 
mua (que aliàs he como hmn di{
:íolvente univerfal) naõ diflolve os 
faes com a mefma , e igual facili
dade; porque huns mais de prelfa 
íe difiol vem nella , e em maior por-

~ ~ çao; e outros em porçao menor, 
'e com mais vagar : tambe'm fe ve' 
que a agoa commua naõ larga de 
fi confufamente aquelles faes con
fufos, mas fim gradualmente; por
que o primeiro que larga , e fe crif
talliza, he o nitro; depois logo fe 
fegue o fal do mar ; e ultimámente 
fica com tenacidade unido á agoa o 

fal 



De Architerlura Civil. 3 6 r 

fal das cinzas, da qual fe naõ fepa
ra fem que violentamente o fogo 
o faça feparar. E affim fica mani
fefio que a agoa commua, o fal 
para que propende mais , e a que 

- mais fe une he o das cinzas vege- -
taes; depois deile o fal, que retém 
mais , he o do mar ; e depois def
te , o com que menos fe entranha, 
e incorpora , he o fal nitro. Pofio 
pois, e demonll:rado efie princ-ipio, 
vamos ao que {e fegue. . 

No exemplo de que fazemos 
mençaõ ailima , vimos que , e fian
do a prata di{folvida na agoa forte, 
fe fe junta á diifoluçaõ o cobre ,. 
eile faz precipitar a prata ; fican
do dilfolvido o cobre ; efie preci
ta-fe pelo fe_rro; e eí1:e tambem pe
Ja pedra c a laminar fe precipita ; e. 
á pedra calarninar fuccede o mef
mo pela juncçaô de hum fal alcha-

lino 
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lino fixo. Se perguntarmos de que 
vem , ou de q.ue procedem aquellas 
regulares precipitaçoens , diremos 
(fundados no principio pofio affi
ma) que a agoa. forte di.ffoLve com 
mais facilidade o cobre do que a 
prata , por i!fo o acido nitrofo , 
(que he em que refide a força dif
{olvente) defampara a prata , pa
ra diffolver o cobre ; e neíl:a ac
çaó a prata livre já daquelle ací
do ., a que efl:ava unida , cahe , ou 
precipita-fe ao fundo do vafo que a 
contém; e da mefma forte aquel
le acido, que diifolve com maís fa
cilidade o ferro do que 6 cobre, na 
accaõ de diffolver o ferro, larga o 
eobre para~ f e nnir, e diilpl ver o fer
ro ; e por hum igua} principio, 
_aquelle acido, que mais facilmente 
àiffolve a pedra cabminar do que 
o ferro , deixa a efie para diifol--

ver 
' 

\ 



De :Arcbiteé1ura Civil. 3 ó j 

ver, e fe unir á pedra calan1in~r; 
e ao me{mo tempo, para a · diílol
ver, larga o ferro que entaõ fe pre
cipita. Ultimamente fe fe ajunta a 
aquelle diffolvente qualQ_uer fal al
chalino fixo ; efie defiruindo o aci
do, fa-lo incapaz de diíTolver ou
tro corpo algum, porque a todos 
expelle , e precipita para fó elle fi
car unido ao acido , com o qual 
copoem hum novo genero de fnl a 
que charnaô neutro, porque nem he 
acido, nem alchalino, mas compofio 
de hum , e outro , por iffo alguns 
fallando daquelles dous faes unidos 
differaó: Eritis duo in carne una, fiA 
gurando em hum a qualidade maf~ 
culina , e em outro a feminina. 

Se Ie perguntar ainda porque 
razaõ o acido nitrofo diffolve com 
mais facilidade huns corpos do que 
outros , diremos que dos primei .. 

r os 
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ros princípios na6 fe faz quefl:aó ·/ 
nem fe pergunta a caura; porque 
fe affim foffe , entrar-fe-hia em hum 
progre {f o em infinito , inquirindo 
fempre qual he a caufa da cauf.:t. 
N aõ fe admitte o que!l:ionar-f e a 
razaõ v~ g porque a terra he com
paB:a, e falida; nem a agoa por
que he fluida ; nem o ar, porque 
he diáphano; nem o porque o fo
go tem calor. Podemos difputar fo
bre a natureza das coufas elemen
tadas; e naó fobre a natureza ori
ginal dos elementos: baíl:a que dif
corramos fobre os effeitos fecunda
rios; porque . o conhecer os effeitos 
primarias , ou caufas primordiaes, 
naõ he para nós. E aflim quando 
dizemos que hum corpo diífo!vido 
em hum licor fe precipita, porque 
o licor diffolve outro com mais fa
cilidade , demonfirando efie pt~in-

CJpw' 
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cipio, temos farisfeito. A humana 
indagaçaó tem limites certos, dos 
quaes fe naó póde paffar humana
mente. 

Sal commum: He o me fino que 
fal do mar. 

Sal gema. Efie he o nome qu.e 
em Latim , e em todas as lingoas 
Europeas,fe dá a hum genero de fa1, 
que he da mefma natureza que o 
fal c01nmum, e que ferve para os 
:ufós todos a que ferve aquelle fal. 
A figura do crifial brilhante lhe 
fez dar a denominaçaó de gema, 
ou pedra preciofa ; porque com ef
feito reprefenta huma pedra cubi
ca, e lufiro-fa. Defie fal querem di
.zer que procede o fal do mar; por
que hum , e outro tem a mefma 
<]Ualidade , e com elles fe fazem 
igualmente os mefmos experirnen
to.s ; fó com a differença , que o 

fal 
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fal gema he mais puro do que o oú
tro , e nas fuas operaçoens moíha 
{er mais forte. Se defie .procede o 
fal do mar, he quefiaó naó decidi
rda ainda ; porém· o fer hum' e ou
tro da mefma natureza em tudo , 
faz conjeél:urar provávelmente que 
do fal gema refulta o fal commum. 
Mas como havemos de entender, 
e perfuadirnos que as minas de fal 
gema que ha na terra fejaó bafian
tes para dar ás agoas do mar todo 
o fal que ellas contém ? Parece, 
<jUe fe toda a terra fe converteffe em 
fal gema , nem ailim poderia fazer 
o mar falgado; porque fendo o ef
paço do mar muitas vezes maior do 
que o ambito da terra , fica fendo 
incrível que o fal da terra diffolvi
do naquellas agoas as fizelfen1 taó 
ialgadas. Alguns quizeraó que ó 
mar fo.lfe falgado defde a fua crea-

..-
çao ~ 
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çaó : eíta opiniaô parece bem fun-
dada , ainda que feja improvavel 
por fi mefma. Os que d1 fferaõ que 
a operaçaó do Sol íobre as me f mas 
agoas he de donde lhes prôcedeo 
o fal, conjeéturaraó fem fundamen
to raciona vel ; porque naõ f e vi o 
ainda que os raios do Sol fizeffem 
femelhante producçaó em outras 
agoas nem ainda naquellas que fe 
naô n1ovem , cuja circunfiancia, ou 
falta de movjmento deveria contri
buir efficazrnente para a formaçaó 
do fal,fe ella em fi foffe poffivel;por
que todo o corpo , que fe naõ mo
ve , conferva mais aptidaó para 
receber impreifoens eítranhas. As 
palavras do fagrado Texto: Spiri
tus Domini ferebatur Juper aquas , 
parece que fe podem applicar ao 
fal: efie na verdade he hum corpo 
confervativo , e fempre foi fingu-

latiza-
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Iarizado, ou efpecializado entre os· 
outros corpos todos ; e o mefmo 
Salvador do mundo fallando delle, 
.diffe aos feus Apofiolos : Vos efli.r 
fal terrte. E com effeito o fal con1-
mwn he o que conferva , e faz as 
agoas do mar incorruptíveis, am
da mais do que o movimento dei
las; por iffo póde chamar-fe ao fal 
EfPirito do mar, porque a confer
vaçaó de todos quantos corpos ha 
depende da ma teria efpirituofa que 
elle tem , fem a qual tendem na
turalmente para huma infallivel cor
rupçaó. !fio fe comprova com infi
nitos experimentos ; e hum delles 
he o vinho , do qual fe fe lhe tira 
o e f pirito inflam ma vel , logo dege
nera , e fe corrmnpe ; e quando fe 
lhe introduz maior porçaó daquel-
1e mefrno efpirito, fica o vinho in
corruptivel de algtltn modo ; por-. . . 

que 
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que fe o efpirito fó por fi naõ ad
mitte corrupçaõ , e he totalmente 
inca paz de lia , antes ferve para pre
fervar de corrupçaõ , todos quan
tos corpos ha , e que faõ corrupti .. 
veis de fi me f mos. Com tudo eu naó 
julgo a quefiaõ , nem refolvo fir
mente fe o fal do mar provém do 
fal gema diffolvido nelle, ou {e as 
fuas agoas foraó falgadas defde a 
fua creaçaó ; porque he melhor 
fique duvídofa, e irrefoluta, do que 
affentir em hu.m fyfiema igualmen
te duvidofo : na Phyíica , a prova 
conjeél:ural tem pouca , ou nenhu
ma authoridade ; porque em tudo 
o que h e impJova vel , ou em que 
naó ha nem podem haver provas 
evidentes , devemos refpeitar mais 
a índecifaõ, do que a foluçaõ; e 
eíl:a ·quando eíl:á deíl:ituida de evi
dencia , naõ fó he d ... fprezavel, mas 

Part. li. Aa tam-
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tambem influe deíprezo na mate
ria decidida : a efcuridade total 
tem mais valor, do que hum a cla
ridade fombria , e n1al fegura. Ifio 
deve proceder affim em todas as 
quefioens da Phyfica; porque nef~ 
tas naó ha obrigaçaõ , nem ne
ceffidade de julgar ; 11aquillo po-

- rém , em que he precifo o decidir, 
devemos .contentar-nos com as pro
vas que fe achao, fem exigir ma.i c ~r 
clareza do que aqueila que fe acha> 
e naó toda a que p.óde achar-fe : 
daqui nalce muitas vezes huma in
jufiíça neceffaria. 

Sal 11eutro. Affim fe chama o 
fal , que nem he acido , nem al
calico ; mas he formado de hun1 , 
e outro ; por iffo fe chama neutro. 
Se faciarmos o efpirito do nitro 
com oi e o de ta r ta r o por deliquio; 
depois de feita a faturaçaó, reful-

- ta 
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ta hum fal , que nem he acido, 
nem alcalino , mas compofio de 
hum , e outro. Na juncçaõ daquel
les dous liquidas contra rios, o aci
do do nitro , penetrando logo o al
calico do tartaro , o deihoe ; e da 
mdma forte o alcalico tartarofo pe
netrando o acido nitrofo tambem 
lhe tira , ou desfaz a corrofaõ , mu
dando-lhe inteiramente a indole. 
No corpo dos animaes fuccede 
aqui !lo mefmo; porque o que a ar-

- te fabríca apreffadamente , a natu
reza lentamente faz , e com mais 
feliz fucceffo q~ando a arte a fac
corre, e patrocma. 

Sal nitrojo. He o mefmo que 
falitre. 

_Sublimaçao. Affim fe denomi
na toda aquella operaçaõ, em gue 
por meio do calor, hum corpo fu~ 
blimavel fe levanta ao alto do va[o 

Aa ii fubli-



372 lndex do Problema 

fublimatorio, e aquillo mefmo que · 
chamamos difbllaçaó nos corpos 
liquidas , chamamos fublimaçaó a 
.refpeito dos corpos feccos ; os lí
quidos fe difl:illaó, os feccos fe fu
blimaô; e fies corno naó faó taó ex
panfiveis como aquelles, naô paf
faó ao vafo chamado recipiente, e 
fó ficaõ juntos , ou pegados na ca
vidade fuperior , e interna do v a [o 
fublimatorio. Por efie modo fe fa
bríca o fublimado mercurial, e da 
mefma forte {e fabrica affim a flor 
do enxofre, o fal volatil armonia
co, e outras muitas compofiçoens. 
Porém nem todos os corpos feccos 
faó fublimaveis , porque fó o faõ 
aquelles que faõ volateis : os que 
faó fixos nunca por fi mefm?s {e 
fublimaó, por mais que o fogo feja 
aél:ivo , e continuado ; e quando 
com effeito fe fublimaó , h~ l?ela 

mtuna 
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intima juncçaó de outro corpo vo
latil por fi n1efmo. Nenhum me
tal ( exceptuando o azougue , 
que he fó femimetal) fe fublima; 
porém a conjuncçaó de hum corpo 

· volatil faz que os metaes facil
mente fe fublimem. O fal armonia
co faz fnblimar os metaes todos, 
unindo-íe efireitamente a cada hum, 
e levando-os cornGgo ; por iffo á 
aquelle excellente faJ chan1aó os 
chimicos Aqui/a alba. O azougue, 
naõ fó fe fublima efiando fó , mas 
tambem prornptamente fe ddtilla 
como qualquer liquido vegetal. 

Tartaro Vid. Oleo de tartaro. 
Vidro circulatorio. T'odos os 

vidros, a que fe tapa o orificio, ou 
feja hermeticamente , ou por ou
tro modo algum, Ie chamaõ Circu
latorios. N elles Circulaõ com ef ... 
feito os licores yolateis, aos quae~ 

Part. li. Aa iií !e 
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fe quer conciliar mais efficacia , ou 
mais vigor; porque o calor do fo
go fazeodo os fubir infinitas vezes 
ao alto do vafo, de donde· deicem 
para a bafe concava , ailim fe pu
rificaó, e adquirem mais virtude , 
e propriedades differentes daquellas 
que tinha o antes. Da circtJlaçaõ con
tinuada muito tempo , e com pa
ciencia refultaô effeitos fingulares, 
e muitas vezes inefperados ·; o ar
ti fia apenas póde perceber a razaó 
phyfica, porque fem additamenço 
de ma teria, hum licor fim pies, ou 
compofio , produz mudanças. ad
miraveis , fem intervir na opera
çaó mais circunfiancia alguma do 
que a circulaçaõ confiante, e repe-

, tida. Os licores que [e circulaõ faó 
volateis, porque fó no que he vo
ll:ltil tem lugar a circttlaçaõ; viílo 
que o licor deve fubir ao alto do 

vafo 
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vafo circulat~rio, reduzido em va
pc;>r ; donde tornando a tomar a 
1ua fórma liquida defce ao fundo, 
e daqui torna a fubir , e a defcer 
infinitas vezes. Ifio he ao que ie 
chama Circular. 

Hum dos fins , para que os 
licores fe fazem circular , he para 
os fazer menos volateis ; p.orque 
aquella acçaõ continnada lhes ti
ra a propenfaõ de {e exaltarem, ou 
fubirem; e nefl:e efiado neceffitaó 
mais calor para poderem circular; 
até que com effeito difficuitofamen
te fobem, perfifiindo immoveis na 
parte inferior do vidro circulato
rio : entaô fe íe adminifira hum ca
lor mais forte do que aquelle que 
o licor póde fopportar, íubitarnen
te arrebenta o vidro ; e fe he no 
tempo , em que o artifia o obferva, 
os fragmentos do meímo vidro o 

Aa iv ferem, 
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ferem,· e muitas vezes o deixao fem 
poder obfervar mais nada ; por if
fo dizia o JVIefl:re: Cave oculis, au
ribus , naribtts, E na verdade he 
perjgofa a adminifiraçaõ de hurri 
calor forte; porque naô Ió [e cor
re o rifco de que o vidro repenti
namente defpedaçado offenda os 
olhos. do arufia obfervador , mas 
tambem de que o vapor quente do 
licor que fe circula fuffoque ao mef
mo artifia em hutn inftante; e quan
do o licor he corrofivo , o vapor 

· delle defordena infalli velmente a 
fabrica vit~l da refpiraçaô , e efia 
depois de defordenada, e corroida, 
nem Efculapio poderia da_r reme
dia. 

O oleo do vitriolo , que he 
volatil em hum vidro aberto , fe 
efie fe fecha , para que circule o 
pleo dentro, mo fira, e tem refif-

tenCJa 



De Arcbitef1ttra Civil. . 377 

tenc1a para fubir; por.que o feo pe- ___ 
zo efpecifico , e maior que · o de 
todos os mais licores , o faz refif ... 
tir a hum calor commum ; e {e ef
te fe augmenta para fazer circular 
o oleo, o fogo intenfo , dando a 
aquelle oleo huma forçada volati
lidade, entaó o vapor ardente rom
pendo o claufho do vidro circula
torio , em hum infiante o defpeda
ça; e enchendo hum grande efpa ... 
co do ar viGnho de hum halito cor--
:~ 

rodente, e caufbco , faz ulcerar to-
das a·s membranas por onde a inf
piraçaó , e refpiraçaõ fe fórma. O 
Mercurio que tambem cofiuma ·cir
cular·Íe para o reduzir em hum pó 
n1edicinal , exige igual cautela; 
porque o feu vapor naõ deixa de 
fer nocivo, ainda que o mal que pro
cede . delle, h e menos prompto, e 
procede lentamente; mas por iífo 

me! mo 
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mefmo he fumrnamente perigofo , 
porque nunca fe attribue ao vapor 
mercurial o dano protrahido, e que 
quando f e rnanifefia já naõ len1bra 
o vapor de que veio a refultar; en
taõ naõ fe conhece a enfermidade, 
e injufia1nente fe bufca outro mo
tivo, fendo a cauía do mal mui dif
ferente , do que aqnella de que 
fe entende proceder. 

A razaõ da volatilidade dos li
cores , que circulaõ , ainda naó ef
tá bem conhecida ; as conjeéturas 
que temos nefie ponto faó pouco \ 
pondera v eis; porque as provas e1n 
que· fe fundaõ fatisfazem pouco. 
Ha porém alguns experimentos, 
em que fe naõ te1n feito o reparo 
necefTario ; nem fei Íe os mefmos 
experimentos faõ vulgares , ou fe 
faõ fó meos ; porque naõ vi que 
ningue1n os obfervafTe, nen1 fizef-. 

fe, 
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fe, ou os efcreveífe. O chumbo , 
e o eftanho fabem todos , gue en1 
efiando fundidos em qualquer vi
dro aberto , e em hum grao de ca
lor determinado, logo entraõ a ex
balar hum fumo branco ; porém he 
menos obfervada ·a circunfiancia de 
que o mefmo efianho, áu chumbo 
que efl:ando. fundidos em vafo def
coberto , exhalaõ aqueile vapor 
denfo , e branco ; fe fe poem em 
vidro cÍrculatOI·io, em que O orifi
CÍO fe tapa exaél:amente, já entaõ 
nenhum vapor exhala , nem fobe 
ao alto do vafo que o contém ; e 
de tal forte, que refifl:em ao fogo 
mais aB:ivo , fem que o vidro fe 
defpedace , ou arrebente. O mef
mo fuccede ao Bifmuth que he hu
ma efpecie de efianho artificial, e 
quebradiço. O enxofre fendo hum 
mineral .muito volatil, e inRamma-

vel, 
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vel , efiando derretido em vtdro 
aberto, fe o poem no vidro · circu• 
latorio , nem fe exhala , nem fe in
flamma , nem quebra o vidro que 
o encerra , por mais que feja forte 
o fogo que o derrete , e por mais 
que a operaçaó fe continue. A cau
fa deíl:e phenómeno índagaraó ou
tros; e eu por hora baíl:a que pro
ponha o experimento , e defie co
nheceráó os operarias de varias ar
tes , a importancia de que he o ef
tarern tapados, ou defcobertos os 
vidros, ou os vafos de que fe fer
vem , fegundo as intençoens dos 
que dirigem alguma operaçaó. 

N aõ he menos admiravel o fe
guinte experimento. Ponha-fe em 
hum · vidro circulatorio qualquer 
porçaó de agoa cornmua; com tan
to qL~e naó occupe mais. do que a 
tercetra parte, pouco mats , ou me-

nos, 
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nos, do efpaço eípherico do vidro; 
efie fe tape hermeticamente , e de
pois fe ponha ao ca.lor moderado 
dE: huma luz , a cujo artificio cha
maó os Latinos : Ignis lampadis; 
e os Francezes tambem lhe cha
maõ: Feu de lamp_f. Verfe-ha logo 
nos primeiros di'às da operaça6, 
entrar a agoa a circular, fi1bindo 
ao collo do vidro, e ddcendo pa
ra a parte concava em figura de 
lagrimas crifiallina3, fàzendo hum 
apparato viH:ofo de globulos deca
dentes. Dura aquella fcena alguns 
dias fucceffivos , confórme a por
çaõ de agoa empregada ne!Ja : de
pojs fó fe difiinguem algumas pin
gas da mefrna agoa, porém já me
nos volateis : em fe augmentando 
a rnefma qualidade de calor, torna 
a rnanifefiar-fe a circulaçaõ abun .. 
danten1ente , até que . de todo fe 

fufpen .. 
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fufpende, e a agoa fica como im• 
mobil na parte inferior da efphera. 
N e.fl:e efiado fe o calor fe augmen
ta mais , arrebenta o vidro , redu
zido em partículas infinitas : e quan
to mais o vidro he groffo , tanto 
mais he violenta_ a explofaó da agoa 
que continha. 

Algum incauto artifra fe vif
fe a agoa immobíl no fundo do vi
dro cirtulatorio , e {em fubir ao al
to delle, naó obfiante o calor ad
minifirado , logo havia de enten
der que a agoa por meio da circu
laçaó efiav a fixa , porém enga,nar
fe-hia, corno muitos {e engana~raó 
em outros experimentos íemelhan
tes. A razaó phyfica, porque aquel
la agoa fica immobil , provém de 
(:a ufa fufficiente, e naõ de fixaçaó; 
e vem a fer, que o ar que a agoa 
tinha em fi, faJlindo ~ella por mejo 

do 
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do calor, occupou o efpaço inte
rior do vafo circulatorio , de cuja 
occupaçaó veio a reíultar que a 
agoa naó podeífe fubir , porque 
já naó tinha efpaço "livre , por 
efrar todo cheio com o ar que o 
occupava ; da n1efma forte que 
hum cilindro cheio de ar com
preiTo naó póde adrnittir outro 
corpo algum , em C]Uanto a com
preífaó íubfifre; porque he faB:o 
demonfirado vifivelrnente, que pa
ra hum corpo entrar em algum ef
paço determinado , ha de fer éx
pellindo o ar que contiver o corpo 
que houver de occ 1par aquelle ef
paço. E ftffim o phenómeno que á 
primeira vifia admira , em fe fa
bendo o principio d que refulta , 
perde a notabilidade toda , e naó 
admira mais. 

Outro experimento bem fim
pies, 



3 84 l11dex do Prohlema 

pies , e naó advertido ainda , e 
que encontra hum dos princípios 
certos em que a Phyíica f e funda · 
muitas vezes , he hum com que fe 
póde demonfl:rar que a regra da 
dilataçaó , ou expanfibilidade do 
ar, naó fe venfica íempre, e rem ca
{o em que fe limita : o experimen~ 
to he efre. Tome-fe hum vidro cir
culatorio , e feito por aquellla fór
ma a que os artifras Francezes cha
Inaó Matraz ; defie fe tape o ori
ficio hermeticamente fem que den
tro tenha licor , nem materia al
guma. Se o ar, que efie vafo con
tém dentro , he expanfivel , e di .. 
lata vel pelo calor, em f e pondo o 
vafo fobre hum calor forte , o ar 
que tiver dentro entrando a dila
tar-fe , e a occupar maior efpaço, 
precifamente ha de o vafo reben
tar. Ifro he o que devia fucceder, 

iegun-
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fegundo a regra da diiataçaô , e 
expaníibilidade do ar. Porém naó 
fuccede affim; porque, ainda que o 
calor feja adminifirado muito for
te , nem por iflo o vafo fe defpe
daça , antes fica fernpre illefo, e 
Iem tnudança. A razaô , porque 
affim fuccede, depende de mais lar
ga difcuffaô : eu indiquei o fa_éto, 
outros difcorreráó fobre a caufa 
delle. 

N ,~ r' ' h ' ao 10 proven1 p enomenos 
fingulares das circulaçoens artifi
ciaes , mas parece que o mundo 
todo he hum a círculaçaô perpetua, 
e natural. No corpo dos animaes 
faõ infinitas as circuiaçoens ; por
que naó fó he o fangue o que cir
cula , mas todos os mais humores 
circulao de algum modo , ainda 
que na<S tanto feníivelmente, nem 
com tanta regularidade. O repoufo 

Part. li. Bb · total 
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total de qualquer liquido induz ·a 
corrupçaõ , óu mais , ou menos 
prompta ; porqu'e ô liquido que 
naõ fe move perde os feu-s efpiri
tos moventes ,. e progreffivàmente 
degenera em humor inerte , con
creto , e muitas vezes purulento. 
Na me f ma fubftancia interna, e fü
lida dos oífos, fe dá h urna verda
deira , e regular circulaç-àÕ , p-ot 
meio da qual a unél:uofidade pro-
pria difcorre pela c-avidatie offofa, 
e vai communicando aos "AJiefm~o·s 
oífos huma efpécie de al-i11Jlento ·ef._ 
pirituofo , de qtJte depende a du-re
za, e confi;fien-cia deUes; e -q·N'an;
do lhes falta , ou fe ·acha pe1rturba'
da a-qnella nut:riçaõ) k>go lfe ifegue 
a clebilida·~e, ou fragihda~e tlaq'uel'
ies falidos principaes. 

E com ·effeito fe p·o~r meio do 
fogo privarmes totalment-e hum of .. 
- fo 
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fo da unB:uofidade , que tem co
n1o ligadas, e junt_as as fuas partes, 
o offo fica brevemente reduzido em 
pó. Da 1nefma forte fica fraB:ivel 
á n1aneira de hum corpo cafeofo, 
todo, e qualquer o_fio na machina 
Papiniana ( ailim chamada do nome 
do feu Author) naõ obfiante o naõ 
ter o offo naquella machina hum fo
go immediato , mas feparado dei. 
le , porque a fua acçaõ he dirigi
da contra o br9nze de que a n1ef
ma rnachina fe fónna. Até nas plan .. 
tas fe dá circulaçaõ ; porque em 
cada h uma dellas, por mais minilna 
que feja , circula o liquido vegetal; 
e tanto, que nas partes em que ef
tá retardada ,. ou embaraçada a cir
culaçaõ , logo as mefmas partes 
feccaõ , ficando fem vigor , e co
mo mortas. Porque razaõ no fi m 
do Outono commumente as folhas 

Bb li · de 
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de quaíi todas as arvores fe feccao, 
ficando ellas como em pafmo , ou 
lethargo ? A ca ufa h e, porque en
taõ o frio entorpece o liquido ve
getante, e faz que fique como dor
mente , e !em acçaô ; porém affim 
í]Ue a ~tn1ofphera entra a recobrar

1 

algum calo r , os efpiritos vegetaes 
fe animaõ , e come~aó novamen
te a circular. Algumas plantas, ou 
arvores refifl:em ao rigor do I nver
no ; porque fendo rezinofas , e 
oleofas, efl:a circunfiancia as defen
de mais , e faz com que na efta
çaõ do frio fe confervem frondofas, 
mas naô frutuofas. 

E finalmente o mundo h e hum 
vafo circulatorio; e elle mefmo cir
cula inceífantemente. Os planetas 
giraô circulando; e o Firmamento, 
que fe move , infunde hum movi
mento perpetuo a todo~ os orbes 

celef-
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celefies. A vida eíl:á na agitaçaô 
dos corpos , e a morte no defcan-. 
ço. He hum corpo morto todo 
àquelle, em cuja fabrica interior naô 
ha trabalho ; efte na6 o fente , nem 
ainda quem o tem: a circulaçaõ do 
fangue , e dos humores animaes , 
[ó fe percebem quando elles fe naó 
movem ; porque entaõ a dor, que Ie 
fegue logo , fenfivelmente nos ad
verte de que o fangue naõ circu
la, ou circula mal. 

Vitriolo. He ao que chama
mos commumente caparrofa; a qual 
naõ he mais do que huma ddfolu
çaó fubterranea do ferro , ou co
bre , feita no acido fulphureo: 
aquella natural compofiça6, ou dif
foluçaó , a arte a faz petfeitamen
te , e mais brevemente a natureza 
a faz na terra ; porém mais de pref
fa a arte. ~e hwn corpo, de quere-

fultaõ 
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fultaô effeitos admiraveis ; e baila 
. que merece.ífe que o illuHre Ca
~valleiro de Bethune trabalha.ffe 
nelle fincoenta annos fucceffivos : 
na6 fei fe publicou as fuas obfer
vaÇoens ; efias continhaó phenó
menos rarillimos fobre aquelle mi
neral. 

Volatil. V o la til !e diz daquel
le corpo , que expoHo ao fogo fe 
exhala ou inteiramente , ou par
cialmente , fegundo o grao devo
l.atilidade , que he propria a cada 

· hum ; porque os corpos naõ faô 
vola.teis igualn1ente ; e huns para 
ferem volatilizados neceffitaô maior 
.calor; e · outros menor ; e alguns 
ha que {e volatilizaõ pelo ca
lor re1ni {f o de ·hum a atmoí11hera 
temperada ; e outros ha , que ain ... 
d~ na efiaçaõ fria fe diffipaõ , ef
tando em vafos defcobertos. O no-

bre 
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bre Roberto Boile tratou efia 
materia admiravehnente; e o que 
elle naó defcobrio , ninguem tem 
defcoberto ainda. 

F IM. 



. . ... 
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