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RELATORIO 
SOBRE 

A EXPOSIOAO INTERNACIONAL DE LONDRES, 
·' 

EM 

1862. 

I N T R O D U C C Á O. 
' 

.. 

SENHOR, 

Por Decreto de 25 ele Outubro ele 1861, Houve J:loi' bem ·vossA 
lVIAGESTADE IMPERIAL Nomear-me Presidente da Commissão que por parte 
do Imperio ·tinha ele assistir á · Exposição Internacional de Londres. Ao 
receber esse Decreto\ tive a honra ele dizer ao Ministerio ela Agricultma, 
Commercio e Obras Publicas o seguinte : " Tomo esta designação como um 

1 Annexo N~ I. Pag. 1. 
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11 INTRODUCÇÃO. 

acto ele confiança implicita, e reverente beijo as Maõs ele SuA MAGESTADE 
o IMPERADOR por Haver-se Dignado Lembrar-'!3e ele mim, clanclo-me este 
encargo em negocio em que está empenhado o nome elo BrasiF ." 

. Hoje, ao clar conta cl'est~ honrosa tarefa, muito mais cloque então 
reconheço a lealclacle cl'aquelle presentimento.-

0 que talvez parecesse temor pusillanime, ou formula trivial ele falsa 
moclestia, era o dever em frente ela responsabiliclacle, medindo os proprios 
recursos para cabal desempenho elas Instrucções destinadas a dirigir os 
trabalhos ela Commissão!'. 

O texto e o espirito cl' esse documento testemunhão as vistas patrioticas e 
esclarecidas elo Governo ele VossA MAGESTADE IMPERIAL, e fazem honra a quem, 
penetrando-se ele . toda a importancia elo objecto, soube abranger no maior 
ambito ela proficiencia um complexo ele indicações em beneficio elo Paiz, pela 
primeira vez officialmente representado n'uma Côrte Plenaria elas Inclustrias elo 
mundo. 

" Tornar o Imperio conhecido, e devidamente apreciado, cliz o preambulo 
cl'aquellas Instrucções, apresentando alguns especimens ele seos multiplicados 
e valiosos procluctos, com o fim ele permutai-os, e .ele excitar capitaes, braços 
e intelligencia ela Europa para sua extracção e preparo ; clar uma icléa 
postoque fraca ela nossa activiclacle e civilisação, fazendo assim desvanecer 
preconceitos, que se hajão formado contra nós, tal é o alvo principal a que 
visamos remettenclo diversos procluctos á Exposição Internacional ele Londres. 
Ao zelo e luzes ela Commissão confia o Governo o proceclimento·que eleve ter 
n'essa grande Exposição, tanto na parte r~lativa aos objectos que têm ele lhe 
ser enviados . pela Commissão Directora ela Exposição N acionai no Rio ele 
Janeiro, como aos ele proclucção estrangeira, esforçando-se . por tornar os 
primeiros bem conhecidos, e estudando os segundos para aproveitar o que 
cl'elles nos poclér ser vantájoso." 

Grande e fecundo era por certo o pensamento elo mandato ; dissimular-lhe 
porém a clifficulclacle, deixando-me deslumbrar só pelo clarão ela sua utilicla~le, 
teria talvez explicação, mas não poderia justificar-se: seria trahir a causa que 
melhoi· eu clesej àva servir. 

Foi-me pois forçoso reconhecer, que a importancia ela missão rivalisava 
com os obstaculos que lhe erão inhereiltes. Faltavão-me as habilitações pro-
fissionaes para estudar uma encyclopedia em acção, onde os productos ela 

1 Officio da Legação de Londres, N° 2, de 23 de Janeiro de 1861. 
2 • N Annexo ~ II. Pag, 2 .. 
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intelligencia ·se disputão a gloria ela ~scolha no silencio sublime da comparação. 
Faltava-me, por assim dizer; a esthetica industrial_, para com justeza discernir 
cl' entre os melhoramentos ele todo o genero os que mais nos conviesse adoptar 
ou nacionalisar. Por outro lado, tambem me não cria competente para a sós 
e por mim mesmo realisar em todo o alcance clesejavel o pensamento fructifero 
ele tornar conhecida, e devidamente apreciada na Europa, a altura a que tem já 
chegado, e ainda mais a que pode attingir, a força productiva elo mais rico dos 
Continentes, uma vez abertos os mananciaes immensos ela sua riqueza e pros-
peridade. Receava, em summa, .sahinclo da propria esphera perder-me na 
esphera estranha. 

Todos · estes obstaculos terião sido ele certo superados pelo illustrat1o 
concurso elos meos distinctos Collegas, cujos valiosos conselhos me haverião 
dado um auxilio incalculavel. 

Consignando aqui esta lacuna deploravel no pessoal da Commissão, 
seja-me claclo expressar, em homenagem á justiça mais cloque á amizade, quão 
sensivel me foi a falta de collaboraclores tão avantajados. 

Do Snr. Barão ele MAuÁ teria a Commissão Brasileira utilizado as luzes 
e a experiencia, que tão notavelmente elle tem posto em contribuição a bem elo 
Paiz, tomandQ sempre a dianteira na arena' ·industrial. 

No Snr. PoRTO-ALEvRE teria a Commissão encontrado o talento brilhante 
elo litterato e elo artista, apreciando os primores e maravilhas das Bellas Artes, 
e descrevendo a variada ethnologia das industrias elos povos. 

Do Snr. PEREIRA da SILVA tive a vantagem de curta, mas valiosa 
cooperação. · Chamado ao e~ercicio elas funcções legislativas, deixou-me privado 
ela proficuidade ele suas luzes, para ir empregai-as em outra mais alta esphera, 
onde o seo bello talento é desde ha muito conhecido. 

Assim. reduzida a Commissão unicamente áquelle que teve a subida honra 
ele ser_ designado para presidil-a, era-lhe incleclinavel buscar o que lhe faltava 
n'outra fonte sempre perenne, quando animada pelo sentimento elo dever. Ahi 
encontrei o que unicamente podia achar- esforço, actividade e zelo. 

E tambem era esse o unico penhor de que eu dispunha para com elle 
responder ao Decreto de VossA MAGESTADE I MPERIAL. I sso porém asseguro, 
SENHOR, empreguei sem poupança, afim de desempenhar elo melhor modo 
possivel a missão tão ardua quão importante que me fôra confiada. 

O como me foi dado e:ffeitual-o é o que mui respeitosamente submetto 
á VossA MAGESTADE na exposição que vo~1 emprehender. 

Para dar uma idé~t dos limites à'este trabalho, procurarei traçar, .como 
divisões naturaes da historia elo nosso comparecimento na Exposição Inter-
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nacional de Londres, os diversos periocl.os e phases do estudo a que esse 
facto se prestara até o encerramento da mesma Exposição. 

A -Exposição Nacional que foi a joeira, e precedeo á remessa, dos nossos 
productos, constitue o ponto de partida da intervenção do Brasil na Ex-
posição Internacional de Londres. Foi um successo notavel, e marcando um 
perioclo digno de ser considerado, formará assim a 1? Parte, que chamarei 
" PREPARAÇÃO." 

As medidas tomadas para o recebimento, collocação e classificação elos 
nossos artigos no Edificio ela Exposição; ~ em geral os meios empregados 
para realisar o pensamento que presiclio ás Instrucções elo Governo ele VossA 
MAGESTADE IMPERIAL, datadas ele 24 de Dezembro ele 1861, formão outro 
periodo colTesponclente á 2~ Parte, que se pode chamar "ExECUÇÃO." 

Considerações geraes ~obre as Exposições .Internacionaes, um breve 
resumo ela ele 1862; abertura, continuação, premios, encerramento; e o effeito 
c1'este grande pensamento em suas vantajosas relações, sm~ão o assumpto ela 
3~ Parte c1'este Relatorio, tendo por epigraphe "RELAÇÃO SuMMARIA." 

Algumas palavras sobre o progresso notado em varios ramos da inclustria 
representados na Exposição, uma vista geral elos nossos pTocluctos, terão ele 
formar a 4~ Parte, sob a mbrica '' APRECIAÇÃO." 

Sob este plano que o bem elo methoclo me suggerio, tentarei esboçar esses 
assumptos, cuja aridez, a não ser a intrinseca utilida.cle, só pode ser compen-
sada pela habilidade em clescrevel-os. É o que receio me falte. 
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" As Exposições da Inclustria, disse outr'oraNapoleão I., são os congressos 
dos povos, que preparão a paz elo mundo." Estas palavras arrancadas ao 
Genio ela guerra em homenagem aos beneficios da paz, ~rão apen[\s a prophecia 
do que no correr do seo proprio seculo tinha de ser realisado, em accordo 
commum elos soberanos e dos povos, e nas mais vastas proporções, por 
outros que recebêrão a missão de civilisar sem destruir. 

Em occasião analoga, e sem violencia ao proprio instincto, um E spírito 
Bene:fico, Representante Illustre da civilisação e do progresso Sul-Americano, 
Dirigi o ao Presidente da Commissão Directora da Exposição N acionai estas 
memoraveis palaVl·as, que todo Brasileiro deve folgar de ver reproduzidas :-

" As festas da intelligencia e do trabalho, Disse VossA MAGESTADE 
IMPERIAL, são sempre motivo do mais fundado regozijo. Minhas Animações 
nunca Deixarão de procurar a quem concorrer para o engrandecimento da 
nossa, P~tria1 ." 

Com o respeito indizível da admiração, presenciou o Brasil o anhelo e 
solicitude paternal com que n'essa solemnidade Presídio o seo Monarcha á 
primeira festa de família da Industria Brasileira, e preparou os elementos 1Jara 
a nossa participação na festa universal da Industria, e das Bellas Artes de todas 
as Nações. 

Em paizes cuja civilisação data de seculos, e onde aliás ninguem ousou 
contestar a utilidade das Exposições, tem sido preciso sempre que a acção 
propulsora dos Governos n'ellas interviesse com o contingente das animações. 

N'esta mesma Inglaterra, onde o Governo se funde no paiz quanto ao jogo 
interior dos seos interesses; a historia registará, que as Exposições Locaes e 
N acionaes precisárão receber de um Príncipe esclarecido esse· impulso generoso, 

1 Discurso de S. WL o Imperador, em resposta ao Snr, Marquez de ABRA.XTES, no acto da 
abertura da Exposição Nacional, a 2 de Dezembro de 1861. 
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que ha onze annos produzio o. Palacip de Cristal, e preparou o de SMtth 
Kensington. 

É eomo centros de autoridade e de estimulo para a extincção discreta e 
correcção legitima de pequenas Tivalidades e indevidas influencias, sempre fataes 
em todos os pontos onde se inte1jectão, que os Principes ou Soberanos parecem 
necessarios para as Exposições. 

Sua intervenção é um traço caracteristico d' estes grandes successos ; e 
quasi indispensavel se torna nas Exposições Internacionaes, por ser ahi mais 
larga a esphera de acção para as causas obstructivas. 

As Exposições Universaes da Inglaterra e da França tiverão o pleno 
successo, que a dos Estados Unidos não chegou a igualar. 

Esses Concursos Locaes e Nacionaes são para os Principes tarefas difficeis, 
mas gloriosa~; e par~icularmente adaptadas para pôr em relêvo, e mais 
clistinctament~ assignalar a capacidade, o merito, e actividade d'aquelles cuja 
carreira pessoal encontra por limites o caracter e as tendencias dos Governos 
Parlamentares. É n'essa feliz opportunidade que a collaboração, a permuta 
de esforços, o contacto immediato e frequente com as secções da sociedade d' onde 
são mais excluidos, lhes traz a immensa vantagem das habilitações praticas 
de governo adquiridas pela experiencia pessoal. 

Girando n' essa esphera delicada, entrando em todas as zonas de interesses 
adormecidos ou contrariados; animando, estimulando, aprendendo e ep.sinando ; 
foi na patria do " S elf-Goventment" que esse Principe illustre soube mostrar-
se o liclaclor tenaz da. idéa das Exposições, e ao desapparecer da terra, um 
povo severo e reconhecido se apressou a chamai-o "ALBERTO o BoM." 

Nos paizes novos principalmente, são as Exposições mais necessa;ias para 
conhecer e reunir os especimens dos seos productos naturaes, ela sua cultura 
contempoTanea, dos seos recursos verificados nas proprias localidades ; para . 
tornar conhecido o custo ela proclucção, contrastar e dar o padrão dos pToductos 
existentes. 

É n' esses transumptos geraes elas Exposições Locaes que se faz o 
inventario mais ou menos exacto da força productiva de cada Provincia, e elo 
Estado; e quando o acerto e a experiencia presidem á sua apreciação, é d'ahi 
que sahem as folhas de partilha, que afianção com justiça o bem-estar da 
Familia N acionai. 

N'essas grandes confrontações acha o progresso de todas as inclustrias a 
sua melhor tutela, pela influencia consicleravel e bene:fica que ellas exercem 
sobre a solução das altas questões economicas do tempo, fornecendo elementos 
novos de comparação que faltavão. Por me1o d'ellas se podem corrigir com 
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segurança os vicios e defeitos da legislação desv-airada, que favorece ·uma 
industria com detrimento de outra, amesquinh~ndo ou estancando as fontes da 
riqueza publica sob a illusão de um . favor indiscreto, ou da pertinacia de um 
preconceitO. 

A novidade da apreciação, a variedade dos phenomenos, que as ~xposições 
da Inclustria fornecem á· sciencia economica, pelas comparações instructivas · 
sobre o custo e os elementos da producção, são os dados preciosos para a 
judicativa do Estadista, e para a decisão do Legislador; e o meio segum de 
embargar a mão temeraria na decretação de medidas perturbadoras do bem-
estar nacional, que atacão a industria desde o berço, envenenão-lhe a vitali-
dade, e trancão-lhe a entrada para a circulação do mundo. As Exposições, 
em summa, são uma necessidade do seculo, elevadas pelo consenso geral á 
categoria das grandes Instituições . • Repetir as suas vantagens n'este moú1ento solemne, em que são pratica-
mente sentidas e altamente proclamadas, é tributo devido a um grande 
acontecimento, que o Paiz soube tão bem comprehender . . Nas commemorações 
festivas nun.ca desdiz a apologia da festividade. 

Á Elevada Intelligencia de VossA MAGESTADE IMPERIAL, Fiel Interprete 
da Sua epoca, não escapavão, em todo o seo alcance, as vantagens das 
Exposições. 

O desanimo sempre inherente ás idéas novas, e alimentado quiçá pelo 
mallôgro de pequenas tentativas particulares; as distancias, que tudo difficultão, 
e outras condições especiaes do Seo vasto Imperio, parecerião, momentos antes, 
ser um acervo de difficuldades insuperaveis para de prompto levar a effeito esse 
pensamento ; mas á Illustração do Patriotismo de VossA MAGESTADE e á 
Perseverança Elevada dos Seos Desejos estava reservado tudo superar. 

Aceitando em nome do Brasil o co~vite amigavel para a grande reunião 
Internacional, Resolveo VossA MAGESTADE Realisar pela primeira vez esse pensa-
mento grandioso, Tendo firme confiança na madureza das disposições do Seo 
Paiz. A essa confian,ça respondeo um movimento geral; e nos pontos mais 
remotos do Imperio produzio a Voz do Monarcha um echo de sympathia e 
enthusiasmo pela Exposição N acionai. 

D'esse espectaculo novo e eloquente hão de sahir os fructos que o tempo 
se encarre~ará de ~ssazonar ; . mas a execução do pensamento é já para o Chefe 
do Estado uma baliza de mais por Elle plantada na estrada do nosso progresso, 
e mais um germen prolifico de gloria para o Seo Reinado. 

Não é menos para assignalar a promptidão e· o 
Governo de VossA MAGESTADE Imperial tomou a peito 

, · 

acerto com que O A nossa 
Exposição 

a execução pratica NacionaL 
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da empresa; e soube pôr em movimento simultaneo a actividacle esclarecida 
dos Presidentes .elas Provincias e elos Agentes Officiaes, e procurar o 
concurso prestante ele altas capacidades provectas na administração, e outros 
nomes liga.c1os a fundações ele utilidade publica, e ás icléas carc1eaes do 
tempo. . 

Esse beneficio foi habilmente obtido pelo Decreto ele 17 ele Julho, . . 
nomeando a commissão que tinha ele organizar na Côrte a Exposição elos 
proc1uctos agricolas, naturaes e inc1ustriaes elo Imperio, e pelas Instrucções ele 
8 de Agosto para as Exposições nas Provincias. Ahi se-revelão o esmero e 
dedicação elo Ministro ele VossA MAGESTADE, elo qual partírão mais tarde as 
InstrucÇões dirigidas á Commissão ·Brasileira em Londres. Alludinc1o ao 
resultado da execução, definia modestamente o Senador :SouzA E MELLO o 
valor elos seos esforços, dizendo, no acto solemne elo encerramento da • Exposição Nacional:-" Estreito era o intervallo de tempo, e grandes as 
difficuldac1es a superar; apezar de tudo, porém, a mais firme confiança elo 
bom exito ela em preza ficou ele certo excedida." 

A Commissão Directora ela Exposição N acionai, Centro . auxiliar elo 
Governo n'esta tarefa gloriosa, responc1eo ele modo ac1miravel á significação 
elo seo nome. 

Nas diversas Instrucções regulando os trabalhos praticas ele uma operação 
toda nova, e ao mesmo tempo gigantesca, era necessario tudo iniciar, concili"ar 
e prever. Tornão-se notaveis n' esses documentos as indicações tendentes a 
coordenar os elementos importantes elo systema scientifico elas Exposições : não 
se diria ter sido esse um fructo do talento para o q;ual ainda não tinha havido 
escola. O Snr. Marquez de ABII.ANTES, c1istincto Presidente da Commissão 
Directora, cuja experiencia illustracla por uma longa carreira na administração 
do Paiz tem sido tantas vezes por este apreciada, não podia deixar de influir 
de modo conspicuo em trabalhos tã<:l importantes, como novos, sabiamente 
confiados á sua c1irecção. 

A :regularic1ac1e com . que forão executadas as Instrucções do Ministerio da 
Agricultura, e da Commissão Directora, pelos Delegados do Governo e seos 
auxiliares ; a facilidade com que forão comprehenc1ic1as pela massa concurrente 
das Provincias, dérão aos meios o cunho do acerto; e dev.e ser grato a todos 
que contribuírão para a realisação do grande pensamento, O' ver que o resultado 
não deshonrou o espirito nacional. 

O processo das Exposições é em toda parte laborioso ; e o tempo o 
maior dos elementos para a organização dos seos trabalhos. 

Documentos officiaes sobre a mais brilhante das Exposições Francezas, 
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decretada a 8 ele Março ele 1853, attestão que até 15 ele Março ele 1855,. 
quando apenas começara a entrada elos procluctos no "Palacio ela Inclttstria," 
ainda se achava em mora uma boa parte elos 199 Comités Provinciaes em 
que para isso se havia clivicliclo a França ; e os embaraços que travárão a 
marcha das operações clemorárão por quinze dias a abertura elo bello florão 
que devia ser admimclo no l o de Maio. 

Se a desigualdade elas emprezas cletrimenta a analogia, a disparidade elos 
meios a faz · sobresahir ; e o que se conseguio executar no Brasil em pouco 
mais de tres mezes sob as formas e condições de primeira tentativa, é um 
bello testemunho das energias do Paiz marchando para o seo futuro! N'este 
seculo do trabalho os esforços têm tirado as glorias á felicidade, e o triumpho 
é sempre a legitima recompensa elos obrei.J:os. 

Sujeitas. ainda ás leis geraes ela activiclade e elo tempo para o desenvolvi-
mento successivo ele suas proporções sem limites, requerem as Exposições o 
cuidado não interrompido das comparações elos resultados; de novos meios ele 
acção; da propagação elos bons princípios ela economia social ; e da honori:fi-
cação elo trabalho . É a tarefa de todos, elos Governos e elos P ovos, como 
nas bôas Instituições. 

É n' essa escola pratica elo seo proprio interesse que se educa o procluctor 
corri a gymnastica da emulação, perconendo a cadéa continua e brilhante desde 
a alma mate1• ela riqueza até o seo derradeiro exponente. 

Os textos elos programmas de todas essas solemnidades da Industria na 
Patria das Exposições, desde a primeira, quasi improvisada no " Campo de 
Ma1·te " (am:io VI. ela Republica), até á ultima, realisacla pelo Nest-or elo Reis 
da França, ao mesmo tempo que attestão quão modestos forão os começos 
c1'esses successos hoje tão brilhantes, mostrão em traços ridentes ela allim.ação e 
ela esperança, que, a cada volta ela festa do trabalho, se foi alargando sempre o 
seo plano, e ostentando cada vez mais brilho a idéa do futuro. J á não 
bastavão em 1844 os espaços elo Lmwre, elos I nvalidas, a Praça da, Contorclict ; 
foi precisa a arena dos Campos Elysios, ses ões de tre mezes, e nunca a 
victoria parecia bastar ! 

Fallando el'essa primeira Exposição, que se abrio na Emopa no :fim do 
seculo passado, e que dmou uma semana, escrena o :illi.ni tro do Interior ás 
Autoridades Departamentaes : " A Exposição não foi muito numerosa ; mas 
é a primeira campanha, e esta campanha é de astrosa IJara a Inclustria 
Ingleza. Nossas fabricas são os u,rsenaes d'onele devem sahir as armas mal» 
funestas ao poder Britanico ." 

" Reconheço, disse mais tarde o Rei Luiz Philippe, que a Exposição 
b 

• 

Tendenci.ft das 
E:..1Josições. 
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de 1844 b.a excedido as outras, e foi de todas a mais gloriosa ; mas só por 
cinco annos conservará esse titulo. Tenho firme confiança que a de 1849 
ha de eclipsai-a." 

A expansão é pois a tendencia d'esta Instituição; .é o seo typo natural, 
quer nos ardores da atmosphera bellicosa, quer no remanso creador da paz . 

. No anno de 1861 jogámos tambem as nossas primeiras armas, e marcámos 
para a nossa Inâustria a data memoravel da su.a primeira Olympiada. 

Por mais imperfeito que possa ter sido o nosso primeiro ensaio, e modesta 
a nossa contribuição para o Concurso Inte1:nacional de hoje ; e antes de ter a 
honra de dizer a VossA MAGESTADE o como foi recebida e julgada a contribuição 
Brasileira no meio das maravilhas do So1tth Eensington, permitta-se-me aqui, 
a par da congratulação pelo presente, fazer um voto pelo futuro : 

Não seja remoto o dia em que, deixando a Industria Brasileira os traços 
da juventude pela robustez e hombridacle, já não bastem para as suas 
Exposições Nacionaes os espaços do Edificio da " Escola Centml;" e 
apparecendo nos Concursos Universaes, ninguem lhe conteste a mais completa 
victoria. 

• 

o 
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Ao desempenho das Instrucções do Governo I mperial no tocante á parte 
propriamente economica ela n ossa intervenção na E xposição Internacional, e 
bellamente denominada "alvo p1'Íncipal a. que visavamos," devia preceder uma 
serie de expedientes preparatorios, inelispensaveis para ·o bom exito ela nossa 
prinleira apparição. 

•Essa tarefa não era de somenos importancia, e nem foi objecto de cuidado 
e trab.alho pouco consideravel. 

A distribuição do· espaço no E clificio da Exposição por entre os Go-remos 
e Expositores Nacionaes e E strangeiros foi, como é facil de im11orrinar, uma 
operação mui afanosa e cheia ele di:fficuldades, mas condi.aana elos Commissarios 
Reaes da Exposição Internacional ele 1862. · 

A Circular inicial da Empreza (Março ele 1861), communicada, a todos os 
Governos por intermeclio elas L egações Britanicas, foi a centélha eieGtJ:ica para 
indicar o campo da batalha ; e o 1"· ele JJ!I aio de 1862, a palaVl·a passada a todos 
os arraiaes das industrias do mundo. 

Nas mais vastas proporções fôrão immech atamente Ol'P'anizaíla · pm todos 
os Governos Commissões Internas, compostas e presididas peJas mais altas 
Personagens na linhagem ela Realeza, da Administração, da, Sc~encia e da-s Artes . 
F ôrão igualmente designad as Commissões Externa ·, com ~eos Delegados e 
Agentes em L ondres, para se pôrem. desde locro em contacto com os Com-
missarios Reaes, e t omarem as pmddencias preliminares da in ·tallação.. Entre 
estas era primorclial a designação do espaço no Edificio da Exposição, e pa.ra 
isso de t oda parte se fazião peclidos em competiçao descommunal. 

Tendo recebido a Circular dos Commis aJ.'Ío Reae , não e descuidou por 
certo o Governo Imperial ele sollicitaT tambem para os Expositores Brasileiros 
um logar entre o.s conviva do fe ·tim indu...c:tr-ial ; e em deTido tempo ti"lérão 
pois os CommissaTios H eaes .a declaração, que em 22 de Agosto ele 1861 

Expedientf8 
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Xll EXECUÇ.iO. 

fizera ao Ministerio da Agricultura o Presidente da Exposição N acionai, 
pedindo para o Brasil, como termo aproximado, 1296 pés quadrados no 
Eclificio ela Exposição de Londres. 

A derrama pelas Provincias paJ:a a collecção dos productos não podia na 
verdade ó:fferecer ainda então elementos seguros para um calculo definitivo ; e 
era entretanto urgente calcular um espaço. 

A modestia, sempre bem cabida ainda nas maiores aspirações, caractei·izou 
aquella declaração, e a prudencia prevaleceo ao desejo de uma ostentação talvez 
frustranea. 

Assim ficou desde logo o nome do Brasil figurando na lista dos paizes 
contribuintes, e noticiada nos documentos officiaes a Commissão Directora da 
Exposição Nacional no Rio de Janeiro, encarregada, como em.outros paizes, de 
organizar paJ·a a de Londres a contribuição Brasileira. 

O pedido sobre uma base aproximada era para os·Commissarios Reaes um · 
principio difficil de manter no meio de exigencias porfiosas e innumeras por 
paJ·te dos Governos e Expositores de todas as Nações. O espírito de justiça, 
porém, e a experiencia esclarecida dos Commissarios B.eaes soube, de J!l.odo 
admiravel e a contento geral, regular a partilha entre todos os concurrentes, 
mantendo entretanto em nosso favor a forma estimativa elo pedido; resultado 
este para que contribuírão sem duvida o interesse com que os Commissarios 
Reaes acolhêrão sempre a intervenção elo Brasil, e a benevolencia para com o 
Presidente da Commissão Brasileira em Londres. · 

Assim, apenas recebi o Decreto da minha nomeação e as Instrucções de 
24 de Dezembro, sem perda de tempo tratei ·de entender-me com os 
Commissarios Reaes pM·a aplanar as clifficuldacles ela concurrencia, antes ele 
fazer-lhes officialmente o pedido do e paço para os nossos productos no Edificio 
da Exposição. 

A 29 de J aneiro 1 com.muniquei formalmente aos Commissarios Reaes os 
nomes do membro da ommissão Brasileira até então nomeados, o Snr. 
Bamo de lli Á, o 'm . Dr. PER.EIR.A. da SILVA, como o fiz mais tarde a 
respeito do m . PoB.TO-.A.LEGR.E. E sobre a base. estimativa da declaração de 
22 de Agosto, unica que· ainda então me era dado indicar, pedi que se 
designa sem definitivamente 1,300 pés quadrados para os productos Bra~ileiros. 
Em 3 de evereiro 2

, estava resolvida a questão do espaço, séndo-nos concedidos 
1,250 pés quadrados ; e á bôa vontade, nunca desmentida, ~os Commissarios 

1 A.nnexo :\'~ I II. Pag. 5. 
2 Annex:o N~ I V. Pag. 6. 
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Reaes foi ainda devida a vantagem importantíssima ele uma excellente 
localidade, que muito bem compensou as proporções da area concedida. 

As diligencias conducentes á designação elo espaço fôrão ao mesmo tempo 
acompanhadas de todas as medidas collateraes para o recebimento dos nossos 
artigos, e a sua devida collocação. Assim, em 27 de Jane:im\ foi Mr. THOMAS 

HrLL, ·nosso Vice-Consul em Southampton, nomeado por mim Agente da 
Commissão Brasile:lra para effectuar na Alfandega el'aquelle porto, com 
isenção de direitos, a expedição elos nossos artigos para a ·Exposição, sendo 
para isso por mim autorizado com os devidos poderes em forma officiaP, 
segundo a inilicação dos Commissarios Reaes 3

• 

A 29 de Janeiro \ nomeei Agente da Commissão Brasileira 11ara 3,uxilial- a 
nos variados trabalhos de execução, a 1]:. W. H. CLA11K, cuja intelligencia e 
actividade corresponclêrão perfeitamente á sua designação; e a 3 de evereiro ", 
encarTeguei de presicfu· á organização, preparo e arranjo scienti:fi.co dos 
productos na Exposição a 1\tir. ROBERT HuNT, D:irector do Museu de Geologia 
Pratica ele Londres. 

Todas essas nomeações fórão devidamente com.mnnicadas aos Commis-
sarios Reaes, para as desejaveis facilidades da opemção . 

Essas e outras providencias6 estavão já tomaclas, e tudo preparado 
para o recebimento dos nossos productos na Alf.andega éle Southampton, 
transporte de . caminhos de ferro, e tações intermedias, etc.; de sorte que 
quando aqui chegárão pelo vapor "Oneida," em 5 de Março, n'esse mesmo 
dia fôrão logo expedidos para Londres, sob os séllos da .Alfanclega e .depo&'Ítados 
no Banco de Inglaterra os dons volumes contendo objectos ::precio os ; e no 
ilia seguinte os quarenta e oito volumes com toda a nossa contribuição esta-rão 
dentro do Ecli.ficio da Exposição. 

Abrir os volumes, confer:il· os objectos, pôl-os em boa guarda, e Tantajosa-
mente collocal-os no Compartimento Brasileiro, que obre o espaço designado 
ao mesmo tempo se erigia e <Jrnamentava> e tudo isso no meio da azafama 
. de operações analogas que os Expositores de todos o paizes executa-rão 
a quem melhor, e á porfia, com os trabalhos de con&irucção ainda 
incom1)le~a no interior do proprio Ec1ificio,_ era incumbencia que requeria 

1 Annexo :~ V. Pag. 6. 
2 .A.nnexo N? VI. Pag. 7. 
3 Annexo K? VII. Pag. 7. 
• Annexo N? VIII. Pag. 
5 Annexo J? IX. Pag. . 
6 Annexo -o X. :Pag. 9. 
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methodo, discernimento, e ordem ; e foi bem desempe:o.hada pelo Engenheiro 
Civil, o Snr. AuGUSTO TEIXEIRA ConviERA. Nomeado Superintendente do 
Compartimento Brasileiro, de prompto se familiarisou com a nossa Collecção, 
pam explicai-a aos Jurados, e satisfazer as inquirições de todos que a 
visita vão. 

Ao cuidado e esmero da Commissão encarregada de remetter os · nossos 
productos do Rio de Janeiro para Londres deveo-se o bom estado em que aqui 
chtlgárão, o que facilitou os ari·anjos da collocação,· e concorreo para o bom 
e:ffeito do nosso Compartimento. 

A tarefa da classificação scientifica dos nossos productos naturaes, e a 
designação systematica de todos os objectos sob as diversas classes do Catalogo 
Inglez, onde elles devião apparecer para a apreciação do Jury e conhecimento 
do publico, foi, como disse, por mim encarregada especialmente a Mr. RoBERT 
HuNT, nome mui conhecido na Europa, e notavelmente ligado aos annaes das 
Exposições da Inglaterra, como o attestão o seo precioso "Hancl Book" para 
a de 1851, e o que acaba de publicar muito mais amplo para a de 
1862. 

Assim organizado o pessoal necessario, procedeo-se com todo o vigor 
aos trabalhos da construcção; adorno do Compartimento, e collocação dos 
productos ; de sorte que de todos os Compartimentos Estrangeiros foi o do 
Brasil o unico que se achou completamente acabado para o 1~ de Maio ; 
emquanto por mais de quinze dias depois da abertura solemne da Exposição 
ainda os outros estavão completando as suas in~tallaçõas. · 

D'ahi resultou, que logo nos primeiros dias da. Exposição se tornou o nosso 
Compartimento popular aos visitantes em geral, e especialmente aos que o 
examinavão para o estudo da sciencia, e pelo interesse do commercio e das 
fabricas. N'esse resultado teve ainda boa parte a Commissão Directora da 
Exposição Nacional, pelo facto de haver remettido para Londres os objectos 
pelo vapor de 8 de Fevereiro : sem esta f!.iscreta providencia teria sido 
impossível completar-se o Compartimento para o 1 ~ de Maio. 

O espaço concedido ao Brasil era pequeno em relação ao numero e 
natmeza dos productos que tínhamos de exhibir ; e foi por isso necessario 
fechar tres lados ela ru·ea, e elevar a doze pés as paredes do Compartimento, 
afim de utilisal-as indemnisando-nos da exiguidade da areá. 

Por este expediente, aliás seguido por quasi todos os Expositores, 
conseguio-se que fôssem devidamente expostos todos os artigos do nosso 
contingente. 

A localidade porém não podia ser melhor ; dando para a avenida principal 
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do J ardim adjacente ela Sociedade ele H orticultura, ficou o Co·mpartimento 
Brasileiro em evidencia continua, e por assim dizer, encontracliço . O numero, 
variedade e caracter elos objectos ; o methoclo seguido na ~ua collocação ; a 
decoração e· ornato elo Compartimento; a reunião, em summa, de todas essas 
disposições, davão á Exposição Brasileira um certo t:ypo variegaclo e alegre, 
congenial á novidade de sua apparição . 

N'um lance d'olhos geral sobre a Exposição, dizia o Times de 3 ele Maio : 
" A Collecção do Brasil parece mui admiravelmente ananjada." 

• Esta primeira impressão elo effeito geral do nosso Compartimento não foi 
de modo menos benevolo manifestada pela Imprensa Franceza. Logo nos 
primeiros artigos sobre a Exposição de Londres, disse o Jomal elos Debates, " o 
Brasil brilha por uma originalidade cheia ele attractivos." 

O todo ela nossa Collecção era na verdade interessante, e em contraste 
com outras que ah ostentavão grandes esplendores, e vastas dimensões, 
suggeria uma reflexão· séria. Emquanto a perfeição artistica e a sumptuosidacle 
brilhavão á porfia em muitas elas Exposições de outros paizes, limitadas porém 
a certos generos ou especies ele procluctos, e mediante esforços . seculares, o 
Brasil, fazendo, quasi ele afogaclilho, um arrolamento elos seos haveres, mostrou 
logo ela primeira vez, n'um modesto aggregaclo ele seos especimens, que reunia 
em seo seio o germen elas riquezas procluziclas em quasi toclas as partes do 
globo ; que tinha dentro em si tudo o que pode precisar; e que é éapaz de 
tudo produzli·, faltando apenas o que não depende só cl'elle-o tempo,- condição 
adventícia, mas essencial á grandeza elas nações. J a variedade elos seos 
procluctos não se vê o reflexo ele gloria historica das suas inclustrias ; mas ali 
está inteira a esperança elos seos destinos futuros . 

Antes da abertura solemne da Exposição, tratou-se logo ele organizar o Jur:y Organização 

Internacional para o julgamento elos procluctos exhibidos por todos os paizes. tt~~~~cíonal. 
Segundo as decisões tomadas pelos Commissarios Reaes para a constituição 

do Jur:y na presente Exposição, .devia ser este composto de membros Inglezes e 
Estrangeiros, variando porém as pr0porções. 

Para a nomeação elos J m::tdos Inglezes guiáJ.·ão-se os Commissarios Reaes, Juraclos Inglczes. 

na generalidade dos casos, pela proposta dos ExpositOTe , cada um dos quaes 
apresentava os nomes de tres pessôas com as qualificações para Jurados. 

Quando para taes nomeações faltava accordo commum entre os Expositores 
elos artigos de um tra:fieo, ou do districto, escolhião os Commissarios Pveaes os 
individuos que reunião maior numero de votos ; e em alguns casos, satisfazendo 
aos desejos dos proprios Expositores, nomeavão por si mesmos pessôas 
devidamente qualificadas. 
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As Colonias Inglezas fôrão representadas por Jurados recommendados 
pelos di:fferentes Commissarios Coloniaes, se;ndo para cada Colonia um certo 
numero; correspondente ao espaço por ella occupado na Exposição. · 

A proporção entre os Jurados estrangeiros e Inglezes não foi arbitra-
riamente fixada; e d'estes se nomeárão para o Jury de cada classe tantos 
quantos a experiencia das Exposições passadas mostrou serem necessarios. 

As Nações Estrangeiras que tomárão parte na Exposição tinhão o direito 
de nomear um J u~·ado para cada classe em que fôssem representadas por vinte 
expositores, e para cada sub-classe em que tivessem quinze. • 

Como alternativa porém era concedido a cada nação um certo . numero de 
Jurados proporcional ao espaço por ella occupado no Edi:ficio, o que foi acceito 
por alguns paizes. 

Sem essa alternativa, a regra geral elo numero de Jurados segundo o 
numero ele Expositores, seria inapplicavel áquelles paizes cujas contribuições, 
sendo aliás vastas na sua totalidade, não reunissem comtudo em cada classe ou 
sub-classe de productos numero sufficiente de Expositores para dar-lhes 
direito a um Jurado. 

Assim, suppondo a insufficiencia do numero de Expositores estabelecido 
para cada classe ou sub-classe de productos, applícárão os Commissarios Reaes o 
principio ela proporcionalidade do espaço aos Estados da America do Sul e 
Central, o que estes não duvidárão acceitar. 

Para esse fim dirigírão-me a Circular de 15 de Fevereiro~, convidando-me 
para que me entendesse com os Commissarios cl'aquelles Estados, afim de 
elegermos collectivamente dous Jurados, que nos representassem no Jury 
Internacional. 

Esses Estados erão o Brasil~ as Republicas de Costa Rica, Guatemala, 
Equador, Perú, Venezuela, e Uruguay. 

A essa communicação respondi, em 19 de Fevereiro 2 : "que não havendo 
até então chegado a Londres a Collecção Brasileira, não me julgava habilitado 
a declarar aos Commissarios Reaes, qual das alternativas o:fferecidas na sua 
Circular teria applicação ao Brasil ; entretant~, como eu estava certo de que 
pouca ou nenhuma sin1ilaridade tinhão os nossos productos com os que 
podessem exhibir as R.epublicas Hispano-Americanas, sentia não poder 
annuir á idéa, que a Circular me suggeria, da eleição · conjuncta de dous 
Jurados para o Brasil e aquelles Estados." 

1 ~lnnexo N" XI. Pag. 10. 
2 _-\nnexo N~. XII. Pag. ll. 
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Alludindo á extensão do nosso territorio, população, commercio, e 
importancia no mundo, concl.ui pedindo aos Commissarios Reaes, que 
reconsiderando o assumpto concedessem ao Brasil Jurados em separado. 

Contra esta pretenção militavão de mãos dadas a exiguidade do espaço 
que pedimos, e o pequeno numero de Expositores por classes. 

Tive não obstante a satisfacão de receber, em 28 de Fevereiro\ resposta Um J urado 
• • ' • especial concedido 

dos Commissarws Reaes, concedendo a nomeação de um Jurado especial para os ao Brasil. 

· Expositores Brasileiros, ficando para toda a America do Sul e Central dous 
Jurados, collectivamente nomeados pelas respéctivas Commissões. 

Assim, no areopago internacional de 1862 não compareceo o Imperio, por 
mero accidente geographico, como litisconsorte d'esses paizes na causa nacional 
da Exposição de sua industria. 

Essa decisão dos Commissarios Reaes, de 28 de Fevereiro, importando 
uma excepção das regras estabelecidas para a constituição do Jury, foi ainda 
uma prova de consideração especial pelo Brasil; e agradecendo-a como 
devia, respondi, em 11 de Março 2 , nomeando logo o nosso Jmado. 

A escolha de uma pessôa que reunisse as habilitações technicas e praticas Nomeaç~o de Mr. 
. . . . J ohn :riilers para para devidamente apreciar e fazer vale1·, como no nosso caso, a ImportanCia Jmado :por parte 

de uma Collécção inteira de productos tão variados, e alguns poucó conhecidos üo Brasll , 

no mundo industrial, era incontestavelmente um apice mui delicado da tarefa 
confiacla á Commissão Brasileira, que yve a honra de representru·. Essa 
difficuldade foi de antemão sentida e prevenida por muitos Governos, que 
tomando parte n' esta Exposição designárão d' entre as suas proprias Commissões, 
numerosas e illustradas, ou a ellas aggregárão logo, pe13sôas competentes e 
qualificadas para servirem no J my Intemacional. Sem ter a vantagem de 
taes providencias, tive entretanto a fortuna de encontrar na pessôa que nomeei 
todas as conclições desejaveis para preencher tão importante encargo. 
Reunindo a seos tituios scientificos grande conhecimento pratico da nossa 
Flora, sobre que tem publicado interessantes memorias, dos nossos recursos 
mineralogicos, e em geral dos artigos da nossa industria, por sua longa 
residencia no Brasil, onde deixou o seo nome ligado ás tradições dos nossos 
primeiros feitos na Engenharia, prestou-se a esta minha designação, com a 
melhor vontade e generoso . desinteresse, Mr. J OHN MIERS, Membro da 
Sociedade Linneana, e da Sociedade Real de Londr'es. 

Respondendo, em 18 de Março 3, á notificação que fiz d'esta nomeação, 
1 Annexo N~ XIII. Pag. 11. 
2 Annexo N~ XIV. Pag. 12. 
8 Annexo N~ XI/. Pag. 12. 
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perguntárão-me os Commissarios Reaes, em qual das classes devia Mr. MrERS 
ser collocado como Jurado do Brasil. 

A .nomeação de um Jurado exclusivo e uni co para toda a Collecção 
Brasileira offerecia ainda uma difficuldade pratica, e era o designar a classe de 
produc~os, na qual devesse elle funccionar, guardado o principio geral de 
Jurados por classes. 

P~ra conciliar a nossa posição especial com a desejavel representação de 
todos os nossos productos nos Conselhos do J ury mediante a assistencia do 
nosso Jurado, foi indispensavel assignar-lhe uma Classe em que virtualmente 
fôsse abrangido, na maior escala possivel, o maior numero dos nossos 
productos. Assim, de accordo com Mr. MIERs, propuz aos Commissarios 
Reaes a designação do nosso Jurado para a Classe IV. do Catalogo Inglez-
" Sttbstancias animctes e vegetaes usaclas nas ]Jt[anujactums." 

N'este sentido respondi aos Commissarios Reaes, em 22 de Março 1 ; e 
rendo justiÇa á verdade consignando.n'este documento solemne a importancia 
dos serviços assignalados que aos Expositores Brasileiros dignamente prestou 
o nosso illustre Jurado. 

Até aqui a .serie dos expedientes preparatorios a que acima alludi como 
indispensaveis para o bom exito da nossa apparição : agora os meios que 
empreguei para utilisar a parte principal-que chamei Economica-da nossa 
intervenção. 

Esses meios formão a synthese das determinações especificadas nas 
Instrucções de 24 de Dezembro, pelas quaes se devia guiar a Commissão, 
tendo por alvo o duplo pensamento de tornar conh13cidos os nossos productos, 
e estudar os da industria estrangeira. 

Entre essas determinações figúrão algumas de mero detalhe, cuja execução 
litteral não tinha influencia intrinseca na realisação da idéa predominante ; e 
outras que suppunhão uma provisão de recursos organizados, que já disse em 
outro logar não estavão á minha disposição. 

Essas indicações devião pois receber no seo complexo as modificações que 
as circunstancias praticas lhe houvessem de imprimir. 

Assim, sem individualisar varias d' essas indicaçõ~s, direi, por exemplo, 
que a traducção e reimpressão do nosso Catalogo nos J ornaes Inglezes, 
Francezes, Belgas e Allemães, não po'dião proveitosamente· ter logar na forma 
incompleta em que fôra (3lle remettido, . sem duvida em consequencia da 
estreiteza do tempo necessario para a devida conformação de um documento 

1 Annexo N~ XVI. Pag. 13. • 
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por natureza tão precioso e importante, que bem se pode chamar a chave 
scientifica das Exposições. 

Entretanto, sem afastar-me muito ela letra elas Instrncções n'esta 
parte, alterei o Catalogo remetticlo, aproveitando algumas valiosas informa-
ções que deparei no Catalogo especial, relativamente mais completo, ela 
Exposição parcial na Provincia elo Pará. Com essas modificações e 
reimpressão ' consegui intercalar ele um modo menos imperfeito · a rica 
nomenclatura c1of3 nossos procluctos no Catalogo Inglez, cuja traducção nas 
linguas geraes elo Continente preenche até certo ponto o fim d'aquella 
determinação. 

V oltanclo aos meios · que chamei a synthese das Instrucções de 24 ele 
Dezembro, comprehendi, que um estudo parallelo ela nossa propria Exposição e 
das Exposições Estrangeiras era o espirito cl'aquellas Instrucções no seo maior 
alcance; e sem ater-me, pois, a comme.nclações textuaes, cumpria-me organizar 
os meios para· attingir aquelle duplo clesicleratum, e formular um programma 
ele possivel execução. 

Para dar uma icléa ela nossa activiclacle e civilisação, apresentando o que 
possuimos capaz ele entrar na permuta e circulação da industria dos outros 
paizes, afim de excitar o trabalho e o ca1)ital Europeo, como sabiamente desejava 
o Governo Imperial, não era por certo bastante a nossa mera coparticipação 
material, a nossa primeira e:r1.tracla no f9co industrial para onde convergírão 
em 1862 as amostras multiformes dos procluctos elo mundo. As honras 
simplesmente ele tão clistincta companhia não poclião satisfazer a nossa justa 
ambição. 

lYiuito mais elevados são os destinos elas Exposições Universaes, e muito 
mais. pro:ficuas devem ser as aspirações legitimas cl' estes encontros solemnes ela 
activiclacle elos povos. As resultas da simples inspecção occasional elos nossos 
artigos terião apenas a duração do acto de presença, e em breve se esvairião 
com as impressões da novidade. 

As apreciações de momento feitas n 'uma vista d'olhos pela Imprensa 
Periodica, por mais favoraveis, como na verdade nos forão, só exprimem em 
geral, para a curiosidade publica, impressões produzidas pela variedade 
e contraste, circunstancias transitarias ele mera occasião. Essas clescripções 
subjectivas, aliás sempre vantajosas á divulgação, estão longe todavia ele · 
satisfazer os fins economicos elas Exposições. Era pois ele primeira utilielacle, 
que um exame serio e um estudo aprofundado do que valesse a nossa Collecção 
no ponto de vista ele mercancia e de inclustria, viesse marcar no thermometro 
do progresso geral o gráo correspondente a que já temos chegado, e indicar 
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com a segurança da experiencia esclarecida os multiplos e variados recmsos de 
que dispõe ~ Brasil, muitos ignorados pelos estranhos, e alguns por nós 
mesmos ainda mal comprehendidos. 

·Para dar a esse estudo o cunho autoritativo da imparcialidade e da 
sciencia, em indispensavel commettel-o a nomes de significação pratica, e de 
importancia real, conhecida e aceita no mundo Europeo. Só quando revestidas 
da autoridade d'esses nomes poderião taes apreciações, uma vez discretamente 
publicadas, favonear as condições tendentes a excitar o espírito de empresa e o 
capital estrangeiro a bem da nossa producção. 

Por outro lado, cumpria-me igualmente satisfazer a segunda parte do 
programma em que substan~iei as Instrucções elo Governo Imperial. 

Todas as disposições d'esse documento recomi)lendando a investigação 
elos melhoramentos expostos por outros paizes em todos os generos de 
inelustria, e com especialidade el'aquelles que nos conviesse adoptar pela 
vantagem que trarião aos geJ?-ei~os similares de nossa producção ; bem como o 
exame de procluctos novos, ou novas applicações e usos dos já conhecidos; e 
em geral de tuclo qu,anto poclesse intenssa1' ao desenvolvimento da nossa inclustTia, 
tinhão obvi.amente de constituir a segunda parte d'esse programma. 

Attendendo, quanto era possível, ao especificado nas Instrucções, 
procurei satisfazer a .recommendação generica dentro .dos limites praticaveis. 
N'este intuito, lembrei-me de instituir um exame systematico sob o ponto de 
vista geral, " de tudo quanto podesse interessar ao desenvolvimento da nossa 
" industria "-abrindo por entre as Exposições Estrangeiras uma devassa 
scientifica sobre o que ali se achasse nas condições de entrar na alçada d'aquelle 
pensamento. 

Assim, um estudo contraposto ·elo que havíamos exhibido, e do que 
exhibírão outros que mais tinhão ele ensinar-nos doque aprender de nós, 
é em resumo o plano que me foi dado delinear para levar a effeito as vistas 
patrioticas do Governo Imperial. 

Estn~o da noss~ Para a execução d'este plano no tocante á nossa propria Exposicão fôrão propna Expos1çao. ' ' 
naturalmente objecto d'esse estudo e apreciação os productos que ali figúrão 
como exponentes da nossa industria principal, e outros cuja producção até hoje 
mal executada, ou quasi inteiramente desconhecida, offerece entretanto condições 
fa:voraveis de grande desenvolvimento, e reune os melhores títulos de avultar 
na estatística geral da nossa riqueza publica. 

i\1r. Hnnt, Na classe mineralogica e geologica dos nossos productos foi essa tarefa Dr. Percy, e 
Dr. Lankester commettida a Mr. RoBERT HuNT; da analyse chimica dos nossos especimens encarregados do . 
estudo c1a Collecção. de ferro e carvão occupou-se especialmente o Dr. J OHN PERCY ; e finalmente 



EXECUÇÃO. XXI 

o Dr. LANKESTER das substancias vegetaes e alimentícias, com outros productos 
que merecêrão a sua attenção. 

A melhores autoridades não podia eu recorrer : a posição official que 
occupa Mr. HuNT á frente do Museu de Geologia pratica de Londres, diz de 
per si o que elle é; o Dr. PERCY é professor de Metallurgia, e a sua autoridade 
é geralmente procurada pelas emprezas · de mineração, como reputada 
sem equivoco ; o Dr. LANKESTER, superinte:q.dente das Collecções dos 
productos animaes e alimentícios do " Museu de South Kensington," é autor 
muito conhecido, e como o Dr. PERCY, Membro da Sociedade Real de Londres. 

Não me limitei a isso unicamente ; qualquer que fôsse a importancia 
d'essas apreciações publicadas na Europa, e para nós mesmos o valor ele suas 
indicações, restava-me ainda fazer por desempenhar as determinações especiaes 
das Instrucções acerca da comparação dos nossos productos com os das 
outras Exposições, afim de colher cl' esse contraste a maior somma de proveito 
que esta opportlmidacle nos podesse offerecer. 

Essa incumbencia foi ainda cumulativamente acceita pelo proprio Mr. 
MrERS, que tendo-nos já servido ' com zêlo infatigavel como nosso Jurado, 
quiz de novo penhorar-nos dando mais essa prova do interesse que conserva 
pelo nome do Brasil. 

Nos Annexos 1 acha-se reunida a correspondencia relativa á tarefa que 
encarreguei a este e aos outros savants acima mencionados, e traduzidos 
os seos respectivos Relatorios. 

·Avaliar esses documentos pela ausencia, algumas vezes, d'aquelle soi:do 
agradavel da linguagem que nunca ·descobre uma falta, seria desconhecer o 
verdadeiro alcance de sua applicação. 

Os privilegias da Sciencia têm por brazão a verdade ; e é unicamente ao 
seo clarão benefico que se podem realisar as melhores aspirações. 

N'esses documentos porém ha dictames preciosos, e dados interessantes 
á nossa industria para o se o desenvolvimento ; sendo · n' esse particular 
especialmente recommendavel o R'elatorio de Mr. MIEBS, pelas laboriosas 
confrontações que fizera dos nossos principaes productos em suas affinidades 
industriaes com os de outros paizes. 

O complexo de todos esses Relatorios tem, parece-me, um valor .intrínseco 

I
Annexo N? XVII. Pag. 13. 
Annexo N? XVlii.-Mr. H uNT. Pag. 17. 

1 Annexo N~ XIX.-Dr. PERCY. Pag. 26. 
Annexo N? XX.-Dr. LANKESTER. Pag. 29. 
Annexo N? XXI.-Mr. MIERs. Pag. 43. 
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e um merito real, que não desdiz de seos autores, aos quaes seja-me licito aqui 
dar os meos agradecimentos. 

Pelo que toca ao estudo das Exposições Estrangeiras, ahi a tarefa era 
immensa: definil-a ·seria traçar limites a um campo ele observação onde se 
achavão representadas, na variedade infinita de suas formas e multiplicidade de 
suas applicações, todas as artes uteis e industrias do mundo, . como que 
chamadas em corpo para um novo J osaphat a ouvir o juizo dos homens sobre 
o progresso ele sua perfeição. 

Calculando a importancia d'esse estudo, e antevenclo a magnitude cl'essa 
tarefa, os Governos interessados mais immediatamente nos resultados da 
Exposição, reunírão as capacidades mais competentes, e d'ellas formárão essas 
Commissões numerosas e illustradas pelo prestigio de seos Membros, que n' esse 
operoso intuito aqui concorrêrão. 

Grandes Corpo~ações Scientificas mandárão igualmente seos Delegados ; 
e na lista brilhante d' essas capacidades notão-se muitos nomes illustres que 
a Sciencia, a Inclustria e as Artes se aprazem de reconhecer como seos 
denominadores naturaes. 

Foi em geral cl' essa qualidade a i11ilicia de que se auxiliárão os Governos 
para mandar observar, como nas anteriores Exposições, essa luta gigantesca 
elas forças procluctivas ele todos os paizes, e recolher os thesouros de suas 
observações. Essas expedições fôrão mui dispendiosas aos Governos, mas a 
importancia do objecto prevaleceo a todas as considerações; e os resultados dos 
trabalhos, para que essas Commissões e Delegados reunírão preciosos elementos, 
continuarão a enriquecer a serie elos Annaes ela Industria. 

A falta ele recursos organizados em sentido parallelo a esses a que me 
refiro, era tanto para sentir no caso do Brasil, quanto para desejar que se 
cumprissem n 'esta parte as Instrucções do Governo Imperial. 

Occorreo-me entretanto a idéa de pôr em contribuição, para o estudo das 
Exposições Estrangeiras na parte mais ou menos relativa ao escopo cl'aquellas 
Instrucções, o tàlento e as luzes profissionàes ele uma pleiacle ele jovens Officiaes 
do nosso Exercito e Armada, que se achavão na Europa em estudos de 
applicação, por conta do Governo Imperial. Para dar um centro a esse plano 
de estudo, e, por assim dizer, organizai-o, era naturalmente indicada a 
necessidade ele uma Commissão ; e com esse fim tive a satisfação ele reunir esses 
prestimosos auxiliares, e pôl-os em acção combinada com reciproca vantagem 
d:enes e elo paiz. 

A serie das materias "ele que deveria occupar-se a Commissão assim 
organizada, para satisfazer a letra das Instruccões Imperiaes abrangeria 
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quasi todas as 36 Classes do Catalogo geral da Exposição Internacional. Os 
meios, entretanto, de que podia dispôr a Commissão erão, por uma coincidencia 
n'este ponto digna de sentir-se, circunscriptos quasi aos mesmos ramos de 
sciencia, salvas as affinidades de conhecimentos que a illustração de seos 
Membros podesse utilizar além da esphera dos estudos da sua profissão. 

N' este particu:l:ar porém era a clifficuldade de natureza invencível, e só o 
discernimento e ju.steza na selecção das materias, que formárão o programma 
d'esse plano de estudo, pôde de alguma sorte attenuar a carencia das 
habilitações especiaes. 

E assim aconteceo ; po1s na verdade fôrão de preferencia examinados 
aquelles assumptos que offere?ião interesse mais iinmediato ao Brasil, e que 
sem duvida. se podião capitular no espírito geral das Instrucções. 

Para levar a effeito esta idéa, di:J;igi em 13 de Maio uma Circular 1 a esses 
Officiaes, convi'Clando-os a se reunirem em Londres ; offereci a Presidencia da 
Commissão ao Vice-Almirante Grenfell 2

, que para ella contribuio com o 
vali?so contingente da sua experiencia e autoridade. Da minha parte lhes 
facilitei todos os meios de tornar o mais proveitosas que possível fôsse as 
necessarias investigações. 

O appello que fiz á dedicação e ao patriotismo foi bellamente correspondido, 
pelo modo louvavel com que á porfia procurárão todos elles desempenhar a 
incumbencia que lhes commetti ; o que tenho a satisfação de levar mui 
respeitosamente ao Alto Conhecimento de VossA MAGESTADE IMPERIAL. 

A serie dos Relatorios parciaes da Commissão EspeciaP, vai acompanhada 
pelo officio do Presidente, ao qual responcli nos termos devidos 4 • 

Do merecimento technico d' esses trabal11os não me abalanço a ajuizar: a 
VossA MAGESTAD~ IMPERIAL compete Julgai-os com as Luzes que Lhe sobrão, 
e na altura onde não chegão os vôos da emulação. Não é entretanto 
duvidoso, que esses trabalhos symbolisão a bôa vontade e o esforço, toques 
característicos d' essas aspirações briosas da mocidade, que mais tarde 
conduzem a commettimentos os mais gloriosos. 

Eis aqui, Senhor, o que me foi possível obter quanto ao estudo das 
Exposições Estrangeiras, mediante contribuições que se podem chamar 
nossas, porque nossos são aquelles que a isso se prestárão por mero interesse 

1 Annexo N~ XXII. Pag. 123. 
2 Annexo N~ XXIII. Pag. 123. 
s Annexo W XXIV. Pag. 125. 
4 Annexo N~ XXV. Pag. 4 7 4. 
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do Paiz; e sem o cortejo dispendioso do grande pessoal, enibora talvez ma1s 
proficuo, a que por esta occasião recorrêrão outros Governos. 

O presente Relatorio vai acompanhado de um atlas, contendo os desenhos 
lithographados de diversas machinas, que fôrão objecto de estudo e observação 
de alguns Membros da Commissão Especial, e que por elles se achão descriptas 
ou referidas nos seos respectivos Relatorios. Foi n'esta parte das Instrucções 
o que se pôde executar como pareceo mais proveitoso, sem recorrer a mui 
custosas acquisições de modelos, muitos dos quaes mais satisfarião a 
curiosidade doque as necessidades immecliatas da nossa industTia. De 
mais, em materia de machin?>s, além de que o preço dos modelos é em 
geral mui elevado, não correspondem elles á utilidade que promettem no 
ponto de vista · pratico da machina em grandeza propria. Assim a acquisição 
dos modelos, que aliás não abundárão na Exposição, pois, como disse, ali se . 
apresentou a mechanica, geralmente fallanclo, com as grandes proporções do 
seo vulto natural, não podia ser feita por essa occasião para os fins e com as 
vantagens desejaveis. 

Entretanto, na immensa variedade das machinas que figurárão no Ann.exo 
Occidental do Eclificio, havia alguns Descaroçadores de algodão reputados os 
mais perfeitos, e dos _mais vantajosos resultados. Refiro-me á machina, 
Ingleza, ele MACARTHY, de acção dupla, e auto-nutl'icla, exposta por PLATT e 
IRMÃOS, de Oldham perto de Manchester; e a outra de EMERY, Americana, com 
apparelho junto para abrir e limpar o algodão. 

Dous princípios diversos servem de base ao systema d'essas duas machinas; 
o de cylindros, á Ingleza; e o de serras, á Ame;ricana. Informações mui 
circunstanciadas a respeito d' ellas se achão nos Relatorios annexos, bem 
como a respeito de outra tambem apresentada na Exposição por DoBSON e 
BARLow, no mesmo systema de MACARTHY. Essas machinas representão o 
que se considera ser até hoje o ultimo melhoramento n'essa materia; e a 
differença dos clous principias quasi oppostos, attrahio já por tal forma a 
attenção dos interessados nas manufacturas de algodão, que a Associação de 
Manchester, conhecida pelo nome de "Cotton Supply Association," está tratando 
de comparar, em grande escala, os resultados respectivos dos dous systemas. 

Na questão industrial do algodão, que actualmente agita diversos paizes, 
é sem duvida o Brasil um dos mais interessados ; e não se pode desco;nhecer o 
que elle deve esperar d'esta grande causa, se um esforço discreto e perseverante 
corresponder á importancia da solução. Para semelhante desideratum não lhe 
basta, porém, augmentar a producção d'esse genero, cumpre-lhe ainda produzil-o 
tão bom ou melhor que tantos competidores, a quem o estrondo das armas 
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fratricidas ao norte do nosso Continente, veio agora despertar do somno de 
Epimenides · em varios pontos do globo. No Relatorio importante de 
Mr. MIERS é a questão do algodão amplamente tratada com relação ao Brasil ; 
os dados que com tanto esmero ali se achão reunidos, são, se ainda d'isso 
precisassemos, valiosos elementos ele animação para nos empenharmos na luta, 
e ele bom agouro para a victoria; 

Avisado por autoridade competente, apressei-me a fazer acquisição cl'aquellas 
tres machin"as, que já fôrão expedidas ao MinisteriQ ele Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas. Uma igual á ele PLATT e lRMXos foi mandada para a . 
França, destinada a enriquecer a já tão celebre . collecção do '' Conservatorio 
das Artes e O:fficios," e é isso assaz dizer do seo merecimento. A de DoBSON 
e BARLOW, bem que do mesmo systema de cylinclros, como disse, recommencla-
se todavia pela sua simplicidade, condição sempre desejavel para serviços d'esta 
ordem no interior elo Paiz ; e estas, como a ele EMERY, poderão ser 
experimentadas · com algodões ele felpas clifferentes, e usadas segundo a 
natureza ela fibra que melhor se adapte a ser preparada por uma ou por 
outra-ele serra, ou ele cylinclro. Este resultado será facil ele obter-se sob 
as indicações esclarecidas ·ela nossa Socieclade Auxilictclora da Ind~tstria 

Nacional, que tantos serviços tem ja prestado ao Paiz, e que, mediante as 
informações colhidas nas localidades, reconhecendo o merito respectivo cl'esses 
novos engenhos ele preparar o algodão, os poderá recommenclar aos lavradores, 
propagando as vantagens ele cada um d'esses methodos. Em todo caso, 
poderão essas tres machinas servir de nucleo á collecção que necessariamente 
virá a ter o Impe1·ial Instit~tto Fluminense de Agric~dtum, recentemente 
fundado com tão felizes auspiCIOS, e que acaba de receber para a sua dotação 
uma prova grandiosa e edificante do Alto Patrocinio de VossA MÁGESTADE 
IMPERIAL. 

Pelo que toca ao destino qv.e tiverão os objectos enviados para Londres 
pela Commissão Directora da Exposição N acionai, bem que se houvesse 
determinado no A.Ttigo 12 elas Instrucções ele 24 ele Dezembro de 1861, que 
elles serião devolvidos para o Imperio, ou vendidos aqui, conforme as 
declarações feitas no Of6.cio ele remessa ; por um subsequente Despacho do 
Ministerio ela Agricultura, Commercio e Obras Publicas, datado ele 25 ele 
Fevereiro, me foi declarado, que elos objectos remetticlos para a Exposição 
Internacional sómente deixarião de voltar : 1? as substancias animaes e 
vegetaes que podessem servir ás analyses e apreciações do J ury ; 2~ as 
substancias alimenticias ; 3~ as amostras de madeiras que pocles~em prestar-se 
a experiencias sobre a sua resistencia e peso especifico. 

cl 

Remetticlos para o 
Brasil. 

Objectos da nossa 
Exposição 
reenviaclos para c 
Brasil. 



Alguns 
distribuidos a 
Museus da 
Inglaten a. 

Sementes. 

XXVI EXECUÇÃO. 

Assim fôrão reenviados para o Brasil todos os Artigos que figurárão no 
Compartimento Brasileiro ela Exposição Internacional, menos alguns ela 1 ~ e 
2~ classe, que tomei o arbitrio ele distribuir pelos Museus ele South K.ensington, 
ele Eclimburgo e ele Saljord, a exemplo ele outras Commissões ele Governos 
Estrangeiros, que além ele satisfazerem a pedidos semelhantes, fizérão valiosas 
offertas a esses e outros Estabelecimentos. · Ali ficarão sem duvida esses 
especimens elos nossos productos com mais utilidade para nós cloque se 
voltassem para o Brasil. O~ objectos que lhes mandei entregar constão elos 
respectivos clocumentos 1 em que agradecem este obsequio ela Commissão. 

Entre outros Estabelecimentos ele grande importancia n'este paiz, o 
Instituto Real elos Engenheiros Militares, em Chatham, dirigio-me um igual · 
pedido 2

, desejando, até por compra, haver para o seo Museu varios Artigos que 
se achavão na nossa Exposição ; ao que me não foi possivel accecler pela 
insufficiencia, em geral, na quantidade de cada um dos objectos exhibidos. 

Pelo mesmo motivo não pôde ser tão completa como era para desejar a 
collecção ele sementes ele cereaes ele differentes paizes · apresentados na 
Exposição. Os respectivos Commissarios e Agentes não as vendião, e só 
propunhão trocai-as por outras elas que haviamos exposto, o que era irrealisavel 
nas nossas circunstancias. Todavia algumas pude obter, e as remetti ao 
Ministerio ela Agricultura, Commercio . e Obras Publicas, acompanhadas elo 
Officio em que dei conta da liquidação' elo nosso compartimento. 

Tal é, Senhor, a resenha abreviada ela execução que dei ás Instrucções elo 
Governo ele VossA MAGESTADE IMPERIAL. Não terão por ventura os resultados 
COlTespondido aos meios ; nem uns nem outros porém, chegarião por certo ao 
nivel elos meos desejos, se o possivel não fôsse em tudo o termo natural da 
bôa vontade. 

1 Annexo XXVI. Pag. 475 . 
2 Annexo XXVII. Pag. 476. 
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RELACÃO S U M: M: A R I A. 

Quando o facho da civilisação moderna, illuminando o espirito das nações, 
lhes mostra de dia em dia a depenclencia Providencial em que se achão os seos 
interesses reciprocos, e tende a amortecer as rivalidades traclicionaes que as 
separão ; quando as Sciencias e as Artes, deixando essas phases fortuitas de 
gloria por occasião de uma descoberta isolada, marchão, no seculo actual, em 
corpo e organizadas; quando, em summa, o trabalho do homem tem, por 
assim dizer, achado a sua grammatica; os paizes que retivessem nos limites ele 
suas fronteiras as aspirações do seo adiantamento, ver-se-hião condemnados 
a uma infancia i~clefinicla, ou cruelmente punidos da louca vaidade da sua 
sufficiencia. 

Obedecendo ás leis supremas da ·expansão e do progresso, não era possivel 
pois, que as Exposições, aclmiravel invento fertilisador do trabalho, se limitassem 
a representar as scenas ela emulação industrial no recinto de familia d'est.e ou 
cl'aquelle paiz; e não procurassem passar, em theatros muito mais vastos, e 
muito mais solemnes, pelas provas elo concurso, em presença dos esforços feitos 
por outras nações. 

Já desde 1844, ao terminar ?> serie brilhante elas Exposições Fl'ftncezas 
n'esse decennio, tinha-se tornado geral a emulação na Europa; e a Belgica, a 
Prussia, a Austria, e a Hespanlia fiz érão por seo turno Exposições N acionaes. 
Assim o misterio sobre o caracter particular das principaes industrias Europeas 
ia desapparecenclo, e sentião -~e geralmente os beneficios da revelação. 

A cada periodo d' esses Recenseamentos da Industria mais crescia no meio 
das nações a força expansiva do genio do seculo, até que em 1848 vem ele 
novo germinar o pensa;mento de uma Exposição Nacional em Londres, acolhido 
no seio da " Sociedade das Artes, Manufacturas e Commercio, " que por varios 

• annos tinha já organizado diversas Exposições da Industria do Paiz. 
Os auspicios d' essa epoca erão bem pouco felizes : as catastrophes politicas 

e soe1aes, que profundamente abalavão então o Continente da Europa, não 
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acoroçoavão planos de uma empreza toda pacifica, e tel-a-hião aclcliado pam 
melhores tempos, a não ser a perseve1:ança do seo melhor Mecenas. Á frente 
d' esse pensamento, o Príncipe Consorte, Presidente ela " Sociedade das Artes," 
soube ele prompto elevai-o á altura ela sua esclarecida intelligencia ; e 
transformando-o, e dando-lhe proporções mais amplas, tratou ele promovei-o 
efficazmente com aquella dedicação que lhe merecêrão sempre os pensamentos 
generosos, e as icléas proficuas ao Paiz, que por vinte e um annos teve a 
fortuna ele possuil-o par~ abrilhantar o Reinado ela Virtuosa Rainha. 

Quando pela primeira vez teve ele enunciar-se em publico sobre a natmeza 
e alcance da empreza que projectava, disse S. A. R. o seguinte: 

" Mui lisongeiro deve ser-me, por certo, o ver que uma suggestão enunciada por 
mim como, no meu entender, de importancia n'esta epoca, haja encontrado tão universal 
concurrencia e approvação; isso me h a provado que o conceito formado por mim do caracter 
peculiar e requisitos d'este seculo, ia de accordo com os sentimentos e opiniões da nação. 
Entendo, senhores, que toda pessôa educada tem obrigação de observar, e de estudar com 
cuidado, o tempo em que vive, e, quanto lhe fique ao alcance, contribuir com o seu 
obolo ele esforço individual para o cumprimento do que se crê ser ordem da Providencia. 
Ninguem, todavia, que tenha dado alguma attenção ás feições particulares da era actual, 
duvidará por um momento de que estamos vivendo n'um período de transição a mais 
pasmosa, tendente COIJ?- rapidez a preencher a.quelle grande fim, indicado pela historia 
inteira-o realisar-se a unidade do genero humano. Não uma unidade que destrua os 
limites e nivele os característicos particulares das diversas nações da terra, mas 
unidade que seja o resultado e producto cl'essas mesmas variedades nacionaes e qualidades 
antagonistas. As distancias que separa vão as differentes I nações e l)artes do globo, vão 
rapidamente desapparecenclo ante os portentos da invenção moderna, e podemos hoje 
atravessai-as com incrível facilidade; conhecem-se as línguas de todas as naçÕes, e as 
acquisições de cada uma põem-se ao alcance de todo o mundo ; -communica-se com rapidez 
o 1)ensamento, até pelo poder do raio. Por outro lado, o grande principio da divisão dó 
trabalho, que pode chamar-se a força motora da civilisaç~w, vai-se estendendo a todos os 
ramos da Sciencia, da Industria, e Arte. Em quanto as maiores energias mentaes se 
esforçavão outrora por adquirir um saber universal, e esse era limitado a poucas pessôas, 
hoje dirigem-se a especialidades, e ainda n'essas ás sua\ mais particulares individuações ; 
mas o saber adquirido passa logo ao domínio da communidade universal inteira. Em 
quanto n'outros tempos uma descoberta se envolvia no segredo, a publicidade em nossos 
dias faz com que essa descoberta ou invenção, apenas apparece, seja logo melhorada e 
excedida por esforços competidores. Os productos de todas as partes do globo são postos 
á nossa disposição ; só temos que escolher o melhor e mais barato para nossos fins, e 
as forças de producção commettem-se ao estimulo da competição e do capital. Assim • 
vai o homem chegando-se para o mais completo cumprimento d'aquella grande e 
sagrada missão que no mundo lhe compete preencher. Oreada á imagem de 
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Deos a sua razão, tem de usal-a em descobrir as leis por que o Todo-Poderoso 
governa a sua creação, e, tomando estas leis por guia ele sua propria conducta, domar 
para seu uso a Natureza, tornando-se elle tambem um instrumento divino. A 
sciencia descobre essas leis da força, movimento, e transformação; a industria as applica 
á materia bruta, qu~ a terra nos produz em abundane:ia, mas que s6 o saber torna valiosa. 
A arte ensina-nos as leis immutaveis da belleza e da symetria, e de accordo com ellas dá 
formas ás nossas producções. Senhores,-a ExPOSIÇÃO de 1851 deve dar-nos um criterio 
e uina pintura viva do desenvolvimento a que o genero humano tem chegado n'esta 
grande tarefa, e um novo ponto de partida que todas as nações •poderão tomar na 
ulterior clirecção de seus esforços. Espero e confio que a primeüa impressão produzida 
no espectador por esta vasta collecção, será a ele reconhecimento profundo ao Todo-
Poderoso pelos bens que já nos ha concedido n'este mundo; sendo a segunda, a convicção 
de que elles só podem realizar-se em proporção do soccorro que estivermos dispostos a 
prestar uns aos outros- e, conseguintemente, s6 pela paz; benevolencia, e prompto auxilio, 
não só entre individuos, mas entre as nações da terra." 

Era, na mais elevada concepção, a_philosophia humanitaria elas Exposições 
Universaes apresentada pelo seo propTio Instituidor. 

Nascida com taes destinos, veio a celebre Exposição ele 1851 saudar e 
associar as Proclucções ela Inclustria ele todas as Nações. O espírito ele 
liberalidade encyclopeclica e cosmopolita ela epoca era o que essa Exposição 
devia repTesentar, realisanclo pela primeira vez o-

"Dz'ssociata locis concorcli pace lz'gavit," 

-inscripção feliz n'uma elas ordens de medalhas conferidas aos vencedores 
d'esse memoravel torneio. 

Assim, o encantado " PALACIO DE CRISTAL," desenho engenhoso elo 
jardineiro PÁxTo:N, foi oponto ele partida para os marcos milliarios que tinhão 
ele . assignalar, em períodos seguintes, os espaços vencidos no campo elo 
progresso pelo trabalho elo homem. 

Em quanto 1853 vê effectuar em Dublim outra Exposição com o 
càracter ele Universal, o mesmo espírito associaclor ela Inclustria que ali 
procura manifestar-se, transpÕe o Atlantico para simultaneamente surgir na 
America ; e ostentando sobre a bella " Manhattan" o seo poderoso influxo, 
procluzio no mesmo anno a Exposição Industrial ele Nova York. 

Mal se havia concluiclo, por parte elos paizes Europeos ali representados, 
a tarefa ela observação que naturalmente despertava a primeira Reunião 

• Universal ela Inclustria no Novo Mundo, .convocada po~ um povo tão energico 
e industrioso, e já em 1854, no coração da Allemanha, na Cidade das Artes, 
se abre a Exposição de Munich, que, se não foi Internacional, pode chamar-se 

Exposicão de 
Dnblim. 

De Nova York. 

De Municb. 



XXX 

" Germanica." 
Baviera. 

RELAÇÃO SUMMARI.A.. 

Erão os comícios industriaes da VateTland reunidos na 

Ainda em 1853, a exemplo da primeira realisada em Londres, fôra logo 
decretada na França outra Exposição Universal para 1855. A presença de 
uma guerra, em que se achavão a esse tempo empenhadas as maiores Potencias, 
era um incidente grave que fazia recear pelo bom exito de um Congresso 
pacifico das Artes ; mas o espírito do seculo' tem sobre os feitos da política 
sempre a ultima victoria ; e a capital classica da intelligencia e do gosto vio 

Da Frauça- abrir-se o " Palacio da Industria," que deixou ao mesmo tempo uma pagina 
Indnstria e Bellas · - . 
Artes. brilhante e instructiva na historia. No seo berço illustre, porém, recebeo esta 

Declaração dos 
preços dos 
productos. 

Progresso da 
Industria nos dez 
annos decorridos 
desde 1851. 

Instituição a innovação fecunda da Exposição das " Bellas Artes," que assim 
pela primeira vez se achárão solemnemente em Congresso Universal. 

A influencia que, desde 1851, devia ter exercido sobre o mercado de cada 
povo a primeira reunião geral do mundo productor, modificando o gosto e 
forma dos productos, a solidez e economia do trabalho, o emprego das 
materias primas e meios de producção, era um corollario quasi natural, 
amplamente verificado em 1855 ; mas a superioridade relativa dos productos 
seria um phenomeno incompleto, se não se procurasse ministrar ao mesmo 
tempo o conhecimento dos preços, um dos elementos mais importantes da 
apreciação, e a consequencia pratica que mais interessa á universalidade dos 
homens. É a ordem natural das causas n'este seculo da permuta. 

A Exposição Universal da França teve ainda a iniciativa d'esta doutrina 
complementar dos parios gigantescos da industria moderna. Assim a 
declaração dos preços dos productos, interdicta formalmente na Exposição de 
1851, foi na de 1855 facultativa, mas com instancia recommendada a todos os 
Expositores, e bem que não obrigatoria na de 1862 foi entretanto geralmente 
satisfeita. 

Para o movimento que agita o mundo industrial a theoria da finalidade 
seria um solecismo philosophico. Não podia pois o tempo decorrido desde o 
comêço do millenio do Hyde PaTk em 1851, ter-se desperdiçado em detrimento 
do progresso. As novas conquistas do vapor em suas variadas applicações, 
desde as mais complicadas combinações do genio até o mais elementar dos 
productores da riqueza-o arado ; a electricidade triump~ando no seo campo 
misterioso, já tão grande, e cujos limites mal se podem prever; a imprensa e 
todas as artes affins em actividade e aperfeiçoamento sempre crescente, e ao 
alcance de todos ; a multiplicação da industria fabril lutando de dia em dia • 
por achar a equação entre a perfeição e o preço minimo ; os meios de 
communicação e de transporte porfiosamerÍte desenvolvidos em quasi todos os 



RELAÇÃO SUMMARIA. XXXI 

pa1zes antigos e modernos ; o commercio penetrando em todos os pontos elo 
globo por entre as ruinas elas velhas preocupações elos povos, e sobre os 
destroços elos obstaculos artificiaes elos governos; todos os agentes elo poder 
productivo do homem desenvolvendo-se continuamente na caclêa immensa elos 
feitos ela civilisação ; essas tenclencias, em summa, já parcialmente realisaclas, 
para abater as baneiras ele hostilidade contra os procluctos estrangeiros, e 
a franqueza quasi geral a prol da clissiminação elos conhecimentos humanos ; 
todos estes factos importantes clevião forçosamente ter infiuiclo, n'esse intervallo 
ele repouso apparente, sobre o systema geral elas inclustrias, originando novas, 
e melhorando todas. Essa influencia mais se devia sentir no paiz que é para 
a inclustria o centro arterial elo mtmclo. 

As tradições que deixara a Exposição ele 1851, reanimadas pelos successüs 
ela ele 1855, aviventavão naturalmente a apreciação cl'essa ordem ele factos; 
mas é uma feição caracteristica ele todas as instituições e grandes emprezas 

· n' este paiz, o serem consequencias elas icléas nacionaes. A habilidade em 
aclvinhal-as, o engenho em exprimil-as, a activiclacle em promovei-as, e a 
coragem da responsabilidade, são o segrêclo elo triumpho. Desde 1858 a 
mesma " Sociedade elas Artes," hercl~ira cl' essas tradições, tratava ele preparar 
uma nova Exposição Universal para 1861, e cl'esta vez como ela primeira, sob o 
impulso imrriecliato elo seo Real Presidente, tinha a necessidade de popularisar 
a icléa, e dar-lhe o cunho nacional, afim ele obter os meios ele sua realisação. O 
espirito publico cleo por um momento mostras ele algum recêo, não tanto pelo 
custo ela empreza, como por lhe parecer mui curto o intersticio entre a 
Exposição da França e a de novo projectacla. 

O Principe, porém, tinha melhor apreciado o immenso progresso elos 
ultimos dez annos, sentia toda a importancia elo successo ela Exposição elas 
Bellas Artes em Manchester em 1857, e desejava apressar a associação na 
Inglaterra ela Industria e elas Bellas Artes ele todas as Nações. 

Sob tão segurós clictames, a "Sociedade elas Artes," ao p~sso que inoculava 
habilmente a icléa nos ~irculos commerciaes, propunha officialmente aos 
Commissarios de 1851 o encargo da nova Exposição, ministranclo-ll1es todas 
as informações, e promettenclo procurar os fundos necessarios. 

A guerra ela Italia, no principio de 1859, veio inesperadamente ennuvear 
os horizonj;es da em preza, e ·interromper os passos incipientes ela sua 
.organização. Apenas porém restabelecicla a paz, e a confiança publica, 
retomava à " Sociedade elas Artes" o fio elas suas negociacões com os A Sociedade das 

• Artes prosegne 
Commissarios ele 1851; . e já em Junho de 1860 lhes apresentava uma no projecto. 

subscripção voluntaria, para um fundo de garantia, por mais de .,g,300,000. Á 
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frente dos garantes figurava na lista o Príncipe com a quantia de .;Q.10,000. 
A .energia da Sociedade e dos Commissarios em elaborar, com perseverança 
digna dos grandes actos patrioticos, as bases em que devia assentar a confiança 
d'elles e do publico, tinha levado o projecto á sua madureza. A idéa estava 
sanccionada pelos votos nacionaes; e em 14 de Fevereiro de 1861 dava S. M. A 
Rainha a Carta de Incorporação da empreza, nomeando ao mesmo tempo 
Commissarios da Exposição Internacional de 1862 os cinco propostos pela 
" Sociedade das Artes." 

Entre os Commissarios Reaes não figurou d'esta vez, como da primeira, o 
Príncipe Consorte ; mas os membros da nova Commissão Real erão os mais 
competentes executores do grande pensamento, e os legítimos depositarias dos 
intm~esses que os seos nomes significa vão. O Conde GRANVILLE representava o 
Estado, e a experiencia de 1851 ;-o Duque de BucKINGHAM E CHANDos, a alta 
Aristocracia, e a experiencia da organização de grandes emprezas, adquirida 
n'uma das maiores Companhias de Caminhos de ferro, " Lo1ulon and North-
Western Railway; "-Mr. THOMAS BARING, Membro do Parlamento, os altos 
interesses commerciaes, e a grande .experiencia financeira ;- Sir CHARLES 
WENTWORTH DILKE, o mais activo Con;missario da Exposição de 1851, a 
associação intima com todos os planos de melhoramento do Príncipe Consorte;-
Mr. THOMAS FAIRBAIRN, os interesses das Fabricas, e a experiencia aa Exposição 
das Artes em Manchester. 

Não cabe aqui dar os detalhes do plano financeiro d'esta operação 
gigantesca ; basta d~signar a fonte dos meios pecuniarios. Sob a garantia dos 
subscriptores, adiantou o Banco de Inglaterra as a<:nnmas necessarias para a 
execução da empreza. Assim, na phrase expressiva do actual Chanceller do 

' Thesouro, Mr. GLADSTONE, esta, como a primeira Exposição, sahio do coração 
do paiz, mas não da bolsa do povo. 

É todavia curioso o contracto .celebrado entre os Commissarios Reaes 
e os Emprezarios da construcção do eclificio. Segundo essa nova especie de 
sociedade em pa1·ticipação, assumíraõ os Emprezarios toda a responsabilidade • 
pela execução das obras, ficando as sommas que houvessem de receber 
pelo seo custo dependentes da receita da Exposição. Os Commissarios 
reservárão-se a opção ele comprar o eclificio, ou meramente local-o. Pelo 
aluguel ficava absolutamente garantida a somma ele .;Q .200,000. Se as receitas 
excedessem a .;Q..400,000, receberião os Emprezarios toda a quantia cl'ali 
proveniente, até á somma ele .;Q.lOO,OOO; e se por esse meio se lhe·s pagassem 
por inteiro .;Q.300,000, a area central ela galeria elas Pinturas ficaria 
pertencendo á Sociedade das Artes. Finalmente, obrigárão-se os Emprezarios 
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a vender todo o Edificio aos Commissarios Reaes por mais a quantia de 
;,Q,130,000, que assim perfarião .,g.430,000, custo total elas construcções. 

A natureza peculiar d'este contracto era destinada a pôr a coberto os 
interesses dos garantes associados ; e o risco que tomavão os Emprezarios 
até o valor de .,g,100,000, sobre o exito ela empreza, foi mais um elemento ele 
.confiança para a sua realisação. 

Designada . a localidade nos terrenos adjacentes ao Museu ele So~tth Localidade . . . da Exposição. 
Kensington, e ao J arcl1m ela SoCiedade ele Horticultura, sob os planos do 
Engenheiro Real, o Capitão FowKE, em principio ele Março ele 1861, começou 
a . constrilCção elo · Eclificio ela Exposição (Exhibition B~tilding), denominação 
modesta, e como por contraste com a do " Palacio ele Cristal," em 1851. 
Em pouco mais ele onze . mezes estava concluicla a construcÇão segundo a Rapida . . construoção do 
letra elo contracto ; levantado um ed1ficw ele caracter permanente sobre uma Edificio. 
superficie ele perto ele clezesete acres ele terra, . além ela area acldicional em 
clous annexos de mais ele oito acres ele extensão, e assim transformado em 
ferro, tijolo, madeira e viru·o, o ouro representado por .,g ,430,000 1 ! 

" A Inglaterra, acaba de dizer o Professor TRÉLAT, é mais propria que 
outro qualquer paiz para · esta sorte ele soluções, pondo ao serviço das 
construcções a activiclacle elas suas · o:fficinas. J á em 1851 o ' Palacio ele 
Cristal ' foi inteiramente construido em menos ele nove mezes." 

A descripção cl'esse Eclificio colossal, sob o ponto ele vista de architectma, 
corre por conta ela " Commissão Especial," e clous elos se os Membros se 
occupárão cl'essa tarefa em um dos Relatorios annexos. Reproduzir meras 
impressões, proprias ou alheias, sobre o aspecto artistico e belleza de 
formas, seria desconhecer a natmeza a:este documento; essas impressões 
clescriptas com os rigores e p.evaneios ela critica, achão-se nas innumeras 
publicações elo tempo, que formão as epanaphoras cl'este acontecimento. 

Os que sonha vão as formas elegantes ela construcção quasi feerica · do 
" Palacio ele Cristal," vírão no South Ke;~sington um composto gigantesco, ele 
caracter massiço e duradouro, estranho ás suas reminiscencias, e parecendo-
lhes incongruente com o destino ele Exposição. A questão ele architectura, 
porém, para estes grandes acampamentos não está resolvida até hoje. As 
construcções para as Exposições Universaes dependem ela condição indefinidá 
de suas precisões ; e a multiplicação progressiva elos procluctos, sem limites 
assignaveis, faz recear grandes clifficulclades materiaes no futuro. " Não 

1 A area total do edificio era de 1,291,827 pés quadrados, dos quaes se tomárão 147,700 para 
salas de comidas e refrescos, escriptorios, escadarias, &c; ficando para os fins da Exposição 
1,144,127 pés quadrados. 

e 
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haverá em breve, diz uma autoridade competente, edificio assás vasto para 
contei-os." O de 1862, sem poder chamar-se monumento, nem obra original . e 
pictoresca, abrigou sob seos tectos o immenso cortejo industrial da epoca. 

Os esforços maravilhosos para a construcção do Edificio marchavão a 
passo igual com a · assiduidade admiravel . e exactidão intelligente dos 
Commissarios Reaes para a organização elo systema cl~ Exposição, e com 
todas as providencias afim ele não falhar a promessa elo dia ela abertura. Do 
triumpho por elles obtido n'esta operação clifficil dá testemunho a serie ele 
Decisões que apparecem nas respectivas publicações, onde figúra ele modo 
proemiilente o Catalogo Geral ela Exposição, cujo quadro scientifico, e arranjo 
systematico, corresponclêrão praticamente ás multiplas exigencias, e variados 
interesses, ele uma Exposição Internacional. 

Para não avolumar documentos limito-me a dar como appenc1ice 1 

o Regulamento de Fevereiro ele 1862, que abrange em summatio todo o 
systema pratico ·d' esta Exposição. 

Até quasi o dia ela abertura clir-se-hia que a solemniclacle teria ele ser 
inevitavelmente posposta, tal era o atrazo em que parecia tudo no interior elo 
Eclificio ; mas como por encanto a ordem sahio cl' esse cahos, e as apprehensões 
tornárão mais apreciavel a pontualidade. 

No 1 ~ ele Maio foi pois aberta a Exposição com todo o Ceremonial elo 
Programma annunciaclo 2• 

Um motivo lamentavel, dominando o respeito e o sentimento publico, 
privava a S. M. a Rainha ele ir então em pessôa abrir o templo ela paz, e 
presidir á ceremonia festiva. Uma Commissão porém representava a Soberana, 
como seos Delegados immecliatos para fazer as honras cívicas ela Grã-BTetanha 
aos Convidados elo Mundo. 

Erão Membros cl'esta Commissão, S.A.R. o DuQUE DE CAMBRIDGE; o 
ARCEBISPO DE CANTUARIA, Primaz elo Reino ; o LoRD CHANCELLER ; LoRD 
PALMERSTON; O LoRD CAMAREIRo-ltoR; o CoNDE DERBY; e o PRESIDENTE 
DA CAMARA Dos CoMMUNS : symbolo completo elas tres ordens elo Estado, e 
elas opiniões elo Paiz, congrassaclas entre si á sombra ela Realeza . . 

Bem que fielmente executada a letra elo Programma, é mais facil imaginar 
que descrever essa f0stiviclade esplenclicla, mas onde houv~ duas faltas : uma 
para sempre irreparavel, a elo illustre Fautor, cujo busto ao lado ele um Throno 
vasio, mais servia ele indicar que elle assistia em espírito ao seo triumpho que 

1 Annexo N° XXVIII. Pag. 477. 
2 Annexo N? XXIX. Pag. 488. 
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de avivar a lembrança da sua Pessôa; outra falta era a da Rainha, que no meio 
de acclamações despertadas pela sua Graciosa Presença; · poderia dirigir ao 
seo Povo e aos Representantes de todas as Nações ali reunidos, a bem 
apropriada saudação-Urbi et Orbi. 

Chegado o Cortejo ao zimborio occidental do Edi:ficio, dirigio o CoNDE 
GRANVILLE ao DuQUE DE CAMBRIDGE a seguinte Allocução, aqui textualmente 
reproduzida : 

Com permissão de Vossa Alteza Real e l\fylords Oommissarios de 
Magestade. 

Sua Allocução do 
CONDE 
GRAN VILLE . 

Nós, os Oommissarios da Exposição de 1862, humildemente pedimos venia para 
dirigir-nos a Sua Magestacle, por meio de Vós, Seos Illustres ·Representantes n'esta 
occasião, com os protestos da nossa dedicaçílo ao throno de Sua Magestade, e á Sua 
Real Pessôa. 

Primeiro que tudo, é nosso triste dever, . o manifestar a Sua Magestade a expressão 
de nossa profunda sympathia na dolorosa affiicção com que aprouve ao Todo Poderoso 
visitar a Sua Magestade e a todo o povo d'este Reino, pelo fallecimento de Seo Real 
Consorte. Não podemos esquecer que é este. o anniversario da abertura da primeira 
grande Exposição Internacional, ha onze annos presidida por Sua Magestade, quando 
Sua Alteza Real, como Presidente dos ·aommissarios d'aquella Exposição, se dirigia a 
Sua Magestade em palavras que jámais e~quecerão. Depois de ter exposto os 
procedimentos da Oommissão em cumprimento de seos deveres, terminou com a supplica 
ao Oéo, para que uma empreza " destinada a promover todos os ramos da industria 
humana, e fortalecer os vínculos de paz e ele amizade entre todas as Nações da terra, 
podesse, com a benção da Provídencia Divina, conduzir ao bem do povo de Sua 
Magestade, e ser por longo tempo recordada como um dos mais brilhantes aconteci-
mentos do reinado pacifico e feliz de Sua Magestade." 

Quando começámos nossas funcções, até ha pouco ainda, estavamcis na expectação 
de um momento em que tivessemos a grande honra de hoje dirigir aqui nossas palavras a 
Sua Magestade em pessôa, e mostrar á Soberana dentro d'este recinto as provas que a 
presente Exposição subm~nistra, de como era solida a opinião originariamente mantida 
por Sua Alteza Real. Tal prova se acha a um tempo no avultado tamanho da Exposiçt'w; 
no ardor com que todas as classes do paiz hão procurado tomar parte n'ella;' e na grande 
despesa incorrida por expositores individuaes para melhor apresentarem á vista seos 
productos e seos maquinismos. Ainda uma vez pois nos seja dado repetir a Sua Magestade 
a segurança de nossa sympathia por occasião da perda, que priva ela Sua Real Presença 
esta ceremonia inaugural ; e ao passo que damos sentido testemunho á falta d'aquelle 
inapreciavel auxilio que Sua Alteza Real em todo tempo eatava Uio prompto a prestar-nos, 
temos a offerecer á Rainha nossos mui devidos agracl€cimentos pelo interesse manifestado 
por Sua Magestade na Empreza, em haver ordenado a Vossa Alteza Real e a Mylords 
Oommissarios o virem repres~ntar n'esta occasião a Sua Soberana Pessôa. 

Devemos tambem respeitosos agradecimentos a Suas Altezas Reaes o Príncipe Real 

• 
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de Prussia e o Príncipe Oscar de Suecia, Presidentes das Commissões por aquelles paizes, 
pela honra que Suas Altezas Reaes nos fizérão, em vir a Inglaterra para assistirem a esta 
ceremonia.. Na assistencia de Sua Alteza Real o Príncipe Real de Prussia, reconhecemos 
uma deferencia cordial aos desejos da nossa Soberana, e um tributo de affecto á memoria 
de seo illustre e amado Sôgro. 

É nosso dever agora, apresentar a Sua Magestade uma breve narração das 
circunstancias ligadas com a realisação do projecto de celebrar uma segunda Exposição 
Internacional n'este paiz, e para cuja direcção nos fôrão concedidos podE)res por Carta de 
Incorporação, graciosamente a nós outorgada por Sua Magestade no mez de Fevereiro de 
1861. 

Nos annos de 1858 e 1859, a Sociedade das Artes, por cujos esforços foi .em grande 
parte originada a Exposição de 1851, tinha tomado medidas preliminares para o fim de 
verificar, se em favor ela repetição decennald'aquella grande experiencia, haveria uma opinião 
assás forte para justificar a prosecução activa do projecto. Posto que fôsse declarado 
satisfactorio o resultado pela Sociedade das Artes, as hostilidades então surgidas no 
Continente obrigártLO á suspensão de ulteriores procedimentos. 

O restabelecimento' ela paz, no verão de 1859, deo logar a que se continuasse a 
considerar a questão, porém já tão tarde que foi necessario differir a Kxposição para este 
anno ; e a Sociedade das Artes obteve uma prova decisiva de que existia geral desejo de 
uma segunda grande Exposição, por forma a mais satisfactoria, isto é, pelas assignaturas 
de mai:s de 1,100 inclivicluos, com varias quantias desde .J3.100 até .;!3.10,000, e montimdo 
a nada menos de .±:.450,000, em uma escriptura de garantia, afim de levantar os fundos 
necessarios para levar·se a effeito a Exposição. 

Os Commissarios da Exposição de 1851, lembrando-se da fonte d'onde procedera 
a sua propriedade e sua existencia como corporação, não se esquecêrão de que, por uma 
de suas primeiras decisões, quaesquer proveitos que podessem tirar-se da Exposição, serião 
applicados " a objectos estrictamente relacionados com os fins da mesmaExposição, ou ao 
estabelecimento de Exposições semelhantes para o futuro ;" e assim posérão sem hesitar 
á nossa disposição, livre de todo encargo, um espaço de quasi dezesete acres, na Propriedade 
de Kensi11gton Gore. Foi isso a principio considerado sufficiente para o que a Exposiçtw 
precisava; mas, tendo-se verificado ser insufficiente o espaço original, accrescentárão 
elles, a pedido nosso, ,mais oito acres, . os que resta vão capazes de para isso utilisar-se. 
Por esta concessão de sitio temos que expressar os nossos agradecimentos. 

Aos Governos d~s Nações Estrangeiras, e das Colonias de Sua Magestade, é justa-
mente devido o nosso reconhecimento, pela maneira por que, com unanimadade maior 
ainda que em 185 1, correspondêrão ao convite que se lhes fez para nos ajudarem n'esta 
empreza. Em tão cordial cooperação achamos outra prova de hav~r chegado o tempo em 
que o repetir a Exposição de 1851 se tinha tornado desejavel, por bem de todas as Nações. 

Tributo semelhante é devido por nós áquelles subditos de Sua Magestade, que se 
apresentá1~ão como expositores, ou que posérão á nossa disposição muitas obras valiosas, 
illustrativas dos varios ramos de Arte Britanica, e n'este particular devemos especial 
gratidão a Sua Magestade. • 
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Cerca de 22,000 expositores 1 se achão representados aqui, dos quaes 8000 são 
subditos de Sua Magestade, e 14,000 de Estados Estrangeiros. O arranjo e plano 
do edificio é tal, que os artigos exhibidos fôrão geralmente dispostos em tres grandes 
divisões: 

l ~ Bellas Artes, em galerias especialmente providenciadas para essa repartição. 
2~ Materias primas, manufacturas, maquinismos de Agricultura, no Corpo 

principal elo edificio, e no annexo Oriental. 
3~ Maquinismos que requerem força de vapor ou de agua para sua e:ffectiva 

exhibição, no annexo Occidental. 
Dentro d'estas divisões a classificaçt'LO adaptada é a muitos respeitos semelhante á 

que se empregou em 1851, conservando-se os Artigos Britanicos e Colou i aes á parte 
dos enviad.os por Paizes Estrangeiros, e tendo -se a cada paiz distribuído sua porção 
privativa no espaço reservado aos estrangeiros. Nos Catalogas que agora apresentamos 
para serem , submettidos a Sua Mui Graciosa Magestade, achar-se-hão todos os 
particulares necessarios a respeito dos Artigos exhibidos. 

Na selecção e arranjo de muitos dos ramos mais importantes da Exposição fomos 
consideravelmente auxiliados pela cooperação cordial e conselhos ele pessôas de todas as 
categorias, de varias Juntas Locaes, de Classes, ele Offi.cios, e outras, cujos serviços com 
gratidão reconhecemos. 

Seguindo a regra adaptada n a Exposição de 1851, decidímos se dessem premias, 
em forma de Medalhas, em toqas as classes da Exposição, excepto nas da Secção de Bellas 
Artes; sendo porém essas medalhas de uma só classe-recompensas por merito-sem 
distincção alguma de grao, concedidas por Jurys nomeados para as diversas Classes, e 
compostos de Membros Britanicos e Estrangeiros. 

Temos grande satisfacção em, poder participar a Sua Magestade, que as Nações 
Estrangeiras escolbêrão pessôas de alta distincção em Sciencia e Industria para servirem 
de Jurados; e cumpre-nos testificar a benevola promptidão com que eminentes fabricantes 
d'este paiz, e outras pessôas distinctas no Estado, assim como nos varias ramos das 
Sciencias e Artes, consentírão em servir de Jurados, e aceitárão a responsabilidade e 
trabalho d'essa tarefa. Estamos persuadidos, que a eminencia dos Jurados, tanto 
Estrangeiros como Britanici:>s, assim escolhidos, satisfará os expositores, de que os seos 
o.bjectos serfto examinados por juizes competentes e imparciaes. É certo que essa reunião 
de tantos homens principaes vindos de todas as partes elo mundo, deve exercitar uma 
influencia favoravel na Agricultura, nas Manufacturas, e no Commercio, disseminando 
instrncção valiosa e pratica sobre o estado da Sciencia e da Inclustria em seos respectivos 
paizes, assim como fazendo conhecer a todos aquillo ele que ,precisem, e o que podem 
supprir. 

Os Artigos agora expostos mostrárão que o período decorrido desde 1851, ainda 
que duas vezes interrompido por guerras Europeas, se assignala por um progresso sem 
exemplo, nas Sciencias, nas Artes, e nas Manufacturas. 

1 Numero que se verificou depois ser de, pouco mais ou menos, 25,000; dos quaes 7,000 
subditos de S.M. a Rainha, e '18,000 estr~ngeiros. · 
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É nosso ardente voto, que a Exposição Internacional de 1862, que vai agora 
ser inaugurada, e que temos a honra de dirigir, venha a formar um elo não indigno da 
cadêa de Exposições Internacionaes, e que :ficará para sempre associada com o honrado 
nome elo Illustre Consorte de Sua Magestade. 

Ao terminar o discurso, entregou o CoNDE GRANVILLE, por parte dos 
Commissarios Reaes, a chave da Exposiçãó ao DuKE DE CAMBRIDGE ; e 
respondeo S.A.R. do modo seguinte: 

" Não podemos preencher o dever que a Rainha nos fez a honra de commetter-nos 
como Representantes de Sua Magestade n'esta occasião, sem expressarmos o nosso mui 
sentido pezar, ao vermos esta ceremonia inaugural privada da presença de Sua Magestade, 
pela triste perda que tem coberto de luto a nação inteira. Mui sinceramente 
compartilhamos os vossos sentimentos de profunda sympatbia para com Sua Magestade, 
na dolorosa afllicção com que o Todo-Poderoso se aprouve visitar a Sua Magestade, e todo 
o povo dos seos domínios.-

" É impossível contemplar o espectaculo hoje apresentado á nossa vista sem 
penosamente lembrar-nos, quanto havemos perdido todos no illustre Príncipe, cujo nome 
estava tão inteiramente ligado com a primeira grande Exposição Internacional, e cujas 
vistas largas, e discernimento esclarecido, tão conspicuamente soubérão apreciar ·os 
beneficios que semelhantes emprezas àevião trazer ao paiz. A Rainha manda-nos 
assegurar-vos do vivo interesse que Sua Magestade não pode deixar de 'tomar n'esta 
Exposição, e dos sinceros desejos ele Sua Magestade, de que o exito corresponda 
amplamente ás intenções e ás esperanças com que fôra projectada, e possa bem recompensar 
o zelo e energia com que tem sido executada, mediante o auxilio e cooperação cordial de 
homens distinctos de varios paizes. De nossa parte fazemos tambem ardentes votos para 
que a Exposição Internacional de 1862, além de proporciohar-nos regozijo e instrucção, 
seja recordada como um êlo importante na cadêa de Exposições Internacionaes, que 
conduzão as nações do mundo á mais nobre emulação, e d'onele mutuamente lhes 
provenl1ão as mais completas vantagens." 

Concluído este pro_emio cívico da solemnidade, seguio o Cortejo pela nave 
do Edificio para o Zimborio Oriental, onde teve logar a parte propriamente 
festival da ceremonia. 

Após das harmonias profanas, veio a Religião inaugurar os fastos 
triumphaes do gênio e do trabalho dos povú~:>, e como consagrar tantas proezas 
reunidas e patentes dos Gedeões da Industria, diversos do 'heroe da Biblia ·em 

- não serem as lanternas da experiencia mostradas para aterrar, mas para 
esclarecer. 

Rompendo um silencio profundo, proferío o Bispo de Londres, em accento 
commovido, esta solemne Oração: " 
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Deos Omnipotente, que vêdes o intimo de todos os corações, conheceis todos os 
desejos, e para quem não ha segredos: Purificai · os pensamentos de nossos corações pela 
inspiração de Vosso Santo Espírito, para que perfeitamente Vos amemos, e magnifiquemos 
dignamente Vosso Santo N orne : por Jesus Ohristo nosso Senhor. Amen. 

Senhor, sal vai a Rainha. 
E misericoi·d·ioso nos escutai ao invoca1·-Vos. 
Dotai de recticlão V ossos Ministros. 
E regozijai o Vosso povo escolhido. 

Sal vai, Senhor, o vosso povo. 
E abengoai a Vossa heranga. 
Dai-nos paz em nosso tempo, Senhor. 
Pois não ha quem por nós combcttct, 

senão Vós sómente, ó Deos. 

Graças Vos damos, Senhor, por todos os beneficios que nos haveis outorgado: por nossa 
prosperidade nacional, e peÍas Bençãos a cada um de nós dadas em nossas proprias 
casas. Recordar-nos-hemos, Senhor, n'este dia solemne, que em Vossa misericordia não 
esquecestes o castigo. Temperastes com pezar nosso regozijo. Ooncedeis annos de gozo 
tranquillo, e n'um momento removeis as vtmturas que nos- haveis prestado, quando vêdes 
que é para nosso bem a calamidade. Dai-nos, e a todos por quem oramos, o lembrar-nos 
de que sobre nós ha pesado a Vossa mão, e de como este brilhante dia, ha muito com 
alvoroço esperado, chegou a final, mas não isento de escura nuvem. Ensinai-nos, 
Senhor, a levar nossas provaçõês como correcçTto de um pai que nos ama, e permitti que, 
seguindo os exemplos que nos déstes, obremos durante a vida, com maior zelo e singeleza 
de intenção como á Vossa vista. 

O V6s que fostes Oreador dos céos e da terra, que separastes o solo enxuto e o 
ajuntamento das aguas : que primeiro fizestes brotar na superficie de nosso globo 
abundancia de sua escondida uberdade, e por Vossa providencia haveis depois velado sempre 
sobre ella, e abençoado seo augmento: V6s que depositastes a riqueza no profundo centl'o 
da terra e nas cavernas occultas elo mar: Vós· que enchestes a terra, as agoas, e o ar ele 
cousas preciosas que servem aos gozos do homem : lançai, Vos implora!flOS, hoje os 
olhos sobre n6s que desejamos dedicar estes thesouros ao V osso serviço. • 

V6s que p1;imeiro formastes o corpo humano, e lhe bafejastes o sôpro de vida: que 
lhe déstes os ol~os com que vê, e a destra mão, e todos os dotes da razão e do gosto : 
fazei que t~1do V os consagremos. 

Vós que assignastes a todas as 'Varias tribus da Terra o determinado sitio de sua 
habitação, designando a cada qual sua tarefa particular ; e ao mesmo tempo haveis 
dado coragem aos homens para ir-se ào mar em navios, e afrontar os perigos 'das grandes 
agoas, com o fim ele levarem de um clima a outro as bôas causas que produz cada um : 
abençoai a mutua troca de Vossos dons que n'este edificio buscamos promover. 

Vós Padre Sempiterno, que fizestes de um sangue todas as nações habitantes da 
terra, derribai todas as barreiras que obstruem a nossa união ·; lançai a vista sobre 
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este concurso de pmzes diversos, e o abençoai para. cliffundir o Evangelho de Vosso 
Filho. 

Vós eterno Filho de Deos, Príncipe do Oéo, em cujo reino celestial os homens não se 
~ffenderão mais ou destruirão, porque lá não entrão ruins paixões, fomentai, Vos pedimos, 
entre nós todas as artes benignas da paz, bani da Terra toda porfia odienta, e incitai 
as nações á rivalidade generosa para o bem. 

V6s bem-dito Espírito de caridade santa, regei de modo nossos corações que o 
genero humano se una por Jesus Ohristo n'uma só irmandade; que, membros uns dos 
outros, trabalhemos por toda a parte, cada um em sua esphera, para supprir ás precisões de 
todos. 

Escutai, ó Deos Padre, as nossas orações por Jesus Ohristo nosso Senhor. 
" Pad1·e nosso," . · .. etc. 
A paz do Senhor, além de toda comprehensão, mantenha vossos corações e vossos -

espíritos no conhecimento e amor de Deos, e de seo Filho Jesus Ohristo nosso Senhor : 
e a benção ele Deos Todo Poderoso, Padre, Filho, e Espírito Santo, seja com vosco e fique 
pàra sempre. Anzen. 

Assim fallou o Ap~stolo da paz, doutrinando a Exposição na linguagem do 
Evangelho, e os coros magestosos do " Alleluia , . e do " Amen " ( lVIessias) 
cantados logo em seguida, recolhêrão ainda o echo de suas palavras, para 
di:ffundil-as n'uma harmonia sublime. O Hymno naci~mal . encerrou a 

· ceremonia ; e o DuQUE DE CAMBRIDGE, declarou " por ordem da Rainha, estar 
abetta a ·Exposição." 

A datar d' esse momento abria-se tambem para a Exposição uma nova 
phase de trabalhos, conducentes aos seos destinos, e preciosos em suas relações. 
Á. festa succedia o estudo no seio da hospitalidade.; e a Inglaterra mostrava 
aos seos convivas os thesouros que havia accumulado no decurso .de dez annos, 
recebendo em retorno o padrão das riquezas de todos os povos do globo. 

Metade do espaço do Edificio foi, como em 1851, reservado para a Grã-
Bretanha e suas numerosas colonias, sendo a outra metade destinada aos Paizes 
Est.:'angeiros. 

A collocação dos productos não seguio d'esta vez, como em 1851, a divisão 
singular determinada pela posição topographica das nações, segundo a qual 
occupárão então os paizes quentes a parte central do Edificio, e os paizes frios 
as extremidades. A essa idealidade geographica presta~a-se commodamente 
a forma original do "Palacio de Cristal", composto de uma nave immensa, cujo 
tmnsepto vinha a formar assim o equador d'esse mundo industrial. 

Fôrão entretanto agora collocados os productos sob o mesmo plano de 
distribuição, realmente geographico, adoptado na Exposiç~o de 1851, e seguido 
na de FranÇa em 1855. Tres grandes experiencias têm pois verificado, ser a 
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classificação por nações, e não pelos ramos de industria, o unico plano exequivel 
para as Exposições Universaes, congenial aos :fins d'ellas e adaptado aos seos 
resultados. · 

Sem esses grupos nacionaes, faltarião os melhores elementos, e os de 
maior alcance, aos estudos economicos e estatistico1:1 na esphera elevada de suas 
comparações ; ao passo que a juxtaposição das industrias similares, ·n'um ponto 
de vista puramente technologico, sem distincção de nações, parecendo aliás 
indicada para o exame do fabricante, do obreiro,_ do negociante e do consumidor, 
é plenamente supprida por essas classificações admiraveis, que, em auxilio de 
todos, a sciencia liberalísa de modo pratico e facil nos catalogos das 
Exposições. 

Assim distribuídas pelo corpo do Edi:ficio, Galerias e Annexos, as 
Collecções de todos os paizes, formando cada qual uma região com o aspecto 
proprio da sua nacionalidade, d' essas mesmas di:fferenças de povo a povo 
resultava uma ordem na variedade, e a· impressão do bello e da poesia na 
Industria. • 

Desde o dia seguinte ao da abertura se tornou o "Sottth Kensington" o 
ponto de attracção geral, e começou para logo a tarefa diaria, agradavel e 
instructiva, das visitas á Exposição, romaria de mais de seis mezes, e de seis 
milhões de pessôas ! 

Os tres brilhantes triun:iphos do pensamento sobre a materia-a invenção 
do Genio-a verdade nas CI·eações inclustriaes ela Sciencia-e o bello nas 
manifestações inclustriaes da Arte, resumindo, no dizer de um sabio 
contemporaneo, todo o estudo das Exposições Universaes, erão o que ali 
tambem se tinha de contender, e de estudar. 

Em quanto um corpo ·numeroso de homens eminentes e pro:fissionaes de 
todas as partes do globo, encetava desde logo a tarefa penosa e delicada do 
exame e apreciação dos productos de cada classe, distribuídos nas cli:fferentes 
partes de um Edi:ficio immenso, reunindo os elementos de veredictos imparciaes, 
condignos de sua reputação ; em quanto assim funccionando por dous mezes o 
Jury Internacional, preparava novas paginas para os archivos da Industria, 
registos preciosos on~1e o trabalho vai de tempos a tempos inscrever e renovar 
os seus titulos de nobreza; outra sorte de Jury composto de todas as classes, 
e de todas as Nações, enchendo diariamente, e por milheiros, os espaços do 
Edi:ficio, circumnavegava idealmente o mundo, observando, ~prendendo e 
admirando. Aos eleitos das Sciencias e das Artes as declarações officiaes e 
solemnes; e ao publico em geral, o regozijo e a instrucção. 

Reconhecendo todo o alcance d'essas visitas á Exposição interviérão varios 
f 
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Governos em favor da reelucção das tarifas elos caminhos de ferro, e a expensas 
suas se vírão aqui chegar essas legiões ele obreiros e contramestres escolhidos, 
ap.m ele utilisarem elo estudo comparado elos aperfeiçoamentos introduzidos nos 
processos e nos methoclos ela proclucção elos seos respectivos ramos. 

Q que assim fazião os Governos Estrangeiros facilitando a essas classes 
laboriosas o accesso á Exposição como um meio poderoso de educação 
profissional, foi na mal.or escala realisaclo na Inglaterra, em beneficio d'essas 
mesmas classes, e em geral ela parte menos favorecida ela sociedade, mediante 
o 'systema acloptaclo ele preços cli:fferenciaes ele entrada. 

Começando pela Munificencia Real em ministrar a varias institutos ele 
educação sob seo immecliato patrocinio, e a milhares ele obreiros que havião 
trabalhado no Eclificio ela Exposição, os meios ele visital-a, "por ser justo que 
elles vissem o que continha a sua propria obra," era interessante o espectaculo 
d'essas procissões continuadas para o South Kensington, ele corporações, 
collegios, escolas e pensionatos ele ambos os sexos, artifices, ,obreiros ele 
o:fficinas, rendeiros e trabalha8.ores elos campos ; organizadas á custa e sob ·a 
direcção elas classes superiores, dos ricos, dos senhores territoriaes, elos grandes 
fabricantes ela Metropole, e outras secções elo paiz. 

Um movimento generoso, discreto e patriotico, liberalisava assim aos 
collaboraclores elos artefactos elas Inclustrias, aos neophytos elas Sciencias e 
elas Artes, aos instrumentos vivos da producção do solo, a varias secções elo 
Exercito e Armada, e até aos Invalidas ele Chelsea e de G1'eenwich, um jubileu 
plenario, util e aprazível. 

Para cada uma cl'essas classes havia n'esse recinto destinos a reconhecer, 
reminiscencias a despertar, aspiJ:ações a nutrir, habilidades a confrontar, 
recompensas a compartir, por entre as sensações ela gloria e ela grandeza 
nacional ; e para todas em geral clir-se-hia que ali falhava o dito usual ele 
FRANKLIN-A experiencic6 tem ~6ma escola anele as lições c~tstão ccwo. 

Tal é ainda, entre outros, o grande beneficio collateral, e ele facil acquisição, 
que refine sobre o paiz onde se realisão as Exposições Universaes. 

Como era ele prever, soube a Inglaterra mostrar que altamente apreciava a 
iJnportancia ela visita elos hospedes que recebia~ retribuindo-a dignamente com a 
hospitalidade obsequiosa que lhes clava. 

Assim, sem fallar n' essas demonstrações espontaneas e grandiosas elas 
altas classes ela sociedade Ingleza, acolhendo graciosamente e festejando os 
Estrangeiros mais grados que a Exposição attrahira, ou quantos o:fficialmente a 
ella se achavão ligados ; sem . fallar ainda no acolhimento que outras classes 
igualmente porfiavão em prestar-lhes, franqueando aos competidores ele outros 

., 
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paizes os seus proprios estabelecim~ntos industriaes ; o Governo Inglez da sua 
parte dava indistinctamente, por todos os ramos da Administração, todas 
as facilidades aos Estrangeiros que por essa occasião quizessem visitar os 
Estabelecimentos publicas. • 

N'este sentido fôrão devidamente autorizadas as Legações aqui acreditadas, 
a proporcionar aos subditos ele suas respectivas nações os meios de visitar 
Arsenaes, Estaleiros, Museus, Bibliothecas, Galerias de Bellas Artes, Palacios, 
ParlaJn.ento, Casa ela Moeda, Banco de Inglaterra, Hospitaes, Prisões, &c. 

A franqueza official, em summa, procurava rivalisar com a officiosidade 
individual, no desejo de compensar por esse modo os cooperadores ela Exposição 
Internacional das vantagens que n'este grande successo cabião á Inglaterra. 

A operação clifficil e laboriosa dos Jurados em examinar os objectos 
comprehendiclos nas trinta e seis Classes, que formavão as tres Secções ela 
Exposição da Inclustria-Materias Primas, Machinas, e Manufactmas-havia 
chegado ao seo termo, e tinha de seguir-se a declaração das recompensas aos 
Expositores. Na quarta Secção porém, a elas Bellas Artes, fôrão excluídos os Premios excluidos 

das Bellas Artes. 
premios, porque essa exposição especial tinha só por objecto ·illustrar o 
progresso e condição presente da A1·te Moderna; sendo livre a cada paiz marcar 
o período cl'essa designação, aliás limitada quanto aos Expositores Inglezes, ás 
obras elos artistas vivos em qualquer tempo desde o 1 ~ de Maio ele 1762. 

O systema ele premi os n' esta- Exposição Internacional foi porém modificado Modificação do 

1 · l d · E . cl' All l systema de em re ação ao segmeto nas uas antenores 'xpos1ções este g.enero. uc o premios na 
' c1 · l C · · R l t d , Exposição de a ec1são CtOS ommlSsanos eaes, ac op an o agora uma so recompensa 1862. 
uniforme, e1:n substituição de diversas categorias clé medalhas, e outros meios 
ele louvor e ele estimulo. 

Na Exposição ele 1851, annuncianc1o o seo methoclo de premias, e 
estabelecendo certas regras pa,ra servir ele guia aos J urys, dizião os Commi-s-
sarios Reaes; " que desejavão, quanto fôsse possível, recompensar todos os 
artigos em qualquer das Secções ela Exposição, que parecessem aos juizes 
compe~entes possuir eleciclicla superioridade ele qualquer natureza : que a sua 
inten,ção cl' elles era recompensar a excellencia sob qualquer forma em que esta 
se apresentasse, e não dar induzimentos a clistincções ele mera competição 
individual : que emb01:a houvesse tres medalhas ele clifferentes tamanhos e 
desenhos, não se propunhão a indicar aos J urys que as dessem como primeira, 
segunda e terceira em graduação, para a mesma classe ele objectos ; ..... 
mas antes as considerassem como meios ele apreciar e distinguir os caracteres 
respectivos dos objectos que . se devessem premiar, e não como destinadas a 
fazer marcas clistinctivas nas mesmas classes ele artigos exhibiclos ; que 
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reconhecião perfeitamente não se devér procurar a excellencia na producção 
sómente nos artigos de alto preço, em que se tivesse empregado muito custo de 
trabalho e habilidade, mas que tambem se devia animar a exhibição dos 
a1:tigos baratos, que 4:·eunissem a qualidade ao baixo , preço, ou a novidade da 
producção. Que as medalhas não excluião as doações pecuniarias, quer como 
premios para sei· bem succedida a competição, quer como recompensas em 
circmnstancias especiaes, acompanhando e addicionando a distincção honorifica 
da medalha." 

Era, em summa, a theoria. ela simples superioridade, envolvendo porém na 
pratica o elemento da concurrencia. 

Assim, na primeira Exposição Universal, observa uma autoridade a mais 
competente, ' ' ao passo que se pretendia manter entre os Expositores uma 
igualdade que não existe nos seos meritos respectivos, erão estes classificados 
em diversas categorias: a primeira obtinha grandes medalhas do Conselho;. a 
segunda, medalhas de premio ; e a terceira, menções honrosas." 

Na segunda Exposição Universal, de 1855, os premios aos productos da 
Industria fõrão : 1 ~ a medalha de ouro, 2~ a de prata, 3~ a de bronze, 4~ menção 
honrosa; e ás Bellas 'Artes, medalhas de ouro de 1~, 2~ e 3~ Classe, e menção 
honr.osa. Explicando este systema, completado pela Commissão Imperial, 
dizem os documentos officiaes do tempo: "ser o mesmo constantemente 
seguido em França desde a origem das Exposições Nacionaes, o qual aclmitte 
varias ordens de recompensas, conferindo-as segundo o merito reconhecido, os 
serviços prestados, e os progressos consumados ; e que dá á Exposição o seo 
verdadeiro caracter-o de um concurso 1miversal." • 

Depois da Exposição da França, em 1855, as noções geralmente recebidas 
sobre o systema dos Jurys de recompensas fôrão melhor aclaradas, e os seos 
defeitos praticos arguiclos, em luminosas observações, compendiadas no Relatorio 
do Presidente da Commissão Imperial sobre aquella Exposição. N'esse 
importante documento foi pela primeira vez indicada a conveniencia de 

. alterar-se o systema dos Jmys, dando-lhes outro caracter mais consentaneo ao 
destino ·de suas investigações ; .sem o que, a despeito dos melhores methodos,· 
do emprêgo do tempo necessario, e da isenção absoluta de toda a influencia, 
lhes faltaria sempre nas apreciações relativas um criterio commum ; porque em . 
materia de industria, são por natureza variaveis, heterogeneos, e incompletos 
os elementos de apreciação ao alcance elos Jurys. Assim, para se tornarem 
faceis e fructuosas as suas operações nas Exposições Universaes, cujo objecto 
é pôr em evidencia os progressos effeituados, a verdadeira missão dos Jurys 
seria natmalmente limitada a estudar os aperfeiçoamentos, indicai-os aos 
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productores, e chamar a attenção dos Industriaes e Fabricantes sobre os ramos 
em que o estado da producção deixa ainda que desejar. 

Levado por êonsiderações d' esta ordem, que impe1feitamente aqui resumo, 
propunha o Príncipe Napoleão para as subsequentes Exposições Universaes, no 
concernente á Inclustria, a substituição dos Jurys de recompensas pelos Jurys 
de· estudos, os quaes, em vez· de proferirem julgamentos, devessem meramente 
expor e descrever o que observárão, mostrando, onde o verificassem, a 
originalidade ele um processo, e o merito de um producto, sem contudo serem 
obrigados a formar conclusões impossi:veis, e comparar o que não é comparavel. 
Esta alteração, porém, não era applicavel ás Bellas Artes, sendo para ellas 
mantido o principio da recompensa; porque, " o bello não pode, como o util, ser 
apreciado por todos; e só aos escolhidos é dado o dirigir o gosto:' 

O effeito d'essas observações, lucidamente expendidas com a autoridade de 
uma grande experiencia, qual a ele 1855, pru·ece ter concon:ido a.té certo ponto 
para modificar-se o principio .que servio de base ás recompensas na Exposição 
Internacional ele 1862. _ 

Uma só medalha ele bronze, como agora se adaptou, pam todos os Uma Hó ordem de 
_ medalhas, e de 

Expositores nas tres Secções ela Industria, excluindo francamente a graduação bronze. 

elo merito, é quasi a iniciação da idéa transfonnadora do caracter dos Jurys; 
pois converte as recompensas por elles decernidas em meros sym.bolos de 
decisões que praticamente se reduzem a testificar, sem compa,ra,r a, excellencia 
ou a novidade elo producto sob qualquer forma em que se apresente. 

Tal é agora o valor da marca de distincção representada por uma modesta 
medalha; conservando-se todavia, por uma transacção e-om o passado} as 
menções honrosas, para significarem a attenção que mereeêra e:s e em a,qnelle Menç<;es 

artigo na linha de producção, sem com-tudo r.eunir os: attribntos d.a. Ronnr-.as. 

superioridade. 
Assim comprehendiclo este traço característico da.s reoomperu:las conferidas 

na Exposição de 1862, os Relatorios dos J urys tornão-se simples w mmentarios 
cl' essas distincções, e n' este ponto de vista são ao me mo tempo, para a historia 
da Industria, os compendias de estudo, e os registos do progresso .reaJ:isaclo em 
seos di:fferentes ramos, no período de urna a outra Expo -ção. 

Para a declaracão elos prernios marcárão o on:mrissarios B..eaes o dia 11 Solemni~de da 
• Doo~ooos 

ele Julho; e interpretando o sentimento do publico, e a ancieclaile natural elos PremioB. 

cpncurrentes, tornárão em clia ele festa o dia de tinado ao trabalho de dar a 
.Palma ao trabalho. 
· Afim ele que esta ceremonia tivesse todo o carader ele urna solemnidacle 
Internacional, forão convidados os Governos dos Paizes que intervierão na 
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Exposição, a mandarem seos Delegados Especiaes para representai-os n'essa 
occasião, recebendo em nome dos Expositores de suas respectivas Nações, a 
declaração dos premios que o Jmy Internacional lhes houvesse decretado. 

Este convite elos Corpmissarios Reaes feito por intermeclio do Governo 
Britanico, foi agradavelmente aceito ; e alguns Principes, e outras Personagens, 
e em geral os Diplomatas, já aqui residentes forão nomeados pelos Governos 
elo Continente, como seos Repnsentantes Especiaes, para essa Festividade das 
Nações. 

O curto espaço que mediava entre a data em que fôra originada a icléa 
d'essa festa, e o dia para ella designado não clava tempo a esperar-se elo Brasil 
e dos Estados-Unidos, resposta a igual convite que lhes fôsse dirigido. 

Pela corresponclencia havida entre oFor·eign-O.ffice e os Commissarios Reaes 1, 

e que me foi communicacla, em 25 de Jtmho, apenas reconheci ef)sa lacuna, 
aliás justificavel, respondi aos Commissarios Reaes, que como Representante do 
Imperio n' esta Côrte me considerava .• competente para comparecer. tambem 
n'aquella solemniclacle, como Representante Especial por parte do Brasil 2

• Os 
Commissarios Reaes aceitárão de prompto a iclea 3 e como tal me considerárão 
na ceremonia; não obstante já me haverem convidado, como Membro do Corpo 
Diplomatico 4, pelo que ali compareceo tambem toda a Legação do Brasil. 

Aos Representantes Especiaes competia o entregar a declaração dos 
premios ao Presidente ela respectiva Commissão 5 ; coma era eu, porém, o unico 
Membro ela Commissão Brasileira. que aqui se achava, foi necessario para 
preencher o programma da solemniclacle, nomear quem recebesse ele minhas 
mãos, em nome elos Expositores elo Brasil, o catalogo elas recompensas que lhes 
couberão. Para a formalidade cl'este acto nomeei o Secretario ela Legação o 
Sm. Aguiar cl'Anclracla, e tudo ali se passou da maneira a ma;is satisfactoria. 

D'este expediente não deixei ele dar conta ao Governo Imperial 6, que se 
dignou approval-o 7, e os Commissarios Reaes ela sua parte formalmente m'o 
agraclecêrão 8• 

A F esta do dia 11 teve o mais pleno successo ; e excecleo na execução o 

1 Annexo ~~ XXX. Pag. 491. 
2 Annexo N~ XXXI. Pag. 492. 
3 Annexo N~ XXXII. Pag. 493. 
4 Annexo N~ XXXIII. Pag. 493. 
5 Annexo N° XXXIV. Pag. 493. 
6 Annexo N~ XXXV. Pag. 494. 
7 Annexo N~ XXXVI. Pag. 495. 
8 Annexo N~ XXXVII. Pag. 495. 
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que a simplicidade do Progrma1 paxecia> indicar. O objecto por si mesmo 
dava á solemnidade um ca,racler grandioso, e de enthnsiasmo geral. A 
declaração dos premias n' esse .cerlamen extraordínario elos tempos modernos, 
era um tropheo symbolico, que parecia in~e:ressa.:r a todos os .espeetadores ; 
ilir-se-hia que cada qual comprehend.i.íl por inf.'tincto .a plrilosophia da 
festa, applaudindo-a eomo se lhe coubesse uma folh.a. do lmD'os ganhados 
pelos vencedores. 

-o teiTaço superior do J ardim da. " r ociedade de Horl:ícnitru:a," onde se 
erjgio um docél como o do Throno por oceasião da 3.berlnra da E-xpomc;ão; 
erão recebidos os R epresentante3 Ef>1Jeciae.EI e todas as Pe:rsona.uem: o:fficiaJmente 
convidadas. Ali, em p:resEillçz, do Dnq_ne de Cambridge, elegulo de ~r.à. 

lYUGESTAIJE a Raillha pa,:ra es'-t.a ceremonia., ili.ri_gindo- e aog RepreEenta:rrtes 
Espe iaes d:isse o Conde G:ranTille ; 

Tenho o pzazer de saudar por pa:rt.a rum Oo~arros de na :M . ~.:tade JlEl"a ~ D'dem!i(l 00 
• Cw:.il~ G'l".aJL.7'JIIe. 

Expomção Internacional, os dTh"1inetos :Repr~tante5 das Naç"Õe$ E.et.rroJgeírns, qu.e noa 
homão tomando pa:rre nos .a.ctos d' &-te fM. A promy.iiliiio com que Oi> Governos dos 
paizes estrangeiros acolhêrão o ccmwt'!:l tifu Gow®mo Inglez~ § ~J·~moo ., 2pxooiada peii@ 
povo d'e&i.e paiz.. Tenho agorn ~ l_}t>àir qoo oo R®]J:r<eíl'!fl.n':l!li!lita;;s Es_!!liOOÍa.ei\1 se dignem. 
receber o Re1atorio do Oo:rurelho dos :I're!Rd.l!'lllilE~ doo JUL~ 

Os pi"emios . ..erão depo· ~ entregru;s ao Oo~os ~ oo. 21&1 te~. P~ li< 

assúencia doo Repreren:• es E1>]J~' p:m:..m :reza- oo~..dos os premím> ihmiro do 
E dificio; pois será ~ :r.el 003 .Es ~·w;res ili~T~ pmze.s o Eaü:ie.rer.n. do 
Repreocnamre de sna rop:ria Naç~o~ o a ~ - , &I · pekis J~ oos SOOB: ~:!in~ 

e5Íorço~ .à.tre:vessa:ndo o Ediilcio~ c- .Ilep~:®i!: E~ · -o ~o &l obseDar 
qn"' a indrurrri:a de todas as l r aç-:ões a~ 'to 1Ufl def,f!3vcuill:.~:B':'1l:D~ D q_CW!. ~J!.'fu a 
pre ·são de nm T Jkc:tre Principe 't"TTB já ::Mio ::ri~-w~ ~e rn -"'o fis -: · · h ~s PJI 
taes Exposições pare. oo:mpar.n o eE;!ado da · .,. o :pom>to ~ b 

pa_r,;id.a pa..ra o progreE: fu o. 

Depois d~ esfa a-.lloe~ ção~ I:.or . T:aimi:oll; Pre:E:' -:-wíe do Cou:mlw i!_o;s 
P'Immdlente:B o Jm"J" 21p1~oom:orr oo DID~gue oo lC2i;mb.i .ge o ""~mnre 

R:ruaw1io: 

Aclumdo-:se mrnl.i:rutdo o trr'.alllallio ttos v~ ' Jllll:;,:E~ c-lil31_ ::'8 ao CoJll:a\tLOO do.s W.:md • ,i.'8 Lri 
n "Cll , -.~ • ~· - - ""' - - - r::':!i1n!lift.. !ll.re:ii'!uem.res ~uear .a -~- pc>r que JLm<!O e«rn,tj' tx:moo:s o:s ~ _. ,,e ar o :re:~t:'D «.!.::: 

SOOB i!:!'3bamo:s. 
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consideradas estas nomeações, os Commissarios de Sua Magestade invariavelmente nomeavão 
as pessoas que parecião ser designadas pelo consenso geral ele um trafico ou districto. Nos 
casos em que as nomeações não forão feitas por intelligencia commum, guiárão-se os 
Commissarios Reaes em sua escolha pelo numero de votos dados a eertos indivíduos, e 
algumas vezes pelo desejo manifestado pelos Expositores de que os proprios Commissarios 
fizessem a escolha de pessoas devidamente qualificadas. 

As Colonias Britanicas forão representadas por .Jurados que os diversos Commissarios 
Coloniaes recommendárão. 

As Nações Estrangeiras que tomárão parte na Exposição tinhão direito de nomear 
um Jurado por cada classe em que fôssem representadas por 20 Expositores, e por cada 
secção de classe em que tivessem 15. Como alternativa, distribuía-se a cada nação um 
certo numero de Jurados, em proporção do espaço que ella occupava no edificio ; e vario f? 
paizes aceitárão essa alternativa. Sem fixarem proporção alguma arbitraria entre os 
Jurados Inglezes e Estrangeiros, nomeárão os Commissarios de Sua Magestade tantos dos 
ultirrws para cada J ury, quantos a experiencia das Exposições passadas mostrára ser 
necessario pai·a sua efficiencia. 

Fôrão o·s Jurys em numero de 65, grupados de modo que formassem 36tClasses ou 
.J urys Principaes, correspondendo ás 36 Classes Industriaes sob que estavão arranjados os 
objectos na Exposição. Cada um d'aquelles Jurys Principaes, quando subdivididos em 
secções, funccionava como corpo collectivo para a confirmação de premios. Antes, porém, 
que estes premios fôssem considerados finaes, erão apresentados a um Conselho composto 
dos Presidentes dos 36 J urys Principaes, para d'elle receberem a sancção. Os Presidentes 
que forma vão o Conselho para regular os negocios dos · J urys, erão nomeados pelos 
Commissarios de Sua Magestade d'entre os Jurados de varias nações, dando-se a cada paiz 
numero relativo ao espaço que no edificio lhe era distribtúdo. • O Presidente do Conselho 
era nomeado pelos Commissarios de Sua Magestade. 

Dicidírão os Commissarios · de Sua Magestade que 'só uma especie de medalhas 
fôsse dada pelos Jurys. Esta decisão lhes facilitou consideravelmente os trabalhos, pois 
qufl nada mais foi preciso que remunerar a excellencia onde se aehava, sem attender á 
competição entre os Expositores. 

A medida que se adiantava o trabalho dos Jurys, achou-se que muitos artigos 
possuião excellencia mereceuora de menção especial, sem todavia lhes dar direito á 
medalha ; é bem que isso envolvesse algum desvio da regra que originariamente se tinha 
assentado, o Conselho dos Presidentes com tudo accedeo ao desejo dos J urys, e permittio 
que esses casos fôssem classificados e publicados sob o titulo de " menções hom·osas." 

Os Jurados e os seos associados que se ocoupárão em examinar os objectos da 
Exposição montárào a 612 pessoas, das quaes 287 eruo estrangeiros, e 325 Inglezes. São 
homens de alta posição social scientifica e industrial, vindos de quasi todos os paizes 
civilizados elo mundo. Os seos trabalhos occupárão dois mezes, e fôrão de natureza a 
mais ardua; pois tiverão de examinar os objectos apresentados por 25,000-Expositores, 
quando menos. Não seria para admirar que dos artigos exhibidos algum houvesse escapado 
á sua attenção. Em alguns poucos casos, a demora da chegada ou do arranjo tornou 
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impossível aos Jurys, o examinar cada um dos artigos que estão hoje no Ediflcio ; ao 
mesmo tempo que em outros casos, erros na classificação tornárão duvidosa a competencia 
dos Jurys para o exame de certos objectos. 

Fez-se todo o esforço, apezar d'isso, para vencer estes obstacnlos ; e as omissões, se 
algumas houve, devem ser mui poucas em numero, e não são devidas á falta de attenç'tw 
dos J urys, ou dos officiaes empregados em facilitar-lhes o trabalho. 

O numero de medalhas votadas pelos Jurys sóbe a perto de 7000; e as Menções 
Honrosas, a umas 5300. A proporção elos premios aos Expositores é mawr que na 
Exposição Internacional ele 185 1, :inenor porém que na de 1855. 

Não obstante as variadas nacionalidades representadas nos J urys, é satisfactorio o 
recordar que prevaleceo a maior harmonia, durante o tempo que os Jurados estiverão 
associados em seos trabalhos. A dependencia mutua e intima alliança entre as Industrias 
elo mundo, hão sido illustradas pelos zelosos e imparciaes esforços dos Jurados das 
differentes nações, em reconhecer e premiar o merecimento apresentado nas exhibições de 
seos competidores industriaes. Temos grande eatisfacção em observar que o estado ela 
industria, qual se mostrou na Exposição Internacional, dá prova de um progresso activo 
e saudavel por todo o mundo civilisado ; porquanto, ao passo que achamos cada nação 
buscando novas materias primas, ou utilizando productos considerados até aqui sem 
nenhum prestimo, especialmente nos admiramos do vasto melhoramento nos machinismos 
empregados para adaptar esses prodnctos a fins industriaes ; assim como das applicações 
da sciencia, e da grande e bem succeclicla attenção, que agora se dá a todas as artes 
necessarias para satisfazer o gosto e sentimento do bello. 

Não podemos concluir este Relatorio sem exprimir nossas obrigações a Mr. Lyon 
.Playfair, Oommissario especial dos J urys, pelo constante e intelligente auxilio que nos 
prestou durante nossos trabalhos, como tambem aos Oommissarios Substitutos e ao 
Secretario, que funccionárão sob sua direcção e ajudárão efficazmente os differentes J urys 
durante suas investigações. 

Ao que responc1eo Sua Alteza Real : 

" Preenchendo os devêres que me fôrão confiados por Sua Magestade n'esta occa~ião, 
tenho grande prazer em receber, em nome dos Representantes das diversas Nações que 
tomárão parte n'esta Exposição, o Relataria dos trabalhos elo Jmy. Todos os paizes têm 
uma divida ele gratidão para com o grande mnnero de J uraclos que, com muito sacrificio 
de tempo e commodidade pessoal, gratuitamente emprehendêrão uma obra de natureza tão 
ardua. Os esforços feitos por tantos homens distinctos de differentes Nações, para 
reconhecer e premiar os Expositores de todas as partes do mundo civilisado, não pódem 
deixar de ser mui altamente apreciados. Tenho grande conflança em que as decisões dos 
Jurados encontrarão geral approvaÇão~ e que o conb.ecimento por elles adquirido no 
desempenho das funcções que tão bem preenchêrão, servirá para dar novo impulso ao 
progresso industrial nos paizes que escolhêrão tão eminentes Representantes da sua 
capacidade scientifl ca e fabril." 

g 

Resposta do 
Duque de 
Ca.mbridge. 
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Apresentando LoRD T.A.UNTON ao DuQUE DE C.A.MBRIDGE o catalogo dos 
premios, foi esta formalidade successivamente executada por todos os 
PresiclentéB das trinta e seis Secções elo Jury. Cada uma cl'ellas, desfilando 
em grupo por diante elo docél, era designada por um pendão que levava o 
numero respectivo da classe. Terminada esta primeira parte do programma, 
dirigio-se o Cortejo para o Edificio, atravessando o Jardim por entre milhares 
de espectadores, e no meio elas mais vivas demonstrações de regozijo 
publico. 

Percorrendo os Annexos e a nave do Edificio, ia o DuQUE DE C.A.MBRIDGE, 
entregando, á medida que passava pelas diversas estações, aos Representantes 
Especiaes o catalogo dos premios, que elles por seo turno entregavão aos 
Commissa.rios dos seos respectivos paizes. 

Assim, a esse acto solemne authenticaclo pela Magestacle representada na 
pessoa elo DuQUE DE CAMBRIDGE, e por tão bem entendida ficção, assistião 
todos os interessados n'este grande successo, como para testemunharem nos 
premios annunciaclos o-quocl meruere manus-no Concurso Internacional ele 
1862. 

Depois cl ' esta grande festa continuou ainda a Exposição aberta ao publico 
até o 1 ~ ele Novembro. Tinha sido designio elos Commissarios Reaes clifferir 
a distribuição elas Medalhas e Menções Homosas para outra solemnidacle, 
presidida pelo PmNCIPE DE G.A.LLES, e que teria logar em Janeiro de 1863. 
N' este proposito officialmente communicado aos Commissarios Estrangeiros 1 , 

foi, sem formalidade especial, encerrada a Exposição n'aquelle dia. 
Preenchida a missão reveladora ela sua epoca, foi a Exposição convertida 

n'um va,sto Bazar; e ainda por quinze dias ficárão as suas salas accessiveis 
para a venda ou remoçã.o elos objectos, os quaes pela maior parte não chegárão 
a ter este ultimo destino. 

Afim de effectuar-se com a regularidade clesejavel esta duplice operação, 
havião com antececlencia os Commissarios Reaes transmitticlo ás Commissões 
Estrangeiras, todas as indicações necessarias 2 para, na venda ou sahicla elos 
objectos, concilia1· com as disposições fiscaes a mesma franqueza e liberalidade 
com que fôrão recebidos na entrada ; o que se realisou a contento geral dos 
Expositores. 

Findo este periodo ele gmça, dentro em poucos dias mais estava 

1 Annexo 1~ XXXIX. Pag. 499. 
2 Annero ~ ~XL. Pag. 499 . 
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consummado o desmantelamento, e a desapparição para sempre, d'esse scenario 
maravilhoso, que cativara a attenção, e deleitara a vista de ti1o numerosos 
visitantes. 

Dos productos do genio e do poder dos povos em 1862, a nenhum 
observador terá sido possivel retêr na memoria mais que os detalhes de sua 
particular attenção ; nunca perderá porém a reminiscencia das impressões 
deixadas pela immensidade d'esse espectaculo . J á -vedado a seos olhos esse 
painel gmndioso ainda lhe transluzirá no espirito, qual se reproduzem na 
imaginação as grandes maraYilha,s da Natureza, a quem uma -vez as tem 
presenciado. 

Apenas encenada a Exposição, dirigia o Co~DE GRA.NVILLE, Presidente da, 
Commissão Real, aos Commissarios Estrangeiros uma Ci:rc.ular1 gr:atnlatori:a, e 
memorativa elo feliz evento da Empreza Internacional. 

Nos termos da Ininha resposta2 a esta communica,ção, fiz inteira justiça 
aos Commissarios P.eaes, ao seo distincto Secretario :\1:r . F. B. SL""'"'DFORD, e a-o 
Superintendente da Repartição Estrangeira, Mr. PRILLIP ÜWE31, em reconhecer 
a cooperação benevola e efficaz, que cl'elles :recebérã.o sempre a CoiDJ:llÍSsão 
Brasileim e seos EmpTegados, no decmso ele f:>'Uas relações officiaes ; e aO'ors-
cumpro um grato clevér em testificai-o na ÁTI.oun55ta Presença de ossl. 
MAGESTADE I MPERIAL. 

A solemnidade projectada para a di.stribuição dos prenrios~ e a. qu& eria de 
presidil· Sua Alteza Real, o PBTICIPE DE G.llLES, não póde realiMJ'-s.e por 
circumstancias, que emergírão contm a exequibilidade d.a idéa; e a 1'"' de 
Dezembro me foi communicada pelos CoiDinis&nios Reaes esta, :resolnção finaP . 
Assim as Medalhas e Menções H onrosas decreta.das pelo J 1ll'J Internacional 
forão simplesmente entregues aos commi:ssarios Estrangeíms. 

As que coubérão ao Brasil ja tive a satisfaccão de trans:mitíir ao :;=ru <1<~ 

M .. t . :r A . ul C . Ob p bli' , ::~ L' t 11Ir.dalli:ls f. llllS eno Cta gnc tura, ommerc10, e ' ' ra,g u cas, e constão ua, 18 a ~d~u<;!'.f.s 

t . 4 d fi ' 46 dalh 34 .._ ~ H R <•nrosas oLU!lill; respec :J.va , on e gurão e as, e ..uenções onro~a. . P~'" Bm.."ÍÍ. 

O numero elevado dos premias em relação ao do nos~os .EXJJoli ores é 
um facto mui lisongeiro ás nossas legitimas aspimções, e cnja i:mportanc.ia 
não pode deixar de merecer a Alta ápreciação àe Tos .i 1UGESTADE 

IMPERIAL. 

1 Annexo r- ~ XLI . Pag. 503 . 
2 Annexo !:f0• XLII. Pag. 50!. 
s Aunexo ~~ XLIII. Pag. 50J. 
4 Annexo N~ XLIV. Pag. 506. 



Vantagens das 
Exposições 
Internncionaes. 

li i RELAÇÃO SUMMARIA. 

Considerada como uma vasta synopse do progresso contemporaneo na 
Industria e nas .Artes, a Exposição de 1862 conseguio . um triumpho 
indisputavel. 

Na amplidão de seos quadros demonstrativos de tudo quanto a Industria 
moderna encerra em seo seio, como elementos de bem estar para a Sociedade, 
e de poder para os Estados, excedeo, como era natural, esta ultima resenha 
a todas que a· precedêrão. Foi a Iliada completa dos feitos e dos inventos da 
sua epoca, apresentada com as suas glorias, e com os seos heroes . 

.As paginas d' essa epopéa do trabalho e genio das raças que povoão o 
globo, offerecêrão mais uma vez a vantagem de se poder comparar o progresso 
relativo das nações entre si, e de um período a outro. 

Paizes, que dez annos antes se achavão apenas na sua adolescencia, ali 
estavão ja representados quasi na virilidade de sua força; em quanto outros 
mal deixavão entrever um progresso lento e indeciso, ou se reproduzião nas 
fórmas estacionarias, que lhes imprime o sello fatal dos erros dos seos 
Governos, ou dos preconceitos nacionaes. 

São, na verdade, incalculaveis as perspectivas abertas para todas as nações 
por estes concursos periodicos, que a civilisação do secnlo tem sabido 
popularisar, e que parecem ter já entrado nos habitos da Industria do mundo . 

.As lições que elles offerecem aos Legisladores, aos Economistas, e aos 
Povos na escala infinita dos interesses que a Providencia tem interlaçado em 
beneficio de todos, não são perdidas para ninguem. .As conclusões, que d'ali 
deduz a logica da comparação para a variedade dos objectos, que se revelão 
no domínio da Sciencia, que as .AJ:tes se encarregão de executar, a Industria se 
incumbe de produzir, e o Commercio de permutar, são de natureza irresistivel, 
e de um alcance sem limites para esclarecer os Governos e os Povos sobre os 
seos interesses recíprocos. 

É á vista d' essas transformações admira v eis na physionomia aperfeiçoada 
dos prodnctos similares, e c1'esses contrastes salientes da industria e das artes 
entre os diverso~ paizes, que as cansas d' esses phenomenos podem ser 
examinadas nas Exposições Internacionaes, com o maior proveito, e fóra da 
região das theorias. 

E com effeito, não é difficil verificar ali em face dos resultados praticos, 
as violações que se derão nas leis da Economia Social, pela intervenção 
indebita das administrações ; pelo vexame inutil d' esse apparelho de 
regulamentações, que sob diversos pretextos perturbão o movimento da 
riqueza em todas as phases da sua Cl'eação até o seo ultimo destino ; nem tão 
pouco reconhecer o effeito dos systemas viciosos de taxação, que, impedindo a 
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concul'l'encia estrangeira, produzem, além elo mais, o afastamento elos povos, 
e retarclão a civilisação, cujo melhor vehiculo é o commercio elas nações ; nem 
finalmente assignalar a insufficiencia cl'essas legislações, que, mecliante a 
alchimia elo monopolio, julgão pocler crear a riqueza, ou fomentar a inclustria, 
oncle lhes faltão os elementos ele viela, conclemnanclo-as assim a uma 
e:ristencia rachitica; ou que obeclecenclo aos prejuízos , ele eras obsoletas, 
confundem a protecção benefica, e as animações discretas, que os Governos 
illustraclos elevem ao progresso material elos seos paizes, com a falsa theoria 
da protecção mal entenclicla á proclucção nacional sob a formula elos privilegios 
ou elas restricções, em proveito ele poucos favorecidos e em cletri~ento ela 
totaliclacle elos consumidores. 

As Exposições universaes resumindo a historia cl' essas aberrações, dão ao 
mesmo tempo a opportuniclacle para o es~uclo comparado elos meios ele 
coi·rigil-as. 

Na clirecção cl' esse estuclo, o observador technico, o estadista esclareci elo, 
o manufactureiro, o commerciante, o agricultor, toclos aquelles emfim, que 
sabem oncle a riqueza começa, e em que fonte eleve ser procurada, são 
chamados a meditar sobre a serie cl'esses factos, que ali se lhes apresentão em 
forma tangível, com uma força irrecusavel. 

Não é por certo o clesicleratüm cl'essas investigações o ver transtornada 
a organização verdadeira e natural elo commercio e ela inclustria elo munclo ; 
" a qual consiste em cleixar cacla grupo ela . família humana desenvolver-se 
no ramo ele trabalho à que a clestinão o seo clima, o seo solo, suas riquezas 
mineraes, suas vias ele communicação, o seo temperamento e o seo genio 
nacional.'' 

Uniformisar a proclucção industrial elo globo, seria uma sorte ele 
communismo tão absurdo, e impotente contra as leis supremas ela Creação, 
como a em preza elos · Centimanos ela Mythologia. 

As Exposições, entretanto, offerecenclo o panorama up.iversal ele toclas 
as inclustrias como uma escola pratica para cacla povo em separado, põem 
sob os olhos elas nações os meios que cacla uma cl'ellas possue ele adquirir o que 
lhe falta, ou lhe não é claclo produzir. Por outro laclo, a experiencia que ali se 
obtem elo aperfeiçoamento elos methoclos e elos instrumentos elo trabalho, 
generalisa o progresso, influindo beneficamente sobre as artes, formando e 
purificando o gôsto, e clanclo ao espírito elas descobertas o impulso, que 
naturalmente resulta ela reunião no mesmo ponto ele toclas as forças vivas ela · 
humaniclacle. 

Conhecidas as causas ela superioriclacle relativa elos procluctos, operão-se 
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verdadeiras metamorphoses, que em futuros concursos claramente se 
manifestão ; e procurando equilibrar-se entre si as forças procluctivas ele cada 
povo, se estabelece por esse meio entre todos uma sorte de organização natural, 
que conduz sem violencia á modificação elas leis que regulão a permuta. 

A propagação d'essas vantagens tem já produzido fructos, que a experiencia 
e o tempo farão melhor apreciar. , 

A datar da Exposição Universal de 1851 quasi todos os Governos têm 
procurado retocar as suas tarifas duanuarias, fazendo-lhes modificações mais 
ou menos importantes, no sentido de harmonizai-as com as necessidades 
dos seos proprios paizes, demonstradas no concurso das Exposições. 

Sem recorrer ao testemunho das medidas que terão sem duvida de ser . 
acloptaclas por diversos Govemos á vista elos estudos e indicações ele numero-
sas autoridades competentes, que por parte cl' elles concorrêrão á ultima 
Exposição, assaz é referir o seguinte facto que põe em alto relêvo as vantagens 
praticas das Exposições Universaes. 

Acabava ele encerrar-se a de 1862, e tomando a dianteira na publicação 
elos Relatorios elo J ury Internacional, apresentou para logo os seos trabalhos a 
Secção Franceza sob a presiclencia ele Mr. MrcHEL CHEVALIER, cujo luminoso 
contingente em forma ele introducção se diria o portico do irado cl' esse 
monumento ele encyclopedia industrial. Além elos estudos e apreciações 
technicas, consignados n' esse importantíssimo trabalho pelos seos respectivos 
collaboraclores, em numero ele cem, forão estes igualmente incumbidos pela 
Commissão Imperial de indicar ao mesmo tempo as medidas legislativas ou de 
administração, que julgassem uteis ou necessarias ao àcliantamento ela inclustria 
Franceza. 

Assim, entre varios assumptos, forão objecto cl'essas investigações, o 
ensino profissional, a instrucção geral, a legislação sobre a,s patentes ele 
invenção, a _liberdade do commercio, a legislação sobre a marinha mercante, a 
associação e liberclacle do trabalho ; questões, cujos ligamentos com as 
Exposições Universaes até então terião quiçá escapado á attenção do 
philosopho-político. 

Quão importantes e variados são para o Estado os interesses aclormeciclos, 
que estes successos clespertão, e trazem a lume pela discussão ! 

Felizes os Governos, que comprehenclenclo-lhes todo o alcance, os fazem 
entrar nas suas previsões. 

Além elas vantagens economicas cl'esta Instituição, outras resultão que se 
podem chamar verdadeiramente internacionaes. 

As rivalidades que nascem elo isolamento elos povos, e são por elle 
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alimentadas, se enfraquecem naturalmente pelo contacto de várias classes 
sociaes, e dos homens eminentes, occasionado por essas reuniões, favoneanclo, 
em beneficio dos grandes interesses que elles representão, sentimentos de 
benevolencia e respeito entre todos pela justa apreciação dos seos meritos 
pessoaes, influindo assim para a minoração dos prejuizos internacionaes. 

E neste sentido, segundo a phrase feliz do distincto Economista que acabo 
de nomear, são as Exposições Universaes mais do que festas da · Industria. 
'' São para o genero humano o que erão para os Gregos os Jogos Olympicos ; 
uma reunião de familia, onde se abjuravão ao menos por um momento os 
odios acanhados, e as rivalidades cegas, e onde os espil:itos recebião nova 
tempera em sympathias communs." 



IV. 

A P R E C I A C Á O. 
' 

Estudar aprofundadamente uma Exposição Universal, como a de 1862, no 
intento de assignalar, descrever e comparar os progressos do genio industrial 
dos povos n'um periodo tão avançado da civilisação, seria de per si uma 
empreza digna dos Amphictyões da Industria moderna. 

Examinar os detalhes da producção de tantos povos diversos, taes como 
se elles revelão pelos seos proprios productos, e pelas condições com que esses 
povos os obtiverão, observando a variedade de suas aptidões, dos seos climas, 
de suas situações geographicas, dos se os governos politicos, é um d' esses 
trabalhos herculeos superiores ás forças da individualidade. Os esforços 
collectivos de tantos homens eminentes, chamados a registar esses admhaveis 
successos, comprovão o gigantesco d' essa tarefa. 

Não se póde, entretanto, exagerar a utilidade dos estudos d'esse genero, 
porque elles tendem a demonstrar, no dizer de ' um dos mais illustres 
observadores d' essas solemnidades '' que as condições que fazem a industria 
grande e prospera, são as mesmas que tornão os estados gi·andes e os paizes 
livres ; que as legislações consideradas como as mais adiantadas e as mais 
conformes á humanidade, são as mesmas que a industria reclama para se'!' cada 
vez maiz fecunda; e, com muito mais razão, que as boas finanças só têm um 
fundamento possivel, o de uma industria respeitada e livremente tratada." . 

Seria, pois, temeridade imperdoavel qualquer tentativa de minha parte 
no sentido d' esses estudos technicos e variados no vasto campo de uma 
Exposição Internacional. Não menos arriscada seria a tarefa de traçar n'este 
documento o quadro comparativo e ethnographico de tantos productos reunidos, 
e onde o observador intelligente poderia sem esforço descobrir nas obras 
materiaes dos povos essas di:fferenças de alguma sorte genericas, que derivão 
da vida moral de cada um d'elles, reconhecendo e quasi assignalando com 
exactidão o caracter distinctivo de todos, as suas necessidades e aspirações, a 
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sua força de trabalho, as suas tendencias e tradições, as affinidades de suas 
raças e o typo de sua civilisação. 

Cumpre-me entretanto em obediencia ás Instrucções do Governo Imperial, l\'l:elhoramentos . 
notados em 

dizer algumas palavras relativas aos melhoramentos, que autoridades com- alguns ramos da 
. Industria. 

petentes houverão de notar em alguns ramos da Inclustna n' este ultimo 
concurso de 1862. Esta resenha, porém, não pode deixar de limitar-se aos 
traços geraes do progresso verificado nas grandes divisões da industria, pois 
no tocante aos pormenores e individuações, os trabalhos da Commissão Especial 
desempenhados com o esmero e habilidade profissional, de que dão testemunho 
os seos respectivos Relatorios, satisfazem plenamente as necessidades cl' esse 
exame, e, como foi possível, as exigencias elas Instrncções, supprinclo ao 
mesmo tempo a deficiencia inevitavel de uma apreciação tão generica e 
resumida, como só me é dado emprehencler. 

A começar pela Agricultura, foi demonstrado sem equivoco pela Exposição Agl'icultura. 

Universal de 1862, que essa inclustria, mãi ele todas as outras, tem feito n'estes 
ultimos annos progressos notaveis em quasi todos os paizes. 

O segredo cl' este progresso foi facil descobrir, por uma feliz variedade 
de exemplos, nas relações cada vez mais estreitas que de tempos a esta parte 
se têm estabelecido entre a agricultura e a industria manufactureira. Assim, 
em quanto a lavoura vem em auxilio da officina, esta lhe presta serviços não 
menos importantes, fornecendo-lhe machinas numerosas e possantes para a 
proclucção agrícola até nos se os menores detalhes, sendo o instrumento cl' este 
progresso a sciencia, cuja acção se faz hoje sentir em todos os ramos elo 
trabalho humano. E com effeito, pócle-se affirmar que a educação especia] e 
a mechaníca agrícola têm operado uma revolução nas praticas antigas, send9 
um elos maiores resultados das conquistas modernas da agricultura o ter-se 
mostrado ao lavrador que a terra só cança quando elle lhe não sabe restituir as 
forças. 

A instrucção e as m'achinas, clous elos principaes elementos do poder 
productivo, têm pois levado a arte agrícola, aliás considerada sempre em outros 
tempos como empírica, a quebrar as cadêas elas praxes seculares, e a ostentar-
se hoje com um caracter ele arte sujeita ás regras ela sciencia, e como tal 
utilisanclo os serviços de muitas outras em beneficio ela sua perfeição. 

Nos onze annos decorridos de 1851 a 1862, epocas notaveis elas duas 
grandes Exposições em Londres, não apparecem esses traços característicos 
que . dão feição inteiramente nova á economia ele uma industria. Para a 
agricultura, sobretudo, sempre a mais lenta na marcha orclinaria elo progresso, 
era curto o interstício afim de n 'elle se manifestarem todos os effeitos do 

h 
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impulso recebido da instrucção e da mechanica. Nada obstante, a ultima 
Exposição veio dissipar certa atmosphera ele duvida e desconfiança que quasi 
sempre acompanha as novas applicações. Assim, não causou em 1862 a 
surpresa que havia produzido em 1851 a celebre machina de ceifar então 
apresentada por M? CoRMICK, já hoje fabricada em muitos outros paizes. Em 
1851, a ceifeira Americana, unica então exhibida, colhêra como era natural 
todos os louros de uma novidade engenhosa ; e onze annos depois entre os 
varios paizes que apresentárão machinas cl'esse genero, figurou até a Australia, 
que apezar de tão distante elos grandes focos de movimento acompanha de 
perto as phases elo progresso por que vai passando a mechanica agrícola. 
N'essa competição foi todavia a machina Americana a mais victoriada. 

A charrua a vapor, destinada a substituir as charruas orclinarias, em 
futuro mais ou menos proximo, foi ainda uma vez sujeita a novas experiencias, 
e parece estar resolvido o problema da cultura a vapor. 

Aos cultivacloTes, escarificadores e até ás grades tem sido igualmente 
applicaclo o vapor. Por meio cl'elle se faz tambem a debulha, e as machinas 
para tal fim cleixárão ele ser consideradas " curiosidade Britanica", como se 
dizia em França. Movidos por vapor são já alguns carros que fazem o serviço 
elas herdades, e já a vapor se têm aqui cl1·enaclo as terras, invento engenhoso, 
mas que não parece ainda sanccionaclo pela experiencia. Sem ir até as 
ultimas applicações, vê-se que o material orclinario elo lavrador-a charrua, o 
rôlo, a grade, as enxadas ele cavallo, &c.-se aperfeiçoão todos os dias. 

Passando ás machinas de outra serie mais extensa, não foi visto sem 
apreço notavel ela parte elos entendidos o aperfeiçoamento que mostrárão quasi 
todas as ele que se serve a economia agrícola. Os procluctos, quer os 
immecliatos ela terra, quer os preparados pelas machinas, e grandes apparelhos 
exhibidos por clifferentes paizes n'esta Exposição, vierão comprovar o progresso 
verificado na agricultura pelas applicações ela mechanica e ela chimica, 
mediante o desenvolvimento ela instrucção especial, condição indispensavel 
para que esse grande agente natural-a terra-obedeça ao homem, quando 
este exige cl' ella o fructo ele suas faculdades procluctivas. 

Bem que a agricultura não tenha ficado estacionaria, e antes pelo 
contrario se tenha esforçado por acompanhar o movimento elas outras 
inclustrias, o que todavia a Exposição revelou foi que ella não se acha na 
mesma linha de adiantamento elas manufacturas, ela navegação, caminhos de 
ferro, &c. Que o seo progresso é real não ha contestação ; mas o que se observa 
por outra parte é a clesigualclacle ela sua marcha nos clifferentes paizes. Na 
propria França, segundo o dizer elo sabio Presidente elo Jury Francez n'esta 
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Exposição, "poder-se-hião citar muitos Departamentos onde a maior parte da 
terra se cultiva como no tempo de Columella e de ·Catão . Ahi se conserva o 
mesmo arado, e as Georgicas são ainda o ideal do genero." 

No que toca ao vasto gi·ur)o da grande industria mechanica, a Exposição de Industria 
mccha.mca. 

1862 veio dar a medida do adiantamento material dos povos, attestar ao 
mesmo tempo o seo bem estar moral, e marcar de modo quasi preciso esse 
ennobrecimento crescente da humanidade, devido á substituição progTessiva das 
forças brutas pelas faculdades superiores elo espirito. 

O Annexo occiclental elo Eclificio da Exposição, destinado ao cortejo 
grandioso ela mechanica, servio ele amphitheatro aos contingentes mandados 
pelos paizes organizados para a producção industrial ele grande vulto. Os que 
n'esta lista f~rmão a vanguarda da civilisação, erão ainda os primeiros n'essa 
representação muda ela força intelligente elos povos. 

N'esse espaçoso recinto, que simulava o aspecto de um parque immenso ele 
artilharia, como que esvoaçava em todos os angulos o genio da mechanica 
distribuindo a vida por todos os pontos. Assim, vião-se a um tempo em 
movimento machinas ele todas as formas e dimensões, taõ variadas quanto os 
seos fins, desde os modelos differenciaes até as ele proporções as mais 

· colossaes. 
Ali ostentavão os Inglezes essa amplidão excepcional de producção, que 

em materia de ferro e machinas ninguem hoje contesta a estes modernos 
Cyclopes. 

Se a França ali não primou pelo numero de suas machinas, pôde-se 
afoutamente dizer que conservou o seo logar no ponto de vista da invenção. A 
machina a gaz ele Mr. LENOIR era uma elas novidades da Exposição. 

Diversos Estados elo Zollverein não cleixárão de entrar na luta, 
mostrando nos seos productos esses modelos ele ordem, e elegancia severa e 
simples, com que os Allemães, como bons eclecticos industriaes, sabem imitar 
os melhores typos sem excepção de nacionalidade. 

Ahi figura tambem a Belgica de um modo condigno do. papel importante 
que representou em outros ramos ela Exposição. As suas machinas erão a 
imagem fiel do estado ele progresso da sua industria. 

Não se apresentárão entretanto n 'essa competição do grande machinismo 
outros paizes da Europa, aliás tão adiantados na industria fabril, taes como a 
Italia, a Suissa, a Russia e a Hespanha : são principalmente productores de 
materias primas, ou de artigos e1·eados pelo trabalho manual, sem que o 
concurso das machinas lhes sirva de base fundamental para as suas 
producções. 
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A esse rendez-vous solemne da mechanica pócle-se dizer que faltárão os 
Estados Unidos ela America. 

Empenhados n'uma guerra gigantesca, só igual em destruição á sua 
prosperidade sem exemplo, deixárão de tomar parte n'esta luta pacifica da 
industria com aquella pujança ele forças que ninguem lhes desconhece. Mesmo 
assim, como para não faltar de todo á expectativa dos que uma vez os VÍTão 
n'uma Exposição, foi ali admirada como especimen do seo talento inventiva, 
entre o pouco que mandárão, uma machina ele ordenhar-iclyllio gracioso no 
campo da mechanica. 

Figuravão ali tambem esses poderosos teáres a vapor, por meio dos quaes 
o genio de ARKWRIGHT, novo Briarêo da industria, centuplicou o braço elo 
homem, e cuja proclucção espantosa fez com que a elaboração elas materias 
textis se possa hoje considerar a inclustria manufactureira por excellencia. E 
com effeito '' é para ella que a mechanica, como bem diz o Professor CALLON, 

tem resolvido os seos problemas os mais complexos ; as artes chimicas 
multiplicão incessantemente as suas descobertas ; e a arte do desenho 
industrial acha frequentes occasiões de se exercer." 

Ser-me-hia impossivel constatar, mesmo em termos geraes, o estado actual 
da grande mechanica representada na Exposição por tão multiplicados 
apparelhos e instrumentos ele producção, que fazem o orgulho da industria 
moderna, ainda quando uma tal apreciação estivesse na alçada ele minhas 
habilitações. 

Entre essa infinidade de machinismos de todo genero mostrou tambem a 
Exposição a grande utilidade e applicações, sempre cre'Scentes, elas chamaclas-
machinas utensilios-cuja importancia, mais do que em qualquer parte, se 
aprecia na Inglaterra e Estados Unidos. Bem que segundo autoridade 
irrecusavel não se apresentem n'esse grupo novas descobertas importantes 
desde 1851, mui notavel tem sido ele então até hoje a excellencia ela construcção 
d' esses preciosos auxiliares ela g1·anc1e inclustria mechanica. São essas 
machinas destinadas a substituir o obreiro até na transformação de peças 
informes ele metal bruto em orgãos ele outras machinas, executando os seos 
fins com tal perfeição e certeza, que excedem quasi sempre o que a mão mais 
agil poderia conseguir. É a habilidade elo homem excedida pela machina 
que elle proprio creara e a que dera fórma, e cuja precisão ele movimento é tão 
admiravel, que até o celebre martello a vapor, capaz de modelar enormes 
massas de ferro, ali se via quebrar uma noz ou uma amencloa com extrema 
delicadeza. 

N aõ cabe aqui mencionar a numerosa serie de apparelhos secundarias, 

• 
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destinados a executar immensa quantidade ele trabalho, até hoje effeituaclo por 
tantas profissões e officios, ou produzido pelos meios tão lentos e primitivos 
ela industria domestica, como a agulha da costureira. Toda essa variedade ele 
exemplos, embora capazes de gerar uma certa perturbação nas situações 
inclivicluaes, que o desenvolvimento ela proclucçaõ tende aliás a corrigir, serve 
ainda para mostrar essa tenclencia geral a diminuir o custo ela mão d'obra pela 
automatisaçaõ das machinas, o que lhes multiplica os productos. 

Uma classe extremamente numerosa era a de instrumentos ele precisão, e Instrumentos 
d l. · t"fi I l ~ · . h ·z ] . philosophicos. e app 1cações smen 1 cas, que os ng ezes CLenommão ~nstrumentos p ~ osop ~~cos. 
Mui notavel se iez esse grupo na Exposição, não tanto por invenções originaes 
realisadas n'este ultimo decennio, como pela delicadeza e excellencia ele sua 
construcção. Ali se via entre outras elo mesmo genero a celebre machina ele 
calcular, cuja historia curiosa representa quasi vinte annos ela vida de seo 
inventor, Mr. BABBAGE, e a somma de .,Q,17 ,000, a elle adiantada pelo Governo 
Inglez, a quem pertence essa machina, hoje no Museu elo King's Gollege. 

N' essa vasta collecção de instrumentos destinados, quer aos estudos 
microscopicos, quer ás observações geodesicas e astronomicas, e por meio dos 
quaes tem a sciencia em nossos dias realisado ,verdadeiros prodigios, só á perícia 
especial na materia seria facil apresentar em considerações geraes o quadro elos 
aperfeiçoamentos verificados n' esta industria scientifica. 

Grande progresso tambem fizerão, desde a ultima Exposição de 1855, os Electricidade. 
apparelhos e applicações electro-telegraphicas, bem que, segundo o testemunho 
irrecusavel ele Mr. MATHIEU, elo Instituto de França, nenhuma nova applicação 
ela electriciclacle se tenha apresentado, apezar ele estender-se por toda parte, e 
aperfeiçoar-se o que já era conhecido. 

Pelo que respeita á photographia, e em geral a todas as artes graphicas, Photograplüa. 
tem sido espantoso o seo adiantamento depois ela ultima Exposição ele 
1851. 

Sahinclo das zonas habitadas pela inclustria pacifica, entrava-se quasi com Artigos bellicos. 
surpresa nas regiões povoadas por todas essas machinas e instrumentos de 
destruição como n'um grande Arsenal pejado de artigos bellicos. E com 
effeito, mais do que em nenhum outro, differio n'este ponto ele vista a 
Exposição de 1862 da que teve logar onze annos antes. 

Em 1851, dizião os Jurados nos seos respectivos Relatorios: "sendo o 
principal objecto da Exposição fazer conhecido o progresso, e promover as artes 
procluctivas do confôrto e dos gozos da viela, mais do que os p~derosos e 
destructivos engenhos empregados na guerra, é bem natural o não haver ahi 
logar para elles." Assim, foi quasi completa na primeira Exposição a ausencia 
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de instrumentos bellicos ; e os poucos que ali se vuao, mais significavão 
amostras de mão d'obra e materia prima, do que o seo merito especial como 
armas de guerra. 

Na Exposição porém de 1862, foi tão consideravel o seo numero, que se 
diria haver-se dedicado o talento do homem, n'esse intervallo, a achar o 
melhor methodo ele exterminar o inimigo por . mar e por terra ; e n' este 
ponto, diz um Chronista da Exposição : " se não se pócle deixar de sentir o 
mallôgro elo sonho dos utopistas d.e 1851,. pócle-se dizer ao menos que toda a 
rivalidade de esforços tem por objecto fazer a guerra a mais scientifica, e por 
tanto a mais curta possível." • 

A próva da activiclacle que n' esta transformação do material ele guerra 
mostrão as Potencias Militares da Europa, acha-se -com exuberancia nos 
especimens que exhibírão a Inglaterra, em grande escala, a Prussia, a Italia, a 
Suecia e a Hespanha . 

.A.o passo que a ATtilharia assim modifica os seos canhões, os seos 
projectís, &c., mudança não menos extraorclinaria e muito mais dispendiosa, se 
opera nos navios de guerra. .A. architectura naval vê o ferro substituir o seo 
material primitivo-a madeira-e a esse movimento, á frente elo qual se achão as 
duas primeiras Potencias Marítimas, acompanhão muitos outros paizes na esphera 
dos seos recursos. .A.cha-se pois na actualiclade empenhada uma forte luta 
entre os meios ele ataque e os ele clefeza, entre os Canhões e as Couraças. 

Pondo em evidencia o producto dos seos estaleiros e arsenaes, mostrou a 
Inglaterra n 'uma variedade ele modelos dos seos vasos de guerra, a historia 
quasi systematica do seo poder naval até os ultimos esforços feitos n'este duello 
de dinheiro, como bem apellidara um político Francez a esses novos armamentos 
e construcções. .A. França porém, cuja iniciativa aliás havia despertado 
a attenção de toda a Europa para a phase de transição em que ora se acha a 
arte da guerra, deixou absolutamente de apresentar-se a essa revista elo 
progresso militar e naval no anno de 1862. 

Uma exposição de caracter inteiramente novo foi iniciada pela Inglaterra 
n'este ultimo Concurso Industrial. Refiro-me á apparição em corpo elos 
objectos destinados ao ensino entre os productos da industria, e com o fim 
unicamente ele illustrar os methodos seguidos nos Estabelecimentos ele 
instrucção. Assim, sob o ponto ele vista literario ou intellectual, e não como 
simples artigos inclushjaes dirigidos a mercado, forão exhibidos n'essa 
Exposição . especial os livros, as cartas geographicas e geologicas, desenhos, 
collecções de mineraes e plantas, madeira, atlas para o estudo ela Physica, 
Chimica, Pharmacia, Medicina, &c. 
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Os livros de ensino que se encontTavão em Exposições anteriores erão 
mais para significar um melhoramento qualquer na arte typographica e os 
primores de encadernação, do que a sua aptidão para os fins a que se destinavão, 
e· o seo preço diminuto, condição essencial aos livros d'esta natureza. 

Era pois á mocidade, essa primavera dos povos, que se dedicava a classe 
especial, agora introduzida em homenagem á instmcção, no Catalogo da Exposição 
Internacional, e intercalada nas outras classes como para lembrar aos povos e 
aos Governos esta util verdade " que o systema de educação de um9 Nação 
importa ainda mais que o seo systema de economia social ao seo poàer e aos 
se os destinos."· 

Foi ainda uma vantagem accrescentada a estas já tão uteis instituições, cujo 
raio de acção começou a estend'er-se desde que a França admittio na Exposição 
Universal de 1855 as Bellas-ATtes de todas as Nações. O facto de uma 
exposição do ensino seria bastante para ennobrecer as tendencias, e elevar o 
caracter das Exposições Internacionaes. 

Na Inglaterra não era inteiTamente novo este genero de exhibição, pois 
em 1854 já ali se havia feito uma exposição de objectos semelhantes, que depois 
continuou de modo permanente no Museu de South Kensington. 

Á falta de tempo se attribuio o não ter a Inglaterra realisado o grande 
pensamento de uma Exposição completa do ensino em todos os gráos, desde as 
salas de asylo até os seos grandes Collegios de Oxford, Cambridge, &c. Outros 
paizes parecêrão não ter bem interpretado o espirito d'essa parte elo Catalogo 
Inglez. Assim deixárão de contribuir, como aliás poclião, para illustra.r os 
methodos de ensino seguidos em seos respectivos Collegios, muitos paizes do 
Continente que se achão á frente da instrucção. A Allemanha não correspondeo 
á expectativa, bem que não houvesse escapado á Austria o alcance d' essa nova 
idéa; pelo que foi a sua Exposição n'essa parte mais completa do que a de 
todos os outros E stados Germanicos reunidos. 

Nos concursos d'esta natureza se poderá para o futuro, á vista elos 
elementos coordenados e fornecidos pelas diversas Nações, traçar o quadro 
su:fficientemente exacto de seo estado intellectual, e aprecia.r ao mesmo tempo 
pela comparação dos methodos por ellas seguidos as suas vantagens respectivas. 
Estas confrontações S!3rão tanto mais proficuas á instrucção quanto maior 
fôr o cuidado em formar os grupos das obras relativas ao ensino nas 
di:fferentes Nações. 

Originado na Inglatena o pensamento de uma Exposição d'esta ordem, 
era natural ter sido ali realisado em melhores condições, podendo assim 
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essa Exposição fornecer desde logo os elementos necessarios para se julgar 
de seos livros, programmas e methodos de ensino, &c. 

Esta nova classe era assim dividida : 

1 ~ Liv1;os, mappas, e modelos. 
2~ Mobilia e material empregado no ensino. 
3~ Brinquedos. 
4~ Modelos para o ensino elementar das sciencias. 

Semelhante divisão deixa vêr de per si o alcance da idéa que se teve em 
mira, admittindo semelhante classe entre as do Catalogo Geral da Exposição. 

ii'Ianufacturas. No que diz respeito aos productos fabris de todo genero, é quasi gemi em 
todos os povos o progresso havido no período, posto que curto, ele 1855 a 
1862; figurando até n'esta Exposição procluctos manufacturados de alguns 
paizes, cuja existencia não era ainda sabida pelo lado da industria fabril. 

Entre os veteranos da inclustria, já conhecidos no mundo pela excellencia 
de seos productos, não foi sem uma especie ele surpresa geral que ali se 
admirárão os resultados ele um genero inteiramente novo, obtidos pelos 
industriaes Inglezes, cujos procluctos deixavão vêr claramente a revolução 
completa por que h avião passado os artefactos da sua inclustria. N' elles se 
refl.ectião ja essas qualidades de forma e essa invenção, que têm origem no 
estudo elas Bellas-Artes applicaclas á Industria. Essa nova clirecção e apuro de 
gôsto clatão da Exposição Internacional de 1851, onde apparecenclo pela primeira 
vez a Inglaterra em presença ele tantos paizes, vio n'este ponto a inferioridade 
relativa elos seos procluctos em confrontação com - outros similares. Ali 
reconhecêrão os Inglezes que tinhão ele lutar não contra a solidez e baixo preço, 
mas contra o helio dos procluctos estrangeiros ; vírão que erão :inais artezões do 
que artistas, e patenteou-se-lhes a necessidade ele aprender para imitar. Foi em 
taes cirClmstancias q~e alguns homens eminentes, á frente dos quaes se achava 
o PRINCIPE ALBERTo, tratárão desde logo de proporcionar á Industria ·Ingleza 
os meios de corrigir os defeitos notados nos seos productos. Ao conectivo 
natural-a educação, por assim dizer, artística dos inclustriaes-se recorreo sem 
perda de tempo; e a Escola do South Kensington, como um grande centro d'onde 
partem ramificações por toda a Inglaterra, se encarregou de distribuir os 
beneficios da instrucção especial aos alumnos, que se dedicão á carreira 
da inclustria. É á essa Escola dirigida por habeis professores, e dotada de bons 
modelos, que se devem os resultados maravilhosos, de que forão testemunhas na 
ultima Exposição os Expositores e Jurados estrangeiros; e n'esse progresso 
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verificado nos productos da industria fabril Ingleza, apparece tão proeminente a 
applicação das Artes á Industria, que Mr. MÉRIMÉE, Membro do Instituto .de 
França, assignalou em seo Relatorio especial sobre esta materia a revolução 
que n' esse sentido ali se opera, e resumi o n' estas palavras as ·observações a 
que se prestara esta inesperada modificação. 

" No meio dos successos obtidos por nossos fabricantes cumpre lembrar-
lhes a possibilidade de, uma derrota, que se poderia até entrevêr em futuro 
pouco distante, se desde já se não fizerem todos os esforços para conservar-se 
a nossa supremacia, a qual não continuará senão com a condição de se 
aperfe~Çoarem continuamente." 

Se essa metamorphose do gôsto se houvesse operado em outro qualquer 
paiz, seria apenas um traço de vantagem relativa na arena da competição das 
industrias; n'um paiz porém como a Inglaterra, cuja força de producção é tão 
consideravel, este successo é dest~ado a influir grandemente sobre o aggregado . 
da producção industrial do mundo. 

A força, que a autoridade da sciencia e a logica dos factos vim·ão dar a este 
vaticinio, não podia ser desattendida em França; e assim foi desde logo 
.despertada a attenção publica para a necessidade de estimular o estudo das 
Bellas-Artes com applicação á Industria, e estender a disseminação do ensino 
profissional além do plano até hoje empregado, promovendo-se ao mesmo 
tempo Exposições especiaes das Bellas-Artes applicadas á Industria, como a 
que agora mesmo se acha aberta em Paris. 

A par da varieclade immensa dos productos das fabricas, obtidos quer pelo Productos 
naturaes e 

concurso . dos mais poderosos machinismos, quer por meio das machinas materias primas. 

auxiliares da pequena industria, apresentou-se, em largas contribuições de 
todos os paizes, uma quantidade não menos vasta e preciosa de productos 
naturaes de todo genero, especialmente procedentes das Colonias Inglezas, e 
dos paizes novos transatlanticos. Erão as materias primas que vinhão como 
que pedir ao velho mundo uma applicação e destino nas suas industrias já 
fundadas, despertar novos meios de Cl'eação fabril, e offerecer ao commercio 
novos elementos de transacções. 

Das tradições deixadas pelas anteriores Exposições Universaes não consta 
haver-se apresentado em nenhuma d'ellas um numero tão consideravel de 
productos naturaes e materias primas, como na de 1862. Este facto não é 
sem importancia na estatistica geral da producção do globo, pois caracteriza 
bem o espirito do genero humano moderno, cujos esforços tendem de continuo 
a explorar todos os recursos que lhe offerece a Natureza. 

É ainda só em obediencia ás Instrucções do Governo Imperial, que me Descobertas e 
. novas applicações. 

t 
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animo a consignar aqui, em phrases resumidas, o que se apresentou n'esta 
ultima Exposição em materia ele descobertas, e novas applicações. 

A uma 'Sciencia bem nova-á Chimica-parece reservada a m1ssao de 
fornecer a todas as Exposições as descobertas mais maravilhosas. Datando 
apenas elo começo cl'este seculo, tem já conseguido esta sciencia crear 
innumeras industrias, melhorar quasi todas as que erão conhecidas, e em 
suas grandes transformações mudar até a situação commercial ele alguns 
pa1zes. 

Foi assim que perclêrão a sua importancia as fabricas de soda da Hespanha, 
desde que Leblanc pôde extrahil-a elo sal commum, em grande porção, e a 
diminutíssimo preço. É hoje a Europa quem fornece ao Egypto o sal 
ammoniaco, que cl'ali se importava em outras epocas. Não menor revolução 
operou-se na industria elo assucar depois que a beterraba veio diminuir a 
importação do producto ela canna. Á inc1ustria ela fabricação elos alcalis foi 
applicacla ultimamente a machina de produzir frio de Mr. CARRÉ, e mediante 
esse grande progresso realisaclo, extrahe-se hoje das aguas do Oceano-a 
potassa, que antes se pedia a uma fonte exgotavel-as florestas da America. 

O alumínio, que apenas despontava no horizonte da industria em 1855, 
como se via na Exposição Universal d'esse anno, é já hoje extensamente 
empregado, podendo mesmo por suas bellas propriedades, qufl,ndo em liga com 
o cobre, substituir o ouro em muitos objectos d'arte. 

A Chimica conta hoje mais tres corpos elementares-o thallio, o cresio, 
e o rubidio - sobre cujas applicações se pronunciará o futuro. Estas 
interessantes descobertas se elevem a um instrumento novo de analyse com 
que foi dotada a sciencia; simples e tão engenhoso, que o seculo actual o 
considera como uma de suas mais bellas conquistas : é a analyse espectral, que 
a sciencia deve ás lucubrações de clous clistinctos Professores Allemães-
BuNSEN e KmcHHOFF. 

Tambem n'esta Exposição apresentou a Chimica a nova descoberta elas 
bellas côres que se podem obter do alcatrão fornecido pela distillação elo carvão 
de pedra. Ao acaso, " que quando é bem observado produz o genio," se eleve 
esse azul, esse verde, esse encarnado, de brilho tão vivo, e de que a industria 
começa a vantajosamente utilisar-se. 

Não deixarei ele mencionar n'este logar o processo B essemer, que tem sido 
saudado por toda a Imprensa com tanto enthusiasmo, e por meio do qual se 
obtem o aço nas condições de tomar o logar do ferro em todas as suas 
applicações. ' 

É reputado este novo processo como uma verdadeira revolução no fabrico 
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do aço, e o metal assim obtido é, no dizer de um sabio Engenheiro, "um 
accrescimo consicleravel ao poder ela industria." Esse processo no qual é o 
carvão substituiclo por uma corrente de ar, tem merecido a attenção geral. 

As exposições parciaes ele ferro e aço, entre as quaes figurava a bella 
collecção ela casa KRUPP, erão tão numerosas, que seria tarefa immensa só o 
mencionar os objectos expostos pelas fabricas de ferro e aço de qualidade superior. 

Depois cl'esta vista cl'olhos tão rapida quanto o permitte o alcance cl'uma A nos~a_propria 
Expostçao. 

apreciação summaria, corre-me a obrigação ele fallar elos nossos procluctos 
apresentados na Exposição. 

A Collecção Brasileira enviada a Londres foi uma parte dinÍinuta da 
Exposição Nacional, inaugurada no Rio ele Janeiro, em 2 ele Dezembro ele 
1861. Já foi portanto ahi conhecida, e julgada com tal proficiencia e 
criterio, que nada se póde accrescentar no tocante á sua apreciação local. 

- E com effeito, o Relatorio geral ela Exposição Nacional é um doc~ento cheio 
de autoridade e informação sobre o estado geral de nossa inclustria, e contém 
indicações prestimosas, suggeridas com aquelle interesse que tem sempre 
animado ao Snr. D~r BuRLAMAQUE, na propagação elas idéas conducentes ao 
desenvolvimento e á prosperidade elo Paiz. Não menos aprofundados forão os 

· exames, e importantes as apreciações, que se lêem nos Relatorios elos cinco 
J urys Especiaes, onde se passárão em revista os diversos ramos ela nossa 
Inclustria e as Bellas Artes~ e com tanta habilidade, que a justo titulo formão já 
a primeira pagina elos annaes ela nossa Exposição. O merito incontestavel 
d'esses documentos, elaborados porém fóra ela orbita elas confrontações 
intemacionaes a que se prestão as Exposições Universaes, não exclue algumas 
observações originadas pela nossa presença na Exposição que acaba ele 
encerrar-se, as quaes poderão talvez ser ele algum prestimo em futuros 
concursos cl' esta natureza. 

Se a Exposição elos procluctos ele um paiz não é um facto sempre identico, 
nascido ele uma icléa commum, sem a menor relação com o seo estado politico, 
social e moral ; e se pelo contrario é a personificação de uma epoca, o reflexo 
ele uma situação determinada, forçoso é aclmittix que, n'este ponto ele vista, o 
nosso contingente, mandado á Exposição Internacional de L ondl·es, não 
representou fielmente o Imperio, que tinha de certo em si os meios ele 
satisfazer amplamente as condições que lhe impunha o seo comparecimento 
n' essa solemniclacle industrial ela epoca. 

Em semelhante enunciado se associa naturalmente ao sentimento ele um 
certo pezar o de um orgulho fundado no testemunho elos que conhecerem o 
Brasil em 1862. 

• 
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Por melhor aproveitado que houvesse sido o pensamento grandioso da 
Exposição, a nímia estreiteza do tempo não podia deixar ele influir na execução 
de uma pl'imeira tentativa, contrariando e limitando ele algum modo o alcance 
dos melhores desejos, que mostrara todo o paiz em corresponder ás exigencias 
ela sua coparticipação na Exposição Universal. A não serem taes circunstan-
cias, muito maior e mais completa houvera sido sem duvida a Collecção 
Brasileira; e melhor representadas não só · diversas classes elos nossos proc1uctos 
inc1ustriaes, mas, e principalmente, a variada e prodigiosa riqueza elos proc1uctos 
do nosso solo, das nossas florestas, e das nossas minas. Nada obstante, o 
nosso comparecimento proc1uzio a principio uma impressão ele surpresa, que de 
prompto se rec1uzio a uma opinão geral sobre os grandes e bellos destinos 
commerciaes e ele inc1ustria a que é chamado o Brasil. -

Esta ojÍnião apparece nos juizos da imprensa Ingleza e de outros paizes, 
bem como no que clisserão a nosso respeito algumas publicações especiaes 
relativas á Exposição ; e não é menos e~pressacla pelos escriptos elos Jurados 
ela Secção Fmnceza, e pelas decisões do Jury Internacional, apenas em parte 
conhecidas ; pois não se acha ainda integralmente publicado o seo Relatorio 
Geral. 

Alguns artigos ela nossa pequena inc1ustria parecêrão tão bem trabalhados 
que alguns Jurados duvidárão admittir fôssem de nacionalidade Brasileira. 

Menciomindo este facto, estou longe de attribuir a nenhuma outra causa 
senão a esses preconceitos formados contra a nossa activic1ade e civilisação, 
aos quaes com tanta previdencia alludem as Instrucções do Governo ele VossA 
MAGESTADE. 

Informado cl'aquelle incidente, escrevi o:fficialinente 1 ao Secretario do 
J ury ela Exposição Internacional, mostrando que nenhum fundamento havia 
para duvidar-se da verdadeira origem dos objectos expostos no Compartimento 
Brasileiro. 

A muitos respeitos importantes foi, na verdade, eminentemente util a 
nossa Exposição : veio confirmar e estender a impressão popular da Europa 
quanto aos recursos illimitados, bem que não desenvolvidos, da nossa riqueza 
natural, dando ao mesmo tempo uma amostra, posto que incompleta, do que já 
temos feito, e do que podemos fazer n'esse campo de acção; veio anticipar 
para o Brasil o futuro que o aguarela ele ser o maior deposito como já o é um 
dos principaes d'aquellas materias primas, e substancias alimentares, de que o 
mundo tanto precisa, e cujos preços n'estes ultimos tempos têm subido 

1 Annexo T ~ XL VI. Pag. 510. 
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na razão das difficuldades crescentes de sua acquisição ; veio finalmente 
augmentar-lhe os creditas, mostrando que o seo progresso não é só interessado 
no desenvolvimento dá agricultura, como sôe acontecer nas primeiras p~ases 
do crescimento dos povos, mas tambem que elle já nutre aspirações legitimas 
na carreira mais elevada de varios generos de industria. 

Tal foi o aspecto que a reunião dos art!gos que exhibimos devia offerecer a 
todos que se occupão com interesse do movimento industrial e commercial do 
mundo. Se não se apre~entou o Brasil como um lidador robusto n'esta luta 
memoravel, já tive occasião de dizer á Commissão Directo~·a da nossa 
Exposição Nacional\ e tenho a homa de repetil-o na Augusta Presença 
de VossA MAGESTADE : "não podia ser mais benevolo e animador o modo 
por que foi applaudida pelo Jury da Exposição, e geralmente apreciada, a 
nossa primeira estrêa no grande palco industrial de 1862." 

O Compartimento Brasileiro tinha de facto grandes meritos, mas não sem 
·alguns defeitos serias. Representava de modo suggestivo a variedade e a vastidão 
dos recursos do Imperio ; mas era falho nos meios de satisfazer a curiosidade 
naturalmente excitada do Commercio e da Sciencia. Continha em pequeno 
espaço um numero maior de objectos do que outro qualquer compartimento; 
mas, geralmente fallando, os diversos artigos que formavão a nossa Exposição 
erão mais appropriados para a classificação de um Museu, do que para a 
inspecção e exame dos homens praticos no estudo das Exposições Interna-
cionaes, e para representar sériamente a capacidade de um paiz g1·ande, 
productor, e commercial. Todos, e especialmente as pessôas do commercio, 
apreciavão o que vião e desejavão saber mais do que l.sso; a falta porém de 
certas informações, como preços dos objectos, capacidade de supprimento, 
distancia dos logares ele sua proclucção a portos ele embarque, facilidade de 
extracção, condições de transporte, &c., não podia deixar de reter esse espírito 
ele indagação pratica e util, que as confrontações dos productos dos diversos 
paizes não cessão de provocar em beneficio do desenvolvimento das transacções 
pela facilidade da offerta e ela procura. 

Em apoio cl'estas observações, seja-me licito transcrever o que em um de 
seos artigos costumeiros sobre a Exposição Internacional, disse o "Times" ele 
i7 de Novembro de 1862. "A Collecção Brasileim, pequena, porém mui 
perfeita, tem sido completamente cercada de inquirições de desejosos 
compradores ; mas, por algum descuido inexplicavel, não se mandárão com os 
productos exhibidos os respectivos preços. De sorte que é impossível julgar se 

1 Annexo W XL VI. Pag. 510. 
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elles são verdadeiras amostras de generos de industria, ou só especimens 
extraordinarios, preparados para a occasião. Em consequencia d'este grave 
erro perdérão os Brasileiros em nossos mercados um ensejo, que talvez tão 
cêdo se não reproduza; erro tanto mais de sentir, quanto as suas amostras de 
chá, café, assucar, arroz, tabaco, algodão, seda, &c. em summa, todos os 
productos naturaes que fazem as Nações ricas e poderosas, achão no Edificio, 
pelo que se diz, poucos que lhes sejão superiores." 

E com effeíto largas encommendas de mercadorias, que resultão sempre 
das Exposiçõ~s, e que d'esta se seguíTão em beneficio ele varios paizes, não pôde, 
em consequencia ele semelhante lacuna, ter logar em favor ele alguns procluctos 
do Brasil. 

Muitos Expositores estrangeiros, conhecendo a utilidade mercantil que 
offerecem as Exposições, tinhão em Londres os seos depositas contendo os 
mesmos artigos dos especimens que exhibírão. Assim, erão esses depositos 
destinados a satisfazer os interesses de novas acquisições, geradas pela curiosi-
dade que uma Exposição desperta. Parece, pois, que o Brasil poderia com 
utilidade ter permanentemente, tanto em Londres, como em Paris e Hamburgo, 
collecções de seos clifferentes productos, principalmente os naturaes, renovando-
as e completando-as periodicamente, não tanto em proveito immediato cl'essa 
tentativa, como afim de popularisar n ' esses grandes centros o conhecimento 
dos nossos recursos, offerecendo-os ao espírito de empreza e aos capitaes 
Europêos. A realisação d'esta idéa, deixada aliás ao espírito commercial dos 
particulares, não dispensaria a iniciativa c1o Governo, e as facilidades que este 
lhes podesse proporcionar. 

o nosso catalogo. O Catalogo da nossa Exposição era muito incompleto, e insufficiente para 
satisfazer as condições e fins ele uma Exposição Internacional. Era uma lista 
de nomes ele a.rtigos exhibiclos, faltando o pensamento systematico, quer no 
ponto de vista da sciencia, quer do corrimercio. A esse respeito comtuclo, o 
Catalogo Brasileiro não foi inferior ao de alguns outros paizes. No caso 
cl'estes porém, as informações, a que se não prestavão os Catalogos, erão 
amplamente fornecidas pelos proprios Expositores, seos representantes ; ou 
pelos Commissarios, e Empregados especiaes, que servião ao mesmo tempo 
de intermediarias para relações de commercio que ali mesmo se entabolavão. 

Esclarecimentos pessoaes d'esta util qualidade, relativas aos pormenores de 
inquirição, não podião porém ser cabalmente suppridas, quanto á Exposição 
Brasileim, por falta de dados e explicações impressas. 

Não fallando elo grande Catalogo da India, o primeiro no ponto de vista de 
exploração commercial, foi o da Austria o melhor e mais completo de todos, 
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tornando-se por si mesmo um objecto digno ele Exposição. É esse o que no 
meo fraco alvitre poderia servil· de modelo ao elo Brasil em futmas occasiões. 
O Catalogo para uma Exposição Internacional eleve ser, por assim clizer, o 
epitome da industria de um paiz, e o resultado ele informações ministradas 
po1· pessôas ao mesmo tempo scienti:ficas e praticas ; contendo em fórma 
condensada, facil e popular, a estatística elo Paiz, e prececlido, a ser possível, 
de um estudo geral de sua condição social, política, topographica e commercial. 

N'este mesmo sentido, e para os fins geraes de indagação, parecia-me 
ele grande utilidade que as principaes Provincias elo Imperio, ou cada uma ele 
per si, ou por grupos de contribuição, organizassem em futmas Exposições 
Internacionaes os seos proprios Catalogas, inserindo n'elles com inclivicluação a 
parte com que contribuirão, e mandassem seos proprios representantes e 
empregados com habilitações praticas, para funccionarem porém sob a clil'ecção 
dos Commissarios Imperiaes . E stes Catalogas, que chamarei subsidiarias 
do Catalogo da Exposição do Imperio, remetticlos a tempo e traduzidos nas 
tres linguas mais geraes ela Europa, serião a meo vêr ele um auxilio immenso 
para promover os fins complexos cl'esses grancles concmsos, e fazer conhecido 
por essas occasiões o que vale o Brasil, a quem o que mais detrimenta na 
Emopa é a ignorancia elos seos recursos . 

.Antes ele particularisar alguns artigos ela nossa Exposição, seja-me dado 
ainda insisti.J.· na reflexão que affecta a quasi todos os especimens ele que ella se 
compunha. Em geral, não erão elles ele proporções e em quantidade 
sufficientes para pela simples inspecção indicarem a capacidade e extensão do 
commercio que poclerião originar. As amostras de procluctos natmaes, e 
principalmente os mineraes, precisão de certas dimensões para satisfazerem a 
essas exigencias, antes ele retmirem os titulos para serem considerados como 
elementos proprios ele empreza séria. São elles obrigados a uma certa 
peregrinação, se assim me posso exprimi.J.·, pelos depositas elos estabelecimentos 
inclustriaes sendo submetticlos aos exames elos peritos, ás vezes ao cl' essas 
chamadas Camaras de Úommercio, e em geral cl 'aquelles a quem a exploração 
de taes artigos reluz pelo attmctivo elo interesse, antes que os capitaes se 
disponhão a recebêl-os para transformai-os em generos propriamente de 
industria. 

Esses requisitos porém faltárão na generalidade dos nossos especimens ; e 
d'ahi o motivo por que não foi possível tirar de prompto todo o partido, a que 
aliás se prestaria a sua exhibição. Assim, por exemplo, no que toca aos 
mineraes, não obstante o haverem elles sido systematisados, como já disse, sob 
a direcção de 1:r. Hur-T, uma das maiores autoridades ela Inglaterra em 
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mineralogia, não podérão ter mais do que um arranjo propriamente scientifico, 
faltando-lhes inevitavelmente os esclarecimentos collateraes, com referencia ás 
localidades das minas, sua riqueza conhecida ou provavel, estado ele exploração, 
e outras circunstancias indispensaveis. Da mesma sorte para a classificação de 
cereaes, sementes, fTUctos, gommas, mateTias de tinturaria, oleos, &c., todos aliás 
de grande importancia, não se pôde remediar a lacuna concernente ás indicações, 
e toda a serie de informações relativas á sua abundancia, usos, preços, e o 
mais que concerne aos dados essenciaes á producção ele taes artigos. 

Ainda por via de exemplo, outro tanto aconteceo com os nossos Productos 
Chimicos. Forão julgados excellentes, e attrahírão muita attenção; entretanto 
não se podia declarar em que quantidade, e a que preços, erão elles manufac-
turados, quando se inquiria se o Brasil produzia assaz cl' esses artigos para 
supprir ao seo proprio consumo, ou se em excesso para a exportação. 

Salvas estas imperfeições ele methoclo, aliás excusaveis e quasi naturaes ao 
nosso primeiro' ingresso official no theatro de uma Exposição Universal, 
passarei agora a especialisar as observações que recahírão sobre alguns elos 
nossos principaes artigos ele industria ali apresentados. 

Os nossos licores e espil'itos forão muito apreciados ; os vinhos porém 
julgados máos. Não obstante a sua inferioridade suggerírão os Jurados a 
conveniencia ele darmos a devícla attenção á cultura da uva, introduzindo da 
Europa as especies adaptadas ao solo e clima ele um paiz tão abundante de 
zonas, algumas das quaes não podem deixar de ser favoraveis á viticultura, e 
assim tomar o Brasil a dianteira na producção cl~ vinho na America elo Sul. 

Os assucares expostos forão realmente considerados como muito bons ; mas . 
faltárão amostras de assucar bruto e não refinado, bem como informações 
circunstanciadas elas diversas refinarías, suas estatisticas, preços das clifferentes 
qualidades de seos productos, amostras illustrativas ele todas as phases da 
fabricação, e quaes os processos adoptaclos. 

O nosso café era geralmente aclmittido ser mui superior. As pessôas elo 
commercio (e esta suggestão se acha nas opiniões dos J uraclos) lembrárão que o 
café Brasileiro teria maiores preços na Europa, se os caroços mais graúdos 
fôssem separados dos menores, e se houvesse o cuidado ele impedir-lhes o 
contacto com a terra na operação ela sécca. Na Inglaterra sobr~tuclo ha forte 
repugnancia para o café que tem esse gôsto ele terra, predominante no café elo 
Brasil; e isso não obsta pouco a ser mais extenso o seo consumo n'esse paiz. 
Reconheceo-se todavia haver n'este ponto melhorado muito o café Brasileiro. 

As amostras de chá forão consideradas quasi iguaes a alguns elos melhores 
especimens. elo chá da China; notando-se-lhe sómente certa falta no aroma, 
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mas erão tão diminutas as amostras, que não foi possivel submettêl-as aos 
meios de apreciação comparativa em grande escala. Este genero, entretanto, 
de um consumo hoje tão largo no mtmdo, representa incontestavelmente uma 
grande fonte de riqueza para o Brasil, se dermos a essa cultura o desenvolvi-
mento de que é capaz entre nós, e que, além de várias razões, parece ser-nos 
naturalmente indicada pelo facto de não exigir tanto o pesado trabalho braçal, 
empregado na grande cultura dos procluctos chamados intertropicaes. 

A nossa Exposição cl' este artigo foi altamente apreciada. Nos juizos da Tabaco 

Secção do Jury Francez (Relatorio de MM. BARRAL e WoLOWSKY) encontra-se 
a seguinte apreciáção : " as folhas de fumo mandadas pelo Brasil merecem 
uma menção especial pela sua excellente qualidade, fineza e aroma. 
" Mas será verdade," proseguem dizendo estas autoridades, "que não se chegará 
jámais a igualar os procluctos aclmiraveis da Ilha de Cuba? Está demonstrado 
ser licito pensar que as. descobertas da sciencia, esclarecendo as praticas 
agrícolas, clarão os mei?s de obter em muitos logares o que parece ser 
privilegio de um pequeno canto do nosso Globo." 

Quanto aos charutos, lê-se no citado Relatorio. " A Exposição do 
Brasil apresentou especimens variados e de distincção : com mais cuidado no 
custeio cl'essa inclustria poderia esse paiz chegar a resultados consideraveis." 

Não era preciso de certo ouvir esta especie de prophecia d'aquelles que 
forão chamados a avaliar, por alguns especimens que apresentámos, do merito 
e capacidade d' este artigo da nossa industria, para presentir o bello futuro 
a que póde attingir o seu desenvolvimento em todas as Províncias do Imperio. 
Sirva-nos entretanto de incentivo esse juizo proferido no meio de tantos 
elementos estrangeiros de comparação, para não hesitarmos mais na applicação 
dos meios conducentes a fazer com que avulte a producção d'este genero nas 
estatísticas commerciaes do mundo em proporções condignas da força do nosso 
solo, e em qualidade· capaz de disputar, e quiçá arrancar esse privilegio 
á chamada " Perola das Antilhas," em favor da fill1a primogenita de 
Cabral, a nossa Província da Bahia. A reputação que ella tem já podido 
conquistar na producção e manipulação do fumo, lhe traría essa preciosa 
vantagem, sem violencia ás outras Provincia_s, em qualquer das quaes ninguem 
ignora o que poderia igualmente resultar da exploração séria d' essa mesma 
industria. 

Mui apreciadas forão as nossas amostras de Borracha; e entre essas Borracha. 

figuravão os bellos especimens coloridos, que valêrão uma medalha ao inventor. 
Bem que considerada como a melhor pelos Jurados, declarárão elles, 
entretanto, que o emprêgo da nossa Borracha não é tão extenso, como podia, 
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em consequencia de ser o seo preço um pouco elevaclo ; ele sorte que é 
mais geralmente empregada a que lhe é inferior em qualidade. Quem 
conhecer as applicações e as inclustrias, a que esta materia prima tem 
dado nascimento n' estes ultimos annos, não poderá julgar exagerada toda 
a importancia que se der ao desenvolvimento ele sua extracção, e o algarismo 
a que podem subir as nossas tabellas ele exportação, se melhor dirigida 
fôr a exploração cl'este artigo e discretamente aproveitado. O seo monopolio 
deveria pertencer ás margens elo Amazonas, o qual, além elo concurso 
de outras circunstancias favoraveis, se acha, mais que os outros logares ele 
proceclencia cl'este proclucto, ao alcance elos centros ele industria que tem por 
base esta materia prima, quer nos Estados Unidos da America, quer na Europa. 

A Exposição da nossa riqueza florestal, se houvesse sido organizada com 
os requisitos e em condições capazes ele cativar o interesse da arte naval, elas 
grandes construcções civis, e ela immensa variedade de applicações que têm as 
bôas madeiras aos objectos ele luxo e uso geral da viela, pócle-se dizer com 
afouteza, não teria encontrado rival no ecli:ficio ele Sottth Kensington. Não 
houvera sido preciso que as amostras ela nossa flora sylvestre tivessem tido as 
proporções das que forma-vão as duas columnas triumphaes, que o Canadá e a 
Tasmania ali :fizerão erguer para attrahir a attenção sobre os vastos recursos 
das suas florestas. Bastaria que, por um lado, tivessem sido apresentados os 
eS]_)ecimens elas nossas madeiras nas dimensões recommenclaclas pelas 
indicações elo Programma organizado pelos Commissarios · Reaes ; e que, por 
outro lado, reunissem, bem que de modo summario, todas as inc\ivicluações que 
não tanto a literatura elas Exposições, como talvez pai·eça, mas o commercio e 
as artes reclamão para a exacta apreciação cl' essas riquezas, e condições elo seo 
aproveitamento. 

Quando as nomenclaturas das collecções expostas se limitão a simples 
nomes locaes ou mesmo botanicos, não ha em reproduzil-os utilidade pratica 
para a exploração do commercio. Os catalogas das Colonias Inglezas, 
principalmente os da Tasmania, Canadá e Quinslandia, que se podem citar 
como modelos n'este particular, encerrão em resumo tudo quanto se pócle 
requerer n'esta especie ele exposições. Não é preciso aqui referir a lacuna que 
infelizmente houve ela nossa parte a este respeito : foi de duplice natureza, já 
quanto ás dimensões das amostrR.s, já quanto aos esclarecimentos do catalogo. 
Uma só das collecções que apresentámos reunia quatrocentos e dez especi~ens 
elas mais preciosas madeiras, das quaes talvez a centesima parte sómente 
estará no domínio ela inclustria e do commercio exterior. 

Nos quadros ele nossa exportação figura em valores relativamente mínimos 
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o tra:(ico das madeiras ; e quando se compara a extensão consideravel que tem 
para tantos paizes muito mais longinquos da Europa que o Brasil, o commercio 
d'este aTtigo, um dos que aliás menos se presta ao transporte maritimo, é sem 
duvida para sentir que se não tenha desenvolvido entre nós, como podia, esse 
ramo de exportação. A abundancia illimitada e tantas condições de facilidade 
proporcionadas pelos nossos nobres rios deverião largamente promovei-a, 
exeluindo o receio de competição. 

De um documento official da Repartição da Agricultura em Québec, 
vê-se que o Canadá exporta annualmente cerca de 30,000,000 de pés cubicos 
de madeira em estado bruto, e 400,000,000 de madeira serrada (medida de 
bordo). A renda d' essa Colonia, proveniente de madeiras cortadas nas suas 
florestas, montou em 1860 a ,g.100,000. 

Das . sessenta ou setenta variedades de madeiras dos bosques do Canadá 
ha annualmente apenas cinco ou seis, que vão perfazer essas exportações, tão 
vastas em quantidade, ficando cincoenta ou sessenta especies a ser entregues 
ás chammas, e a perecer pela acção dos insectos e do tempo. O elevado 
d' este algarismo diz eloquentemente o que a este respeito poderiam os fazer 
utilisanclo a superioridade dos nossos recursos em relação aos que offerece 
ao commei·cio o valle do São Lourenço. Por bem d'este desideratum, bastaria 
lembrar-nos que nos pertence o " rei elos rios," de cujas margens sómente 
sahírão essas numerosas amostras, que formavão a bella collecção a que acabo 
de alludir. 

Excitou . muita curiosidade um dos artigos de nossa producção, de mate. 

consumo aliás até hoje limitado aos nossos vizinhos do Rio da Prata, e 
conhecido apenas cl'este lado do Atlantico pelas investigações da sciencia nas 
classificações da Botanica. Quero fallar do mate, cujas condições culturaes 
afianÇão um grande porvir de riqueza a algumas das nossas Provincias do Sul, 
se fôsse possivel e~tr-ope'isal-o, por assim me exprimir. " Esta planta, ainda 
que se não consome na Europa, como artigo de comrnercio," diz 110 seo 
Relato rio o Dr. LANKESTER, uma elas maiores autoridades n' estas ma terias, 
" tem todavia um grande interesse para aquelles que estudão a alimentação elo 
genero·humano, debaixo do ponto de vista philosophico. . . . . A questão 
de estender o uso cl' esta planta como bebida é uma das de maior interesse para 
o Brasil. Por analyses chimicas ·parece que o mate contém quasi o dôbro ele 
the'ina que o mesmo pêso de grãos ele café, e tanto como as foll1as do chá. Se 
o mate poclesse tornar-se agradavel ao paladar, não ha duvida que se poderia 
contar com boa venda cl'elle entre os habitantes da Europa, e outros pontos do 
mundo, acostumados ao uso do café e chá. 
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Na Inglaterra, por exemplo, onde é tão grande o uso do chá, não seria 
impossivel que viesse ainda a abrir-se um mercado para o mate, cujo baixo 
preço se tomaria talvez incentivo de estimação e de consumo. 

Na historia da introducção na Europa de tantos artigos que têm hoje uma 
extracção legitimada pela civilisação, e exigidos pela força implacavel dos 
habitos sensuaes, têm tido quasi todos · os objectos d'esta natureza uma phase 
de difficuldades para a sua adopção definitiva. Vencidas as objecções ·da 
novidade, com tento e por um concurso de circunstancias com que possão ser 
offerecidos, é o preço quem resolve quasi sempre a questão do consumo. 

Uma tentativa n'esse sentido não sm;ia mal aconselhada depois d'esta 
apreciação solemne que acaba de receber este nosso producto. Em todo caso, 
valeria a pena, por intermedio dos nossos Consulados, fazer de sorte que amostras 
abundantes d'elle chegassem aos centros manufactmeiros de tantas cidades 
da Inglaterra, onde mais elo que em qualquer outro paiz do Continente 
é generalisado até nas ultimas classes o uso elo chá. Á sombra ela analogia 
de sabor e outras propriedades, poderia talvez o mate entrar com elle em 
concurrencia vantajosa. 

Na Allemanha, e mesmo na França, onde o café tem muito maior voga 
do que o chá, talvez poclessem as mesmas diligencias conduzir a resultados 
satisfactorios quanto á substituição gradual cl'esses artigos pelo mate. O bom 
exito n'estes vastos campos de consumo seria um impulso immenso á extracção 
d' esse artigo da nossa riqueza. 

Algumas outras considerações, telativas a varios productos nossos, são 
naturalmente despertadas pelo estudo comparado da nossa Exposição. Elias 
se prendem porém a exames e pormenores, que mal caberião n'esta vista 
summaria que unicamente me propuz. Reporto-me pois aos Relatorios 
especiaes, e nomeadamente ao do nosso distincto Jmado, Mr. MIERS, onde, 
entre os assumptos tratados com proveitosa exuberancia, . o foi de modo 
aclmiravel o do algodão, esse product.o da terra, que, pela organização indÚstrial 
do mundo, chegou a ter hoje na Europa a influencia, póde-se dizer, de um 
grande Poder Polit.ico. 

Não devo entretanto concluir este Relatorio sem pedir ainda venia a VossA 
lVIAGESTADE IMPERIAL, para externar algumas proposições succintas com 
referencia mais ou menos immediata a disposições, que interessão a todos os 
ramos da nossa industria. 

A sua necessidade primordial é sem duvida a disseminação elo ensino geral 
e profissional, cuja acção se communica por tal fórma a todos os nervos da 
força p.roductiva dos Estados, que, assim como fôra ocioso demonstrar-lhe 

• 
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agora os beneficios, o reclamal-a não parecerá por certo ~a perissología 
importuna nas suggestões de todos que se interessão pelo desenvolvimento do 
Paiz. 

Ao lêr-se os importantes documentos officiaes a que dêo nascença a ultima 
Exposição Intemacional, vê-se a instrucção geral e o ensino especial figurando 
â frente de todas as indicações, ou como um grito de soccôrro por bem elas 
industrias de quasi todos os paizes, ou como um título glorioso das 
victorias inclisputadas ele alguns n'esse certamen da epoca. 

É impossível percorrer a longa caclêa elos artefactos do homem em todas 
as transformações de seo genio, sem reconhecer a necessidade ele um justo 
equilíbrio entre a somma de instrucção geral · e a do ensino especial. Só 
quando estes dous elementos em devidas proporções têm chegado ao nivel 
desejado, é que podem produzir o effeito da abundancia, assim como o Nilo só 
fertilisa as terras que o abração, quando o volume ele suas aguas chega ao ponto 
de immdação. 

A serie quasi illimitacla de nossos productos naturaes, ele nossos prec'iosos 
especimens mineralogicos, e ainda mesmo c1'aquelles que nutrem a viela da 
nossa industria agrícola, reune as provas palpitantes elo quanto nos falta, ou nos 
resta a fazer n'este sentido; quer para legitimar as nossas aspirações de 
concurrencia, quer para não soffrermos indefinidamente o supplicio de Tantalo, 
no ·meio de riquezas sem conto e desaproveitadas. É porém mais que muito 
animador o presenciarmos todos a viva Protecção, que esta grande icléa teve já 
a fortlma de encontrar na Illustração e no Patriotismo de VossA MAGESTADE 
IMPERIAL, Promovendo a fundação dos Institutos agrícolas, onde se achão os 
germens da futura prosperidade de nossa agricultura. 

Por mais dif.ficuldacles que encontrem na sua creação Estabelecimentos 
d'esta natureza, cumpre a todo custo superal-as; pois são elles destinad<?s a 
indemnisar-nos do tempo perdido, e das riquezas, que temos deixado de 
utilisar, logo que, disseminados pelas nossas Provincias, começarem a derramar 
sobre a nossa agricultura os beneficios da instrucção especial, cuja falta tanto a 
tem prejudicado. 

Se porém o Brasil, apezar de tão predominantes elementos de grandeza 
na sua agricultura, não é, nem pócle ser fadado a um regimen exclusivamente 
agrícola, pois esse, na phrase ele um Economista moderno, " prqlonga a 
infancia das sociedades, sendo a apathia physica e intellectual, a rotina e a 
ignorancia o seo triste cortejo;" mas se pelo contrario, nada lhe póde disputar 
as suas legitimas ambições de entrar tambem no domínio elas Manufacturas, pois 
são estas, no dizer c1'esse m~smo sabio, " as que põem em jogo mil aptidões 
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diversas, e estendem o imperio do homem sobre os poderes productivos da 
natureza ; dão ao trabalho melhor retribuição e elevão o preço ·do tempo ; e a 
ellas finalmente pertencem os canaes, os caminhos de ferro e a navegação por 
vapor, o desenvolvimento do commercio exterior, e os meios ele defesa 
nacional;" não póde ser indifferente ao progresso ela nossa industria o facilitar 
a diffusão do ensino geral e profissional, por todos os meios que interesses de 

, tão grande porvir pedem á sabedoria e perseverança elo Governo. 
Sem pretender aqui passai-os em resenha, seja-me licito entretanto, em 

desempenho das Instrucções elo Governo de VossA MAGESTADE, apontar alguns 
dos obstaculos, que, embóra parecendo de ligeira influencia, não podem deixar 
de retardar o desenvolvimento da nossa industria no ambito geral ele suas 
ramificações. O principio fiscal que predomina em nossa Tarifa, bem que até 
certo ponto protectora, não devêra ser estendido aos objectos destinados ao 
ensino, e em geral aos que concorrem para a propagação das luzes, e augmento 
da instrucção na massa geral elo Paiz. Nada obstante, não é menos certo que 
não só os livros e obras impressas, mas tambem toda essa seríe de elementos 
accessorios e até indispensaveis ao ensino, como estampas, gravuras, e 
desenhos, atlas, floras, desenhos e pinturas proprias para o estudo da anatomia, 
botanica e outras sciencias ; instrumentos, e machinas ou modelos para artes 
e officios ; bem como mappas ou cartas geographicas, hydrographicas, 
topographicas e semelhantes, estão sujeitos a um alto imposto de consumo, 
que não póde deixar de atacar os mananciaes da instrucção, riqueza muito mais 
preciosa, ainda que se não possa computar por algarismos. 

Entre estes objectos, os quaes todos devêrão entrar no paiz livres de 
imposto, figura o papel destinado ao desenho, tributado com direitos :q.a razão 
de 30 %. 

Se os interesses do fisco podem prevalecer ás noções geraes em certos 
casos, não devem tambem deixar de attender ás circunstancias especiaes, para 
não entorpecer o futuro só em beneficio do presente. A abolição d' esses 
direitos parecia pois aconselhada como uma animação indirecta á educação 
industrial, e á propagação geral das luzes; tanto mais que a importancia d'esses 
valores nem é tão grande como a expectativa de seos resultados, nem ha 
impossibilidade de por outro modo substituil-a. 

Pelo que toca á nossa industria fabril, e em geral a todas aquellas onde é 
indispensavel a intervenção das machinas, não se pócle deixar ele louvar o 
respeito, que a nossa Tarifa consagra a esse grande elemento ele poder 
productivo, isentando de direitos as machinas destinadas á lavoura, ás fabricas, 
á navegação por vapor, e ás estradas de ferro. Deixão porém ele gozar d'este 
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favor " outras quaesquer machinas, apparelhos, ou instrumentos não 
classificados;" e, segundo o texto da Tarifa, todas as que não preencherem os 
fins pelos quaes se lhes dá essa isenção. 

Não parece problematico o inconvenient.e do imposto sobre essas machinas 
que possão ter um destino literalmente diverso d'aquella primeira applicação ; 
e quanto ás distincções sobre a :virtude e aptidão d'ellas, a fiscalisação e a 
duvida, poderião vir a frustrar praticamente o espírito liberal da Tarifa. 

Se ha paiz, para quem devão prevalecer os motivos que recommendão a 
livre entrada das machinas de todo genero e applicação, é 'incontestavelmente o 
Brasil; nenhum mais do que elle reclama com instancia o favor d'essa medida 
em toda a sua plenitude. 

O estado da nossa industria metallurgica do ferro, como foi verificado pela 
Exposição Nacional, póde-se resumir n'esta substancia. "Todas as Pro-
víncias," diz no seo Relatorio Geral o illustre Secretario da Exposição, 
'' exposerão amostras de mineral de ferro ; as unicas porém onde se exerce a 
industria metallurgica com mineraes extrahidos da terra são as de Minas, e 
Rio Gr;wde do Sul. N' esta ultima Província, a extracção do ferro é de recente 
data, e ainda se acha no estado de ensaio. A difficuldade dos 
transportes, e o alto preço por que o ferro chega á Província de Minas, derão 
origem ao estabelecimento de muitas forjas. Existem n'ella não menos de 84, 
onde se fundem e se f01jão annualmente cerca de 250,000 arrobas de ferro, 
pelos methodos mais primitivos. Em Goyaz, onde militão 
mais fortes razões do que em Minas, tambem existem algumas fundições-
fOijas. 

Não faço menção de São João de Ipanema, por que essa fabrica cessou de 
trabalhar." 

Quando um elemento tão necessario á vida das industrias de todo genero, 
em todos os paizes, e cuja quantidade é actualmente para a nação que o produz 
o indicador de seo poder fabril, e até certo ponto de sua grandeza política, as 
condições em que até hoje nos achamos, em referencia á sua extracção, 
deverião aconselhar como uma animação importante a todos os ramós 

· industriaes elo paiz, a reducção elo imposto que a nossa Tarifa faz pesar sobre 
o ferro bruto ele procedencia estrangeira. 

O beneficio que ella proporcionou ás nossas fabricas, e á navegação por 
vapor, dando entrada liVTe ao carvão de pedra, cuja exploração não se acha 
ainda entre nós em circunstancias mais favoraveis, parecia dever estender-se, 
com igual razão ao menos, á importação ele ferro bruto-materia prima por 
excellencia, de todas as inclustrias. 

• 
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Em outro paiz que o não produzisse nas proporções ele suas necessidades, 
o rigor elas normas economicas teria exigido a suppressão cl'esse imposto. No 
nosso caso porém, visto sahirem elas Alfanclegas, pócle-se dizer, os nossos 
recursos financeiros, bem que não seja o proclucto cl'essa verba ele um vulto tão 
imponente, que provoque sériamente a hesitação em supprimil-a sem contrariar 
as previsões do Thezouro, não é exagerado o reclamo de reduzir esse imposto 
a proporções as mais diminutas, ao menos em quanto o Governo, na falta de 
emprezas particulares, não tomar a si, por bem elo futuro de todas as industrias, 
a exploração em ponto grande cl'este artigo, que aliás offerece entre nós os 
mais abundantes elementos, e cuja penuria, em casos excepcionaes, poderia 
trazer mui graves consequencias. 

Mais ele uma consideração séria, e ele alcance superior aos calculas 
cluanuarios, se envolve n'este simples enunciado, e não pode escapar á 
illustração do Governo de VossA MAGESTADE IMPERIAL. 

Na linha das animações que se podem dar a um objecto ele não somenos 
importancia, e cujo adiantamento marca o gráo ele civilisação na esphera elo 
bello e elo gosto, figurão todas essas facilidades, todos os estimulas clir.ectos e 
indirectos, sem os quaes não é dado esperar progresso nas Bellas-Artes. 

Se na Industria em geral, considerada quanto ao jôgo intrínseco e 
systematico ela proclucção, podem os dictames ela Economia Social excluir como 
inefficazes, e ·ás vezes como funestos, certos favores e protecções ; as Bellas-
Artes, pelo contrario, resumindo por excellencia as faculdades intellectuaes do 
artista, e suas disposições inventivas e ele imitação, n'um circulo onde não 
jogão os interesses complicados da e1·eação da riqueza,--exigem por isso mesmo 
para o seo desenvolvimento cuidados peculiares ele outra natureza, e um 
ap:tbiente todo saturado de patrocinio. 

Fóra ela influencia tutelar dos Governos, e sem que sejão bafejadas pel~s 
animações ela literatura, e do gôsto c1iffunc1ido nas classes c·apazes de bem 
apreciai-as, não podem as Bellas-Artes desabrochar e florecer; de:finhão em face 
da indifferença, ou não passão jámais da condição lastin:wsa ela vulgaridade. 

Sem esses incentivos generosos é mui desigttal a luta entre o industrial e o 
artista no campo utilitario ela producção; e nos paizes novos, onde tantas e 
mais vantajosas carreiras se abrem ás vocações da mocidade, ainda mais ahi se 
acanha o futuro das Bellas-Artes. " Se é verdade," diz uma autoridade da 
epoca, " que o genio vive por si mesmo, e vôa com as suas proprias azas, é 
igualmente certo que o talento precisa do conselho dos mestres, e do exemplo 
das suas obras." 
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Tudo quanto fôsse, pois, generalisar entre nós o gósto pelas Bellas-Artes, 
facilitando a acquisição das creações dos· grandes artistas, e despertando por 
esse modo a apreciação das classes abastadas, que unicas podem por seo lado 
formar essas galerias de Pintura e de Escultura, verdadeixos auxiliares, em 
outros paizes, dos Institutos do Estado e Academias publicas, seria, no meo 
fraco entender, naturalmente indicado e conducente a animar e desenvolver 
entre nós o estudo das Bellas-Artes. 

·Os esforços combinados·n'esta direcção proficua, onde compete ao Estado 
o logar de honra, não podem sem perigo ser contrari.ados, limitando-se ou 
impecendo-se os meios da propagação do gôsto, e da cultuxa e ensino privado das 
Bellas-Artes, em virtude de taxações que recahem directamente sobre ellas, com 
destinação apparente ao luxo e ao fausto das classes opulentas. Assim bem 
poderia ser mitigado o imposto de importação, a que estão sujeitos os quadros e 
pinturas a oleo, aquarella ou a fumo, estampas impressas e lithographadas, bem 
como as estatuas de marmore, alabastro, porfido, jaspe e até de gesso. 

Ê o tributo pesando sobre a Pintuxa e a Escultura, desde as suas producções 
as mais elevadas até os seos modelos. 

A VossA MA(tESTADE IMPERIAL, sempre tão Solicito em proteger este 
poderoso elemento de illustração e gloria para os povos que o possuem, 
submetto mui respeitosamente estas resumidas idéas em favor das nossas 
Bellas-Artes, as quaes nenhuma causa invencivel se oppõe a que venhão um 
dia figuxar com brilho e renome entre as dos outJ:os paizes. 

Eis, Senhor, em descorada phrase, e pallido reflexo, alguma-& d.as 
observações, que ressumbrão do quadro magestoso da maior Exposição 
Internacional havida até hoje, e a que tive de assistil· por Ordem de VossA 
MAGESTADE IMPERIAL. 

A um espirito mais elevado, a um observador mais competente, sería dado 
fazer apreciações praticas, mais proveitosas e de maior alcance, sobre os 
resultados beneficos que essas comparações periodicas são chamada~ a produzil' 
em favor dos paizes, que n'ellas vêm tomar parte, animados do de ejo sincero 
de utilisar-se da experie:ç.cia, a qual, como para os individuas, é para as nações 
o grande pharol da vida. 

Se tamanha vantagem porém me não foi possível attingir, os meos 
anhelos e esforços buscárão ao menos con-esponder á homa, que me coube 
em Haver-Se Dignado VossA MAGESTADE IMPER.IAL empregar-me por esta 
occasião no serVIço do Brasil. 

l 
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Profundamente reconhecido por esta Graça, outorgada pela Alta Confiança 
de VossA MAGESTADE IMPERIAL, sou, 

SENHOR, 

De VossA MAGESTADE IMPERIAL, 

O mais humilde e reverente subdito, 

• 

FRANCISCO IGNACIO DE CARVALHO MOREIRA. 
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I. 

DIRECTORIA CE NTRAL . l n SECÇÃO. RIO DE JANEIRO. 
1\iiNISTERIO DOS NEGOCIOS DA AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS, 

Em 24 de Dezembro de 1861. 

Passo ás maõs de V. Exn o incluso D ecreto ele 25 de On tuuro ultimo, pelo qual 
foi V. Exa nomeado Presidente da Commissão, que, por parte do Imperio, tem el e assistir 
á Exposição a que se vai proceder em Londres no dia 1 el e Maio proximo futuro. 

Deos Guarde a V. Exn 
:M. F. DE SOUSA E MELLO . 

Snr. FRANCisco IGNA CIO DE CARVALHO MoREIRA. 

DECRETO. 
Hei por bem N oinear o Conselheiro Francisco Ignacio de Carvalho Moreira , 

Presidente da Commissão que por parte do Imperio tem ele assistir á Exposição a que se 
vai proceder em Londres no dia l ele Maio proximo futuro. 

Palacio elo Rio de Janeiro, em 25 ele Outubro de mil oitocentos e sessenta e um, 
quaclragesimo da Inclepenclencia e do Imperio. 

Com a Rubrica ele SUA MAGESTADE O IMPERADOR. 

MANOEL FELISARDO DE SOUSA E MELLO . 

• ->. 
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II. 
• DIRECTORIA CENTRAL DA SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS 

DA AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS, 
Em 24 ele Dezembro ele 1861. 

IUmo e Ex~o Snr. 

Sua Magestade o Imperador, Tendo resolvido que o Brasil tome parte na 
Exposição Ingleza de 1862, enviando-lhe para esse fim alguns artigos da propria 
producção natural ou industrial: Houve por bem Nomear por Decreto de 25 ele Outubro 
ultimo a V. Exa Presidente, e ao Dr. João Manoel Pereira da Silva e ao Barão de Mau á, 
membros da Oommissão que tem de assistir á mesma Exposição. 

Tornar o Imperio mais conhecido e devidamente apreciado, apresentando alguns 
especimens de seus multiplicados e valiosos procluctos naturaes, com o fim de permutal-.os 
e de excitar os capitaes, braços e intelligencia da Europa para sua extracção e preparo : 
dar icléa, postei que fraca., de nossa actividade e ci vilisação, faz endo assim desvanecer 
preconceitos que se hajão formado contra nós, tal é o alvo principal a que visamos, 
remettenclo diversos productos á Exposição Internacional ele Londres. 

Ao zelo e luzes ela Oommissão confia o Governo o procedimento que deve ter n'essa 
grande Exposição, tanto na parte relativa aos objectos que têm ele lhe ser enviados pela 
Com missão Directora da Exposição N acionai no Rio de J aneiro, como aos da producção 
estrangeira., esforçando-se para tornar os primeiros bem conhecidos, e estudando os outros 
para aproveitar o que d'elles nos pode ser v::mtt0oso, procurando com-tudo cingir-se ás 
Sl:)guintes: 

~ 

INSTRUCÇOES. 
ART. 1? 

A Oommissão fará receber e transportar para o lagar da Exposição destinapo 
aos objectos remettidos pelo Imperio, todos aquelles que lhe fôrem enviados cl'esta Oôrte 
pela Oommissã.o Directora da Exposição N acionai. 

ART. 2? 

As relações que acompanharem esses objectos, serão impressas nas línguas 
Portugueza, Ingleza, Franceza e Allemã, e publicadas nos jornaes e gazetas de maior 
ci rcnlftção na Inglaterra, França., B elgica e Allemanha. 

ART. 3? 

A Oommissão poderá reunida fazer os trabalhos de que é incumbida, ou di vidil-os 
por cada um ele seus membros, se esta divisão fôr julgada mais proveitosa. 

ART. 4° 

A Oommissão examinará minuciosamente os productos vegetaes, os alimentares, 
e os artigos ou procluctos industriaes, que sejão similares dos do Imperio, v. g. assucar, 
café, tabaco, algodão em rama, chá e seda, procurando obter sementes, mudas e 
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amostras d'estes procluctos, e informações elo lagar ele sua procedencia, dos processos de 
sua cultura, manipulação e acondicionamento; e bem assim a clescripção dos machinismos 
empregados em sua preparação, e os ultimas melhoramentos que n'ella tiverem sido 
introduzidos. .. 

Deverá informar-se do . preço cl'estas machinas, e do mercado onde se podem adquirir 
com mais vantagem. 

Examinará tambem qual o preço por que erão vendidos taes artigos nas principaes 
praças da Europa antes elos melhoramentos introduzidos, e quaes os que ora obtêm; 
enfim colherá todos os esclarec.imentos que o seu illustrado patriotismo aconselhar, em ordem 
a se poder introduzir com conhecimento de causa e com reconhecida vantagem, quaesquer 
melhoramentos na cultura e preparação dos generos similares aos elo paiz. 

ART. 5? 
• 

A mesma recommendação deverá observar a respeito de quaesquer productos 
da inclustria manufactureira, indagando quaes as materias primas empregadas no seu 
fabrico, para que se possão conhecer quaes elas existentes no Imperio podem substituil-as 
com vantagem, ou pelo menos sem grande inconveniente. 

Se apparecerem procluctos novos, ou novas applicações e usos das que erão j á 
conhecidas, fará cl'elles minuciosa descripção, procedendo na conformidade elo que se acha 
disposto na primeira parte cl'este artigo. 

A Commissão, alem de fa~er descripção minuciosa dos processos empregados na 
proclucção dos objectos elo reino mineral, e das. machinas ahi usadas, se esforçará por 
alcançar amostras dos differentes estados por que passão taes procluctos em seu fabrico. 

Se porem os objectos fôrem elo reino vegetal, alem das necessarias informações sobre 
sua producção, adquirirá sementes e plantas respectivas, para serem cultivadas no Imperio, 
no caso de haver n'isto vantagem. 

ART. 7? · 

Dará notlCra circunstanciada do machinismo empregado para aproveitamento 
e applicação dos productos naturaes, principalmente cl'aquelles que a Commissão soubér 
que existem no Impe1:io, ou podem ser n'elle a.cclimados, ou substituídos por outros ele 
natureza. semelhante: e finalmente, ele tudo quanto possa interessar ao desenvolvimento ela 
nossa industria; e bem assim de todas as alterações ou innovações feitas ás machinas 
motoras, sobretudo ás que servem á navegação, estradas orclinarias e · ele ferro, e á 
agricultura. 

ART. 8? 

Não sendo bastantes as clescripções do · machinismo para se poder ter conhecimento 
completo cl'elle, a Commissão procurará obter o . respec tivo desenho ou modelo. 

Neste caso, e sempre que fôr possível, se entenderá com os respectivos inventores, 
consultando previamente o Governo ácerca elas exigencias elos mesmos inventores. 
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ART. 9~ 

Deverá outrosim enviar o desenho e mesmo modelo de qualquer machina de 
nova. invenção, que se repute mais aperfeiçoada para descaroçar algodão herb aceo 
descascar e pilar arroz, café, serrar madeiras, e para aproveitamento ele outros generos 
alimentícios e industriaes cultivados no Brasil. 

Os desenhos deverão ser lithographados, e remettidas as estampas com todos os 
esclarecimentos que possão contribuir para o seu aproveitamento e applicação. 

ART. 10. 

O Governo Imperial recommenda igualmente á Commissão as pequenas industrias, 
el e cujas applicações dependem outras mais importantes. 

ART. 11. 

Chama tambem sua a.ttenção sobre os melhoramentos introduzidos na roteação 
e preparo das terras, e sobre quaesquer novos instrumentos empregados na lavoura 
com mais vantagem, elos quaes enviará desenhos, modelos e descripções: assim como 
sobre processos que tenhão sido adaptados com o fim de destruir ou evitar certas 
enfermidades, males e pragas. que costumão atacar ás plantas de cultura, e finalmente 
sobre tudo quanto possa interessar á salubridade das povoações e elas casas, como por 
exemplo, esgotos, desinfecção, calçamento e illuminação. 

ART. 12, 

Os obj ectos e artigos enviados pela Commissão Directora .ela Exposição N acionai 
serão devolvidos para o Imperio, ou vendidos em L ondres, conforme as declarações 
feitas no officio ele remessa. A Commissão encarregará _este duplo serviço a quem 
melhor lhe parecer. 

As clespezas que se fizerem para o retorno elos objectos expostos correrão por conta 
elo Governo Imperial, e as ela venda elos mesmos obj ectos recahirão sobre os particulares, 
a qnem pertencerem, ficando sujeito ao Tespectivo pagamento o preço que obtiverem. 

ART. 13, 

Fica aberto na Legação Imperial em Londres um credito cle.l8:000$ para oecorrer 
ás clespezas que a Commissão tivér ele fazer em execução elo que lhe é incumbido. 

Terminando, elevo declarar a V. Ex. que n'esta data remetto copia destas Instrucções 
aos outros membros ela Commissão. 

D eus Guarde a V. Ex. 

MANOEL I<'ELISARDO DE SOUSA E MELLO. 

Snr. FRANCisco IGNAcro DE CARVALHO MoREIRA. 
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ANNEXOS. 

III. 
LEGAÇÃO IMPERIAL DO BRASIL, 

Lo:>~DRES, 29 de J aneiro, 1862. 

5 

Tenho a honra de informar a V. sa, que o Governo Imperial do Brasil resolveo 
tomar parte na Exposição Real e Internacional de 1862. 

Com esse desígnio fôrão reunidas e expostas em algumas capitaes das Províncias do 
Imperio, e a final no Rio de Janeiro, varias collecções de produc,tos, d'entre os quaes se 
pretende faz er uma escolha para a Exposição Internacional. E de esperar que isso 
concorra para mostrar o desenvolvimento de que é susceptível o vasto commercio já 
existente entre o Brasil e a Europa; e o immenso campo que offerece o Imperio á 
industria e aos capitaes. 

Acho-me· por em quanto sem informação especial do Governo Imperial acerca do 
espaço que será necessario para a exposição da collecção Brasileira que tem de ser enviad a 
pa~.·a aqui; mas, como por occasião da correspondencia já havida entre a Legação 
Britanica no Rio de Janeiro e o Ministro d'Estado dos N egocios Estrangeil"os, fôra apro-
ximadamente calculado para aquelle fim um espaço de 1,300 pés quadrados. não hesitarei 
pedir aos Oommissarios Reaes hajão de conceder igual espaço para os productos Brasileirós 
destinados á Exposição Internacional; e confio que esta requisição, embora tardia, não 
deixará ele ser satisfeita. 

A collecção Brasileira constará principalmente dos proclnctos naturaes elo · Imperio; 
e segundo presumo, será remettida toda e de uma vez pelo Governo Imperial, acompanhada 
de um catalogo dos respectivos objectos. Logo que eu o recêba o transmittirei a V. S" 
por copia autbentica, como me cumpre. 

Satisfazendo á svggestão dos Oommissarios Reaes, Sua Magestacle o Imperador, mco 
Augusto Soberano, Dignou-se Nomear uma Oommissão Imperial, para assistir á 
Exposição de 18ü2. 

Os Oommissarios Brasileiros, de cujos nomes peço a V. s• queira tomar conheci-
mento, são os seguintes: 

O Oommendador Francisco Ignacio de Carvalho Moreira, Enviado Extraorclinario 
e Ministro Plenipotenciario de S. M. O. Imperador junto a Sua Magestade Britanica, 
Presidente; 

O Barão de Mauá, e o Oommendador João Manoel Pereira da Silva. 
Estes dous ultimas membros da Oommissão Imperial não se achão ainda em Londres, 

mas são brevemente esperados. Entretanto, como Presidente da Oommissão, procurarei 
com prazer desempenhar as funcções da Oommissão Imperial. A Oommissão as~im 
nomeada é especialmente encarregada de prestar assistencia; por todos os meios ao seo 
alcanee, á Oommissão Real, e terei prazer em Teceber quaesquer papéis ou documentos que 
partirr.m dos Oommissarios Reaes, e que possão habilitar a Oommissão Imperial para o 
cumprimento dos deve\-es que lhe são prescriptos. Por minha parte terei a honra de 
transmittir a V. S" a tritducção ele alguns extractos das Instrucções que nos fôrão dadas 
por S. Ex• o Snr. Ministro ela Agricultura," Oommercio e Obras Publicas, e de sollicüar 
para completo desempenho d'essas mesmas Instrucções a cooperação de V. S~ no que 
.esti vér ao seo alcance. 

Sua Magestacle o Imperador, Meo Augusto Soberano, D esejoso sempre de Promover 
o bem-estar e o progresso do Imperio, Toma um interesse especial n'esta grande em preza; 
e sou apenas interprete dos Desejos de Sua Magestacle, exprimindo a V. sa a esperança ele 
que o contingente que o Brasil envia á Exposição Internacional servirá para estender as 
já tão proveitosas relações existentes entre o Imperio e a Grã -Bretanha. 

Tenho a honra de assignar-me de V. S~ attento venerador e criado, 

Sm. F. R. SANDFORD, 
Secretario da Commissão Real da Exposição 

Intemncionnl de 1862. 

B 

O. MOR.EIRA. 
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.A.NNEXOS. 

(III.) 

LEGAÇÃO IMPERIAL DO BRASIL, 
LONDRES, 11 de Março de 1862. 

o 

Ill"!o Snr. 
Cumpre-me partw1par a V. sa, para levai-o ao conhecimento da Oommissão 

Real da E-xposição Internacional de Londres, que Sua Magestacle o Imperador, meo 
Augusto Soberano, Houve por bem Nomear o Oommendaclor Manoel de Araujo Porto-
alegre, Membro ela Oommissão Imperial do Brasil. 

Tenho a honra de ser ele V. S~ servo obediente, 

Snr. F. R. SANDFORD, 
Secretario da Commissão Real da Exposição 

Internacional de 1862. 

IV. 

O. MOREIRA. 

EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE 1862. SECRETARIA DA COMiviiSSÃO REAL, 
3 de F evereiro de 1862 . . 

(Tmduccão.'J 
' ' Illll!o e Ex'?0 Snr. 

• 

Em resposta á carta de V. Ex~ ele 29 do mez ultimo, sou encarregado pelos 
Oommissarios de Sua Magestade ele declarar, que recebêrão com grande prazer a 
comniunicação que V. Ex~ lhes fez das medidas tomadas pelo Governo Imperial do Brasil 
em pro da Exposição Internacional, e que os nomes dos Oommissarios nomeados por 
Sua Magestade o Imperador se achão devidamente registados. 

Julgando que os documentos inclusos serão de utilidade aos Oommissarios Brasileiros 
no proseg-uimento de seos trabalhos, tomo a liberdade de transmittil-os a V. Ex~ 

Cumpre-me informar a V. Ex6
, que os Oommissarios de S_ua Magestade, n a distribuição 

elo espaço feita por entre os Expositores, reserva 1,250 pés quadrados para a Exposição 
dos productos do Brasil, como V. Ex~ verá do plano annexo ; e que estão dadas as 
providencias para que á medida que fôrem appareceudo sejão remettidas a V. Ex~ copias 
das Iustrucções e Circulares que d'aqui tenhão de expedir-se. 

Em toelo .tempo terei muita satisfação ele prestar a V. E'x" toda assistencia que estivér 
ao meo -alcance; e com os sentimentos da mais alta consideração tenho a honra ele 
ass1gnar-me, 

D e V. Ex6 

Servo muito obêdiente, 

A. S. Exa o Snr. Ministro do Brasil. 

(Tradttcgão .) 

v. 
LEGAÇÃO IMPERIAL DO BRASIL, 

LONDRES, 27 de Janeiro de 1862. 

T. R. SANDFORD, 
Secretario. 

Ill':'o Snr. 
Tenho a honra de informal-o, que o Governo Imperial acaba de nomear uma 

Oommissão para assistir á Exposição Internacional ele 1862. 
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Sua Magestade o Imperador Dignou-se Nomear-me Presidente cl'esta Oommissão, 
da qual nomeei Agente a Mr. W. H. Clark. A collecção dos artigos que o Brasil 
pretende exhibir, deve em breve aqui chegar; e bem que não possa eu ainda precisar o 
quando, não é impossível que chêgue pelo proximo Vapor do Rio de Janeiro. 

Como provavelmente será numerosa a collecção, desejo fazer os necessarios arranjos 
para o se o recebimento, caso tenha de chegar pelo V apor de Fevereiro ; e para isso 
requisíto a sua assistencia, como Vice-Oonsul elo Imperio em Southampton. 

Segundo presumo, não haverá ahi difficuldade cem obter accommodação segura para 
ella nas Docas cl'esse porto; mas n'este particular queira V. S~ entender-se com Mr. 
Olark. 

Constando a Oollecção em grande parte de materias primas e productos naturaes, como 
supponho, tem de ser admittida pela Tarifa Ingleza livre de direitos de importação. Mas 
quando sejão os artigos de outra natureza, sou informado que os que sito sujeitos a direitos 
serão recebidos sem pagamento, o qual só terá lagar no caso ele serem os artigos vendidos 
no encerramento da Exposiqão. 

A collecqão será mandada pelo Governo Imperial, e toda de uma vez, segundo penso. 
N'estas circunstancias, V. S~ me obrigará prestando em Southampton a Mr. Olark, 

como Agente da Oommissão Imperial, os . seos bons officios, e todas as facilidades ao 
seo alcance, e estou prompto a satisfazer as despesas que se fiz erem por conta cl'esta 
incumbencia. 

Snr. THOMAS HILL, 
Vice-Consul do Brasil em Southampton. 

Tenho a honra ele ser ele V. s• 
Muito obediente Servo, 

O. MOREillA. 

VI. 
LEGAÇÃO IMPERIAL DO BRASIL, 

LONDRES, 30 de Janeiro de 1862. 
(Traducção.) 

Ill~0 Snr. 
Pela presente autoriso e dou poderes a V. s• para reclamar no porto ele South-

ampton por parte cl'esta Legação todos os volumes, caixões, ou quaesquer objectos 
remettidos elo Imperio do Brasil para Inglaterra com destino á Exposição Internacional 
de 1862, quer sejão taes objectos manifestados nos papéis de bordo, quer trazidos por 
mãos particulares, seguindo v. s~ as instrucções que já tenha, ou haj a de receber, a respeito . 
d'esses volumes e objectos. 

Snr. THOMAS HILL, 
Vice-Consul do Brasil em Southampton. 

Tenho a honra ele ser de V. S~ 
Servo obediente, 

O. MOREIRA. 

VII. 
EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE 1862.-SECHETARIA DA COMMISSÃO-

6 de Fevereiro de 1862. 
( Tutducgão.) 

das 

Ill~' 0 e Exmo Snr. 
Vou rogar a V. Ex• se digne transmltt1r aos Oommissarios Reaes os nomes 

pessôas que fôrem empregadas pela Oommissão Imperial elo Brasil como seos 
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Agentes para receberem nas Alfandegas d'este Reino os objectos destinados á Exposição 
Internacional. 

Todos os artigos chegados a Inglaterra com esse destino ficarão depositados nas 
Alfandegas até serem reclamados por um agente, o qual deverá provar o seo direito de 
pedir a transmissão cl'aquelles objectos d'ali para o Edi:ficio da Exposição, mediante a 
apresentação dos conhecimentos; convindo que as autoridades Fiscaes sejão previamente 
informadas dos nomes dos diversos agentes, que t erão de ser acreditados perante ellas 
para aquelle :fim. 

Com os sentimentos da mais alta consideração, sou de V. Ex~ 
O mais obediente servo, 

A S. Ex~ o Snr. Ministro do Brasil. 

(Tmducgão.) 

VIII. 
LEGAÇÃO IMPERIAL DO BRASIL, 

LoNDREs, 29 de Janeiro de 1862. 

F. R. SANDFORD, 
Secretario. 

Inn:o Snr. 
Em outra communicação d'esta data tive a honra de informar a V. S~ da 

nomeação ela Oommissão Brasileira para assistir á Exposição Internaciohal de 1862 ; 
agora tenho mais a declarar-lhe, que como Presidente da mesma Oommissão, hei 
nomeado seo Agente a Mr. W. H. ÜLARK, e peço a V. S~ tenha a bondade de tomar nota 
d'esta nomeação, prestando áquelle Snr. as facilidades necessarias para o desempenho de 
suas funcções. 

. Tenho a honra de ser de V. S~ 
Obediente servo, 

Snr. F. R. SANDFORD, 
Secretario da Commissão Real da Exposição 

Internacional de 1862. 

IX. 
LEGAÇÃO LVIPERIAL DO BRASIL, 

LoNDRES, 3 de Fevereiro de 1862. 
(Tmducgão.) 

O. MOREIRA. 

rnn:o Snr. 
Tenho a honra de informar a V. S~, que Mr. Robert Hunt, Director do Museu 

de Geologia Pratica d'esta Cidade, está por mim incumbido de prestar á Oommissão 
Brasileira a yantagem da sua valiosa m;sistencia, para a organisação, preparo e arranjo da 
Oollecção que o Brasil mandará para a Exposição Internacional de 1862; e vou rogar a 
V. S~ o favor ele dar as providencias para que Mr. Hunt tenha as necessarias facilidades 
para esse fim. 

Tenho a honra de ser de V. S~ 

Snr. F. R. SANDFORD, 
Secretario da Commissão Real da Exposição 

Internacional de 1862. 

Obediente servo, 

O. MOREIRA. 



( Traclucgão.) 
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X. 

VICE-CONSULADO DO BRASIL EM: SOUTHAMPTON, 
29 de Janeiro de 1862. 

111~0 e Ex~0 Snr. 

9 

· Tenho a honra de accusar o recebimento da carta de V. Ex• de 27 do corrente, e 
em resposta cumpre-me informar a V. Ex~, que de muito bôa vontade me encarregarei da 
remessa de quaesg_uer volumes que chegarem 3: este porto, procedentes do Brasil, com 
destino á Exposição Internacional. Cumpre-me outrosim informar a V. Ex\ que recebi 
hontem uma carta de J\1:r. W. H. CLARK, communicando-me suas iustrucções a respeito do 
recebimento e remessa d'aquelles volumes; e já lhe respondi, assegurando-lhe que suas 
ordens serão promptamente executadas. 

Tenho a honra de ser de V. Ex~ 
Criado muito obediente, 

por THOMAS HILL, Vic-e-Consul, 

A S. Ex• o Snr. CARVALHO MoREIRA, 
Ministro do Brasil em Londres. 

(X.) 

H. COOPER. 

EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE 1862 - SECRETARIA DA COM:l\USSÃO REAL, 
31 de Janeiro de 1862. 

(Tmducção .) 
Ill':'o e Ex ':lo · Snr. 

Tenho a honra ele accusar o recebimento da communicação de V. Ex", de 29 elo 
corrente, e sou encarregado de informar a V. Ex~, que a nomeação ele Mr. W. H. CLARK 
para Agente ela Commissão Imperial, se acha devidamente registada. 

Tenho a honra de ser de V. Ex• 
Criado obediente, 

F. R. SANDFORD. 
A S . Ex~ o Snr. Ministro do Brasil em Londres. 

(X.) 

EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE 1862-SECRETARIA DA COMMISSÃO REAL, 
5 de Fevereiro de 1862. 

(Tmducção.) 
111':'0 e Ex':'0 Snr. 

Em resposta á carta de V. Ex~ de 3 elo corrente; sou encarregado de participar-lhe. 
que Mr. Hunt encontrará da parte dos Oommissarios Reaes todas as facilidad es 
conducentes ao desempenho das funcções que lhe fôrão incumbidas p ela Oommissão 
Imperial do Brasil. 

Tenho a honra de ser de V. Ex~ 
Servo obediente, 

A Sua Ex• o Snr. Ministro do Brasil. 
F. R. SANDFORD, 

Secretario. 

c 

• 
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XI. 
SECRETARI A DA COMMI SSÂO REAL, 

15 de Fevereiro de 1862. 
(T1·aducqão.) Ill':'o e Ex~o Snr. 

Tenho a honra de chamar' a attenção de V. Ex~ sobre a decisão publicada em 
Agosto ultimo pelos Oommissarios de Sua Magestade, e que se refere á constituição dos 
differentes Jnrys Internacionaes. Esta decisão na parte que diz respeito aos Jurados 
Estrangeiros é a seguin te: 

".Cada Commissão Estrangeira tei·á• a faculdade de nomear um membro do Jury para 
cada Classe e Sub-Classe, em que fôrem representadas as industrias principaes (staple 
indust1·ies) do seo paiz e suas dependencias." 

Os Commissarios de S . M., ao mesmo tempo que tomárão esta resolução, reservárão-se 
o direi to de fazer na constituição dos Jurys as modifi cações que entendessem necessarias, 
não só para assegurar a mais ampla justiça ás differen tes N ações Expositoras, mas para 
l1 abilitar a importante corporação elos J uraclos a trabalhar elo modo mais proveitoso. 

Tenho agorn a honra de enviar a inclusa copia de uma Decisão (F01·mula No. 45a) mais 
circunstanciada no que respeita. aos J urys, contendo uma explicação elo modo por que os 
Comll)issarios Estrangeiros são convidados a nomear os seos Jurados. 

E obviamente desejavel explicar o que parece aos Commissarios ele S. M. se deve 
entender por uma industria principal (stap le indust1·y), exposta por cada nação. Deixar 
a interpretação d'esta denominação geral ás differentes Commissões Estrangeiras, seria dar 
logar a uma acção discorde, e á nomeaçáo de um n umero tal de Jurados, que fôsse 
prejudicar o andamento elos trabalhos elo J ury Internacional. 

Têm, por conseguinte, os Commissarios de S. M. determinado limitar o direito de 
cada Commissão Estrangeria a .mandar um Jurado parn cada Classe em que fôr 
representada por vinte Expositores, e para cada Sub-Classe onde houvér quinze, constantes 
dos nomes no Catalogo official. • 

Ao passo, porem, que os Commissarios ele S. M. consiclerão essencial esta limitação, 
de nenhum modo clesejão excluir elos J urys os representantes de Estados que na totalidade 
expõem largamente, mas que não podem, no caso ele inclustrias nascentes, attingir os limites 
que se julgou necessario marcar ao direito ele nomeação para cada Classe ou Sub-Classe. 

Tendo, portanto , os Commissarios el e S. M. verificado pela experiencia adquirida nas 
anteriores Exposi ções Internacionaes, o numero total ele Jurados necessarios pai·a 
formação de J urys effectivos, e tendo tomado as proporções entre os espaços concedidos 
a cada uma das differentes Nações, segundo esta estimativa estão dispostos a receber a 
nomeação elo numero ele Jurados que competir a cada Commissão. 

Caso se,i a ·aceita esta alternativa, é necessario indicar em que Classes ou Sub-Classes 
se cles~jão collocar os J uraclos. 

Cumpre-me outrosim informar a V. Ex~, que o unico motivo por que os Commissarios 
de S. l\1. não limitárão, na " decisão junta~" o numero dos .:[ uraelos Britanicos, foi a 
incerteza em que esta vão sobre até que ponto quererão as Commissões Estrangeiras usar 
do seo direito cl (J nomeação . Era-lh es, portanto, necessario reservarem·se a faculdade de 
completar o num ero deficiente em qualquer J ury, ele modo que os di fferentes J urys podessem 
plenam ente trabalhar. Assim procedendo os C:ommissarios de S. M., seguirão a pratica 
de 1 R:) 1 e 1 R 55, sem com-tudo impô rem a condição, como então se fizera, que metade pelo 
menos ele todos os Jurados ficasse reservada para o Paiz em que é feita a Exposição. 

Com sentimentos da mais alta consideração, tenho a honra de assignar-me ele V. Ex~ 

A S. Ex" o Snr. CARVALHO MoREIRA, 
Ministro elo Brasil. 

Obediente servo, 
F. R. SANDFORD, 

Secretario. 

P.S. - Oomo provavelmente o numero dos Expositores dos Estados ela America do Sul 
e Central dará em resultado a adopção ela segunda alternativa .apresentada n'esta Circular, 
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a· saber: a n omeação de dons Jurados para representarem os interesses d'estes Estados 
collectivamente, peço a V. Ex" que, para o fim ele eleger àous Jurados, cujos nomes me 
deverão ser mandados, como fica dito nas decisões, o mais tardar até 10 de Março, tenha a 
bondade de pôr-se em communicação com os representantes ele: 

Costa Rica.-"r.ÍJ.r. G. W. EwEN, 4, Adam Oourt, Broad Street.- E .C. 
Guate1nala.-Mr. JOHN SAMUEL, Consul Geral, 1, Coleman Street Builclings, 

Moorgate Street._:__E.C. • 
. ErzuadoT.- Don FRANCISCO GARCIA GASTON, Oonsul, 75; Mark Lane.- E.C. 

Pe?·ú.-Mr. HENRY KENDALL, Oonsul, 11, New Broacl Street -E. O. 
UTuguay.- Mr. GRAHAM SILMONS, Vice-Oonsul, Glasgow. 
Venezuela . ..!._Mr. FRED. HERBERT HEMMING, Oonsul, 25, Moorgate Street.- E.O. 

· ( T1·aducção.) 

XII. 

LEGAÇÃO IMPERIAL DO BRASIL, 
LONDRES, 19 de F evereil:o de 1862. 

F. R. SANDFORD. 

run:o Snr. 
Em resposta á Circular de 15 do corrente, cujo recebimento accuso, ·cümpre-me 

declarar-lhe que, como a collecção elos productos Brasileiros destinada á Exposição 
Internacional de Londres• não é ainda chegada a Inglaterra, não estou habilitado para 
ilizer á CoJD,missão Heal qual das alternativas offereciclas n'aquella Circular será applicavel 
ao Brasil. 

Como, entretanto, os productos elo Brasil pouca ou nenhuma relação têm com os 
das Republicas Hispano-Americanas mencionadas no postscriptum da dita Circular, 
muito sinto ter de dizer-a V. S~, que não pode a Oommissão Imperial concordar com o 
que lhe é suggerido acema ela nomeação ele dons Jurados, feita pelos Oommissarios 
d'aquellas Republicas de combinação com os Oommissarios do Br~sil. 

Tendo em consideração a extensão, população e commercio elo Imperio, atrevo-m e 
a esperar, que os Oommissarios Reaes, reconsiderando o assumpto, não duvidarão 
conceder em favor do Brasil o principio de Jurados em separado. 

Tenho a honra de ser de V. s• obediente servo, 

Snr. F. R. SANDFORD, 
Secretario da Commissão Renl da Exposição 

Internacional de 1862. 

XIII. 
SECRETARIA DA COMMISSÃO REAL, 

28 de Fevereiro de 1862. 
(Traducgão.) 

O. MOREIRA. 

111"?0 Sm. 
Sou .encarregado pelos Oommissarios de Sua Magestade de accusar o recebimento 

da carta de V. Ex~, de 19 do corrente, e de informal-o, que os Oommissarios de bôa vontade 
• 
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consentem na nomeação de um Jurado para funccionar por parte dos Expositores 
Brasileiros no J ury Internacional, servindo em qualquer das classes que lhe fôr 
de si gn a c1 a. 

Tenho a honra de ser, com a mais alta consideração, 
De V. Ex~ 

O mais obediente servo, 

A S. Ex~ o Snr. Ministro do BrasiL F. R. SANDFORD, 

(Tmducgão.) 

XIV. 
LEGAÇÃO IMPERIAL DO BRASIL, 

LONDRES, 11 de Março de 1862. 

Secretario. 

Ill"w Snr. 
Tenho a satisfação de accusar ' o recebimento da carta de V. S•, ·de 28 do mez 

proximo passado, em que me foi communicado haver a Oommissão Real concedido aos 
Oommissarios elo Brasil a nomeação de um Jurado em separado. 

Rogando a V. S~ o favor de transmittir aos Commissarios Reaes os agradecimentos 
da Commissão Imperial do Brasil por semelhante motivo, aproveito a occasião para 
communicar-lhe, que a escolha elos Commissarios Brasileiros recahio na pessôa de Mr. 
John Miers, Membro da Sociedade Real, e da Sociedade Linneana, o qual deverá 
representar o Brasil n'esta occasião como seo Jurado. 

Mr. Miers é um cavalheiro que, alem ele haver adquirido por uma longa residencia 
no Brasil grande conhecimento do Imperio, possue importantes habilitações scientificas, e 
por isso se acha cabalmente qualificado para a nomeação que acaba de receber. 

Tenho a honra de ser de V. S. servo obediente, 

Snr. F. R. SANDFORD, 
Secretario ela Comm issão Real da Exposição 

Internacional de 1862. 

XV. 

C. MOREIRA. 

(Traducgão.) 

SECRETARIA DA COMMISSAO REAL, 
18 de Março de 1862. 

Ill1!'0 e Ex~o Snr. 
Por parte dos Oommissarios de Sua Magestade, tenho a honra de accusar o 

recebimento da carta da V. Ex•, de 11 do corrente, notificando a nomeação de Mr. J obn 
~iers como Jurado para representar o Brasil na proxima Exposição; vou porem rogar a 
V. Ex.•queira declara.r, em qu al das classes deve elle servir. 

A S. Ex~ o Snr. Ministro do Brasil. 

Tenho a honra de ser 
De V. Ex~ 

muito obediente servo, 

F. R. SANDFORD, 
Secretario. 
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XVI. 
LEGAÇÃO IMPERIAL DO BRASIL, 

LONDRES, 22 de Março de 1862. 

13 

Ill"~o Snr. 
Satisfazendo á pergunta da sua carta de 18 do corrente, cumpre-me informal-o, que 

a Oommissão Imperial propõe que Mr. J ohn 1\'[iers, Jurado Brasileiro, funccio!le na Classe 
IV., que comprehende as sztbstancias animaes e vegetaes empre,qadas nas manujactu1·as. 

Tenho a honra de ser de V. S~ obediente servo, 

Snr. F. R. SANDFORD, 
Secretario da Commissão Real da Exposição 

Tntemacional de 1862. 

XVII. 

(Tradttegiio.) 
LEGAÇ"';\O IMPERIAL DO BRASIL, 

L ONDRES, 15 ele Maio ele 1862. 

O. :MOREIRA. 

Illm.o Snr. 
Achando-se aberta a Exposição Internacional, vou chamar a sua attenção sobre 

os pontos que eu desejaria tivesse v. s~ particularmente em vista na elaboração do 
Helatorio, que tão obsequiosamente prometteo apresentar para uso do Governo Imperial. 

Nas instrucções que recebi do Snr. Ministro da Agricultura, Oommercio e Obras 
Publicas, deseja S. Ex~, que se procêlla a um exame comparativo dos procluctos do Brasil 
vegetaes, leguminosos e alimenticios-taes como café, assucar, tabaco algodão em rama, 
chá e seda-com os generos similares expostos na presente occasião por outros paizes; bem 
como quereria obter, a ser possível, sementes, e amostras cl'aquelles generos por elles 
produzidos·; sendo tudo acompanhado de convenientes informações acerca da localidade, 
clima e qualidade de terreno mais apropriados para a producção d'esses artigos, e acerca 
dos processos empregados para a sua cultura, manipulação e preparo. Seria igualmente 
desejavel, segundo as Instrncções, uma descripção dos recentes melhoramentos introduzidos 
nas machinas, aparelhos ou instrumentos empregados na cultura d'aquelles productos, 
bem como desenhos ou modelos d'essas mesmas machinas, aparelhos ou Íllstrumentos, 
com uma indicação dos seos preços e fabricantes ; e bem assim uma verificação do valor 
medi o dos productos competidores de outros Paizes nos differen tes mercados da Europa, 
especialme;1te antes e depois de algum recente melhoramento ·applicado á cultura cl'aquelles 
artigos . E finalmente o espirito d'aquellas Instrucções, obter a maior somma possível de 
esclarecimentos, tendentes a estimular a agricultura no Brasil, e a augmentar no exterior a 
demanda de seos productos agrícolas. . 

Esta tarefa é tamanha que para ella não me atreveria a pedir o seo auxilio, se uã.o 
confiasse na bôa vontade com que V. S' me significou o desejo de ser util a um paiz que 
conhece tão bem, e pelo qual tem sempre tomado particular interesse ; e se nã.o tivesse 
sobretudo plena confiança nos conhecimentos scientificos.e praticas que lhe são familiares 
em semelhante assumpto. 

Caso p0rem lhe não seja possível cooperar em toda a extensão das Instrucções de 
S. Ex", aceitarei com pra.l:er um relatorio parcial sobre as materias que lhe merecerem uui 
interesse especial. . 

Como na elaboração d'esse Relatorio terá V. S~ talvez de incorrer em tlespeso.s , 
cumpre-me previnil-o, que me apressarei a satisfazel-as. Recommendando ao seo favoravel 
acolhimento o pedido que lhe faço. 

Snr. JOHN MIERS. 

D 

Tenho a honra de ser ele V. S" 
Amigo affectuoso, 

O. MOREIHA. 
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(Traducgão.) 

ANNEXOS. 

(XVII.) 

HAMMERSMITH, 
17 de Maio de 1862. 

Ill'!'o e Exm.o Snr. 
Te:nho a honra de ac~usar o ~a v?_: de V. Ex', de 1? do corrente, pelo qual vejo, 

que V. Ex" e o Governo Impenal.desepnao ter um relatono sobre o valor e excellencia 
r~la.tivos elos pro~uctos Brasileiros na ~xposição Internacion~l, .comparados com os artigos 
S1m1l~re~ provem entes de ?utro~ pmzes; bem como colhg1r dos multiplos objectos 
contnbmdos por todo sos pmzes, mformações gen1es que possão ser uteis ao Brasil, ou 
tendentes a economisar o trabalho, melhorar a qualidade dos procluctos nacionaes, e 
estimular a industria geral do paiz. . 

Não me será! possível emprehender a execução de um programma tão vasto como o 
indicado por S. Ex~ o Snr. Ministro da Agricultura, Oomm ercio e Obras Publicas ; mas 
procurarei satisfazer as suas vistas, quanto coubér nos meos limitados conhecimentos. 

V. Ex~ sabe, que todo o meo tempo é agora absorvido no desempenho ele minhas 
func9ões ele Jur.a~lo, o g_ue ainda durará por n1:ais d~ um mez; mas, finda que seja essa 
tarefa, procedere1Immed1atamente ao estudo e mvestJgação que V. Ex~ me recommenda, e 
cujo resultado lbe transmittirei nas proporções praticaveis. 

Tenho a honra de ser de V. Ex• 

Servo muito :fiel, 

JOHN MIERS. 
A S . Ex~ o Snr. Ministro do Brasil. 

(Traducção.) 

(XVII.) 

LEGAÇÃO IMPERIAL DO BRASIL, 
LONDRES, 15 de Maio de 1862. 

Ill~0 Sm. 
Referindo-me á conversação que ba dias tivémos acerca do seo relataria sobre o 

contingente mineral remettido pelo Brasil á Exposição Internacional, e elo que prometteo 
confeccionar o Dr. Lankester a r espeito dos :fins para que o Governo Imperial deseja 
esses trabalhos, tenho a dizer o seguinte : 

Esses fins são, primeirame:ç.te verificar qual é a condição dos productos mineraes, 
vegetaes e florestaes, expostos pelo Brasil, em relação .á dos productos competidores de 
Ol!,tros paizes; quaes as vantagens ou desvantagens de semelhante competição; os 
meios de remover taes desvantagens, ou ao menos attenual-as ; quaes os processos 
aperfeiçoados ele cultura, manipulaçào ou preparação d'aquelles productos que merêçào 
ser introduzidos no I mperio : utilisar :finalmente a industria comparada de outros 
paizes competidores, tal como se vê na Exposição Internacional ele 1862, no intuito 
de estimular a protlucção do Imperio, diminuindo o seo custo, tlesenvolvendo as suas 
forças, e augmentando ao mesmo tempo a demanda em favor de sua protlucção. 

O :fim do Governo Imperial não é obter trabal4os puramente scienti:ficos, mas sim o 
fructo da experiencia, e o conselho de autoridades que sabem combinar a sciencia com a 
informação pratica, no que resp<:Jita aos meios mais pr oficuos de applicar o· exemplo de 
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outros paizes parallelos á condição actual do Brasil, ajuizando-se pelo que representa o 
Imperio na actual Exposição. Com estas vistas, deseja S. Ex~ o Snr. Ministro da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, possuir descripções, desenhos ou modelos de 
quaesquer machinismos substitutivos do trabalho braçal que V. s• ou o Dr. Lankester 
p~ssão julgar de utilidade ao Brasil, especialmente os que servirem para limpar algodão, 
descascar arroz e café, serrar madeiras, preparar a terra, e fundir metaes ; saber os preços 
de taes macbinismos; onde podem ser obtidos; e ter ao mesmo tempo uma informação 
exacta e pratica do modo por que funccionão esses apparelhos. 

O Governo Imperial desejaria igualmente, que lhe fôssem suggeridos quaesquer meios 
·tendentes a melhorar as plantações actuaes do Brasil, e a introduzir ali outras que o 
Dr. Lankester julgar de utilidade para o Imperio; e que lhe fôssem obtidas amostras 
de sementes cuja cultura possa elle recommendar. 

No desempenho d'esta Commissão terá certamente V. S", bem como o Dr . Lankester, 
de fazer despesas, que estou prompto a satisfazer mediante aviso. 

Não desconheço de modo algum, que na presente occasião terá V. S~, assim como o 
Dr. Lankester, de attender a outros pedidos; ouso entretanto esperar, que V. s• applicará 
a sua attenção a esses trabalhos, logo que as circunstancias lhe permittão faz el-o, e rogo-
lhes tenhão a bondade de dar-lhes todo o desenvolvim~nto que julgarem conveniente. 

Inclusa achará V. S ~ uma copia d'esta carta, que por seo intermedio passo ás mãos 
do Dr. Lankester. 

Snr. RoBERTO HUNT, 
&c. &c. 

( T1·aducção .) 

Tenho a honra de ser de V. S • 

Attento venerador e criado, 

(XVII.) 

MUSEU DE GEOLOGIA. \>RACTICA, 
8 de Agosto de 1862. 

C. MOREIRA. 

lllmo e Ex~o Sur. 
Passo ás maõs de V. Ex" o meo Relatorio, e juntamente o do Dr .. Percy com 

as analyses de carvão e mineraes ele ferro. 
Transmittindo a V. Ex• este trabalho, cumpre-me informal-o de que, proseguindo no 

desempenho d'essa tarefa, convenci-me ela difficuldacle que tenho em ministrar a V. Ex~ 
informações que possão ser uteis ao Brasil, visto que não possuo o menor conhecimento 
das localidades d'onde procedem os especimens que se achão na Exposição Internacional. 

Havendo porem examinado cuidadosamente a collecção Brasileira, reuni algumas 
observações a respeito cl'aquelles • productos que têm importancia commercial, deixando 
todavia de parte os metaes preciosos, por ser sua existencia no Brasil geralmente conhecid.a. 

Tenho a honra de ser de V. Ex• • 

Fiel servidor, 

A S. Ex" o Commendador CARVALHO MoHEIRA, 
Ministro do Brasil. 

ROBERT HUNT. 
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( Tradtwçâo.) 
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(XVII.) 

LEGAÇAO IMPERIAL DO BRASIL, 
LONDRES, 9 de Agosto de 1862. 

Illn:o Snr. 
Tenho a satisfacão de accusar o recebimento da sua carta de li do corrente, bem 

como o do Relatorio que ~ acompanhou. 
Agradecendo de novo a V. S~ o incommodo que lhe cleo o exame ela collecção Brasileira 

apresentada na Exposição Internacional, cumpre-me acrescentar, que estou convencido de 
que o seo relatorio será de grande interesse ao Governo Imperial, e de que as suggestües 
praticas que V. S~ faz para serem consideradas pelo mesmo Governo, terão o peso que 
lhes dá a sua subida reputação scientifica e a sua experiencia. 

Snr. RoBERTO HuNT, 
&c. &c. 

• 

Tenho a honra ele ser de V. S~ 
Attento venerador, . 

O. MOREIHA. 
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XVIII. 

RELA.TORIO DE NIR. ROJ3ERTO HUNT, 
MEMBRO DA SOCIEDADE REAL; DIREOTOR DOS AROHlVOS Mll':ERALOGIOOS };0 MUSE U DE 

GEOLOGIA PRATICA EM LONDRES, &c. 

Illr~w e Ex'~0 Snr. 
Não obstante o interesse que excita a collecçiio ele Mineraes mandados pelo 

Governo do Brasil á Exposição Internacional, e que tiio bem dispostos se acham no 
Edificio da mesma Exposição, não é facil o fazer um relataria sobre o valor commercial 
dos especimens exhibiclos. Podemos dizer, que uma elas maiores difficulclacles vem de 
ser a CQllecção mais Mineralogica cloque Teehnologica. Os especimens sam pequenos, 
sendo, por isso, impossível, dizer-se qual poclerit ser o valor elos mineraes em bruto como 
se encontram em seu estado nativo. 

Podem os especimens não representar plenamente as condições das veias mineraes 
d'onde fôram tirados-ou das camas d'oncle se extrahíram ou se obtivéram. 

E tambem preciso, para poder-se dar opinilio sobre o valor commercial cl'estas 
cousas, conhecer-se o custo da producçi'to, como ai\ despesas do transito, e varios outros 
particulares. 

Antes de poderem bem desinvolver-se os thesouros mineraes de qualquer paiz, 
importa examinarem-se cuidadosamente as formações Geologicas, e marcarem-se com 
exacticllio em .bons Mappas topographicos. Sem a guia de um trabalho semelhante nüo 
é possível desenvolver com economia os recursos mineraes ele uma nação. Na In glaterra 
julga-se tüo importante o estudo e plano geologico, que se está o mesmo fazendo agora 
por ordem e á custa elo Governo Britanico, sob a rurecçtí.o geral do Snr. Rodrigo 
Murchison, e por um corpo numeroso de empregados bem instruidos. O modo acloptaclo 
n'esta planificaçüo (survey ), é tomar os Mappas ela Mediçlio Trigonometrica, da 
" Ordenançet," e rastejando com o maior cuidado os limites elas formações diversas, 
marcai-as nos mesmos 1\1appas, e clistinguil-as umas das outras por um bem ordenado 
systema de Oôres. N'estes Mappas Geologicos, que se publicam e se vendem ao publico 
a modicos preços, acham-se assinalados o cruzamento (outcrossing) ele todas as camas 
conhecidas de Carvão -ele-pedra, e as mais largas deslocações a que estes depositas pod em 
haver sido sujeitos. As bêtas mineraes sobre que em qualquer , tempo se têm feito 
alguns trabalhos, sam indicadas por linhas ele Ouro, e os depositas alluviaes ele Estanho, 
por pontos ele Ouro. O valor cl'estes Mappas para o mineiro pratico ha sido mui grande, 

E 
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e todos os interessados em propriedade mineral se referem a elles como primeira 
autoridade. Todos os grandes Paizes ela Europa têm mandado fazer planificações 
baseadas na da Inglaterra. Na In dia, no Canadá, na Australia, na Nova Zelandia, e 
em varias outras Oolonias, se estam adi antando planificações geologicas. Effeituou-se 
uma extensa e bem . organizada planificaçt'w nos Estados-Unidos, especialmente em 
todos os districtos procluctores de mineraes, e as vantagens d'ahi resultantes ham sido 
publicamente reconhecidas. Fazemos notar es.tas causas com o fim ele dirigir a attenção 
elo Governo Brasileiro sobre a imporLancia da Planificaçl'w Geologica de Paiz que 
abraça em seus limites tão vasta serie ele formações ele rocha. Ao mesmo tempo que nas 
costas do Imperio elo Brasil encontramos uma longa fileira ele granito interpenetrada de 
rochas basalticas e outras volcanicas, ba largos tractos de Rochas Paleozoicas, vastos 
elistrictos cobertos ele podra Vermelha Arenosa nova e rochas Terciarias, se encontram 
em abundancia nas partes meridionae~. As condições que se acham indicadas sam 
taes que, ainda quando não houvesse outra prova, levam a concluir, que um Paiz com taes 
caracteres lithologicos deve ricamente ser metallifero. O argumento el'aqui dRduzivel é, 
que um clesinvolvimento qualquer em sufficiente escala, com propria direcçt'w, deve 
produzir prospero resultado commercial, e adiantar grandemente a prosperidade elo 
Imperio. 

Na collecçt'w que agora vou a considerar se encontrará uma interessante serie ele 
pedras preciosas. O diamante é ele especial interesse, sendo grandemente o de maior 
valor. 

A historia natural elo diamante é muito conhecida; os methodos de procurai-o sam 
demasiado familiares no Imperio do Brasil, para preci~ar-se íallar d'elles. A concliçt'w de 
algumas elas rochas mais antigas do Paiz parece, todavia, requerer algumas reflexões. 
Observo que de todas as pedras preciosas e Mineraes Orystallinos na Exposição o maior 
numero vem elas Províncias que se estendem ao longo da costa, á excepçt'w de 
Minas Geraes. Todo este districto parece consistir ele granito e ele gneiss. O que Mr. 
Darwin, em suas "Observações Geologicas sobre a America elo Sul," diz da regit'w proxima 
ela costa que se estende desde a Bahia até o · Rio ele J aneiro, pareceria, pelos exemplos 
mandados, applicavel a todo o clistricto. "A rocha que prevalece" (na Bahia), escreve 
elle, "é gneiss, muitas vezes, pelo clesapparecimento elo quartzo e mica, e por o feldspato 
" perder a sua côr vermelha, passando a uma pedra-verde primitiva brilhantemente parda. 
" Não poucas vezes quartzo e cornublenda se acham dispostos em camadas em 
' ' feldspato quasi amorpho. Encontra-se algum Granito Synitico, marcado orbicularmente 
" por linhas ferruginosas, e pela exposiçt'w ao tempo atmospherico enchendo-se de buracos 
" cy lindricos verticaes, quasi tocando-se uns a outros. * ~é * * A gneiss continha geralmente 
" muitos crystaes grossos de cornublenda, que n'outras partes nunca .ou raramente se 
" encoi;J.tram, suas folhas ou laminas sam levemente curvadas em roda dos fragmentos de 
" pedra-verde (g1·eenstone) que estes rochedos continham, ela mesma forma que algumas 
" vezes se acham em tórno de concreções. D'aqui se vê o haver-se a gneiss de certo 
" amolecido, ter-se-lhe modificado a composição- e arranjado -se as suas folhas-
" subsequentemente á quebra das veyas ( dilces) d' onde sahiram os fragmentos." 
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Do Rio de Janeiro diz Mr. Darwin :-" Todo este districto é formado quasi 
" exclusivamente de gneiss, abundando em granates e rochas porphyriticas com grandes 
" crystaes até de 3 e 4 pologadas de comprido de feldspato orthoclase: n'estes crystaes 
" acham-se muitas vezes incluídos mica e granates. "' * * * 

"Os numerosos viajantes n'este paiz todos ham ficado grandemente sorprendidos da 
" profundidade a que o gneiss e outras rochas graníticas, assim como os schistos micacios, 
" do interior ham sido decompostos. Perto do Rio tudo mineral excepto o quartzo ha 
" ·sido completamente amollecido, em alguns si tios até á profundidade de pouco menos de 
" 100 pés. Os mineraes conservam as suas posições em folhas dispostas na direcção 
" usual; e veyas de quartzo fracturado se podem rastejar desde a rocha massiça entrando 
" alguma distancia pela massa argillosa abrandada, malhada, de côr viva. Diz-se que 
" estas rochas decompostas abundam em pedras preciosas de varias especies-muitas 
" vezes em condiçt"LO fracturada, devida, supposéram alguns, ao collapso de geodes,-e 
" que contêm ouro e diamantes." 

O Kaolim ou Barro da China, e as outras massas argilaceas expostas, sam derivadas 
d'esta variedade de rocha decomposta. Diz o Auctor citado, que estas roch as graníticas 
contêm diamantes; mas tem vindo ao meu conher.imento que erradamente se ham tomado 
algumas vezes crystaes de quartzo muito brilhantes por pedras preciosas. A rocha onde 
os diamante:;; devem buscar-se é um schisto micacio quartzoso, que niio é granito, ainda 
que pode assumir o caracter de rocha crystalina, O nome orclinario d'esta rocha é 
Itacolumite, mas o termo parece haver sido laxamente usado em referencia a duas ou tres 
variedades de pedra, sendo occasionalmente applicado a uma pedra arenosa mi cace a (de que 
ha um especimen na Collecção), assim como á rocha metamorphica acima dita. Muitos 
viajantes ham trazido cystaes de quartzo por cliamantes: é pois importante, que todos 
saibam como os diamantes nunca tomam a forma de prisma de 6 lados com pyram.ides de 
6 lados nos tôpos, que é a forma crystallina elo quartzo. Sendo a forma do diamante de 
8 lados, isto é, duas pyramides ele 4 lados unidas pela base. Acha-se occasionalmente um 
diamante cubico : ha um muito distincto na Collecção Brasileira; e algumas vezes 
apparece esta joya como dodecaheclro. As outras pedras preciosas parece não precisarem 
menção especial. 

Entre os procluctos cl'estas rochas mais velhas que alli se exhibem ha um exemplar 
de chalcedonia, que, pelo caracter peculiar das camadas-e pelas côres delicadas que 
possuem,- pareceria ser admiravelmente propria para o gravador ele camafeo. Não ba 
duvida que muitos dos mineraes agatizandos, nas mãos de lapidarias Europeos se tornariam 
objectos de (consideravel) valor. As indicações n'este sentido sam de caracter tüo notavel, 
que é de aconselhar fortemente uma busca ele variedades ainda mais bellas. 

Exhibe-se uma serie de Barros que clifferem muito em seus caracteres, e sem duvida 
em suas construcções cbimicas. Os Kaolins ou Barros da China proprios, que sam 
derivados de granitos decompostos descriptos por Mr. Darwin, cuja noticia citei, participam 
das peculiariclacles elos obtidos nas minas ele Cornwall e de D evonshire. D e um dos 

. especimens de Kaolim de Nitheroy na E xposição tirou-se uma porção, que foi analysada 
por Mr. H. K. Bamber. Sua composiçtw se determinou ser a seguinte:-
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Silica, 
Alnmina, 
Cal, 
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Alcali, 
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l 
4.2"71 
4 1'1 6 

1"52 

Agoa, - 14'61 

Isto differe pouco dos melhores Kaolins da Europa. 
Será de interesse o ajuntar as analyses de alguns dos Kaolins d'este Paiz, e do 

Continente 1• 

Nenhuma informação se dá sobre o preparo d'estes Barros de Porcelana; não se sabe, 
por tanto, se naturalmente se apresentam no estado em que os vemos, ou se fôram 
artificialmente preparados. A primeira d'estas condições occorre n'este Paiz em Boney 
Tracey-e no districto á roda de Newton Abbot, em Devonshire; onde o barro h a sido 
evidentemente derivado dos cabêços de granito de Dartmoor durante o ultimo período 
Terciario, e depositado, por agoa que corria ele vagar, nas situações em que agora se 
encontra. 

Os Barros a que chamam Ocreosos, elas Províncias ele Minas Geraes, e elas Alagôas, 
os tres exemplos elo Pará, e o Barro Plastico da Província de Sergipe, aprese.ntam todos 
as peculiaridades dos barros derivados assim do granito. Os Kaolins-propriamente ditos-
sam, suspeito eu, artificialmente preparados, como em Cornwall. Manda-se um especimen 
elo granito decomposto, e a julgar-se por elle elo caracter geral da massa d'onde o barro 
se deriva, parece da qualidade que melhoraria muito com ser exposto ao ar e ao tempo 

1 Os BARRos DE PoncEr.ANA DE CoRNWALL, DE DEVONSHIRE, &c. coMPARADos :-

Comwall. Devonshire. St. Y1·iettx, Limoges. Deindmjj: 
Silica, 47·80 48·00 47·09 43·65 
Alumina, 36 00 35·10 36·41 35 93 
Oxydo de Ferro, 0·35 0·47 1·00 
Cal, 1·33 O·G6 0·88 
Potassa, - 0·80 0·50 1·56 
Soda, O·G5 0·25 
Magnesia, 2·94 
Agoa, 12·10 12·05 12·00 18·50 

PEDRA DE PoRcELANA DE ConNWALL :-

St. A ttstell. St. Stevens. 
Silica, 70·00 70·30 
Alumina, 21·00 15·40 
Oxydo de Ferro, 0·66 0·50 
Cal, 1·33 l-50 . 
Potassa, 1·50 5·30 
Soda, 2·00 0·45 
Agoa, Hil 5·30 
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( by " weatlteTing") . No kaolim exhibido ha uma falta de plasticidade, que procede 
principalmente elo grosso volume elas partículas, e da mistura ele peqtwnos grã.os 
micaceos. 

O processo recommendado no trabalhar d'este Kaolim seria, quebrar o granito em 
pequenos pedaços, e pôl-o debaixo de uma queda de agoa. Deixar depois correr o mais 
longe possível esta agoa, levando em suspensão todas as partículas mais finas, e enfileirar 
entt'w dois, ou melhor tres, pôças. A primeira seria para reter a mica e quartzo :finamente 
dividido ; a segunda receberia o barro comminuido em partículas menos finas; e a terceira 
a variedade mai·s fina. Se no ponto d'onde a agoa corre da primeira para a segunda 
pôça, se posér uma serie de taboas por aplainar, mas não muito asperas, de maneira que, 
pelo angulo a que estas sejam collocadas, possam ir sendo menos e menos fundas as 
correntes, vindo a terminar, com effeito, n'uma folha mui delgada, achar-se-ha, que as 
laminas finas prejudiciaes de mica ficarám a traz, sendo o barro puro levado avante 
pela agoa. As pôças nã.o devem ter mais de oito polegadas de fundo, e quando cheias ele 
barro e sêccas, devem deixar-se por um anuo sem se lhes bolir. A acçt'Lo elo sol sobre uma 
tal manta de barro, ou a influencia de gêlo continuado é, assás curiosamente, muito 
semelhante, ambas influencias parecem continuar um processo clesintegrante, pelo qual 
grandemente se melhora a plasticidade do barro. O valor cl'este Kaolim-que suppomos, 
pela extenst'Lo elas formações graníticas, e pela concliçt'w que se nos relata de muito cl'elle, 
deve existir em abunclancia-não pode deixar de ser grande. Petunzé, assim chamado, 
mas em realidade um bello pedaço de Feldspato, vem mandado ele S. Pedro. Não é 
possível, pela pequenez da amostra, dar opinião sobre o caracter geral d'este. O caracter 
da massa de granito que acompanha o barro de porcelana, com-tudo, faz inferir, que bôa. 
" Pedra de Porcelana," o verdadeiro Petunzé dos Chinezes, se poderá encontrar. Deve 
procurar-se um granito meio decomposto, formado de quartzo, com feldspato decomposto 
em parte, e intermisturado ele uma sustancia talcosa amarellada. O valor d'isto como 
vidrante de porcelana é tão grande, que a quantidade exportada "elo districto em tôrno de 
St. Austell para as Ollm·ias de Str.tjfm·dslti?·e se avalia annualmente em ;;Q.20,000. Este 
Kaolim se emprega na manufactura de porcelana, como é bem sabido, e alguns bons 
exemplos de louça se encontram na collecçüo Brasileira. Com a mistura de alguns elos 
outros barros, poderá fazer-se muito excellente porcelana e louça. Qualquer d'aquelles 
barros seria excellente para a fabricaçüo ele Alumen-se o paiz o requeresse-tratando-o 
simplesmente com acido sulphurico. Dos materiaes de refugo, depois de separados do 
barro, fazem-se tejolos n'uma ou duas das melhores fabricas d'este paiz. Sam esses de 
n atureza o mais refractaria, e se usam extensamente em nossas fornalhas de metal e de 
gaz-para estes fins poclem servir os barros vantajososamente. Os barros ochreosos, sendo 
cuidadosamente ·lavados, forn(;lceriam sem duvida algumas côres excellentes. Não deve 
esquécer a existencia da Steatite- a pedra ele sabão; acha-se na collecção uma bôa 
amostra, da Cachoeira, na Província ela Bahia. De rochas cl'esta especie se ham derivado 
sem duvida os barros de magnesia exhibidos. De qualquer d'estes é mui facil 
manufacturar a magnesia, ou o seu sulphato (o sal d'Epsom). 

Pela proximidade ao mar de muitos dos districtos que produzem aquelles mineraes 
F 
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terreos, e por nt'LO estarem a grande distancia da capital, parece faltar apenas um pouco de 
interpresa commercial para tornai-os de valor consideravel. 

Ha uma collecçt'LO muito interessante de mineraes quartzosos da Província de Minas 
Geraes, mas excepto para objectos de ornato, não parece precisar-se fallar d'elles. 
Muitas d'estas pedras, Topazios, Quartzo Amethystino, Turmalinas, Berylos, e outras, 
sam de bella qualidade, e d'ellas sem duvida se poderá tirar partido. Pareceria que a 
massa que no só Mappa a meu alcance é marcada gmnito (isto é, todo o espaço de paiz 
desde o norte da Bahia até á extremidade meridional do Brasil) deve consistir de 
variedade consideravel das rochas velhas de gneiss. Syenite e varias especies de 
Porphyro sam indicadas nos especimens enviados. As amostras de Magnesia manifestam 
certamente que existem variedades de Steatites, e os barros malhados me levam a inferir 
que se acharám rochas Serpentinas se as procurarem. A existencia porvavel de rochas 
depositadas é indicada, e a estructura Ardosiosa se encontra em alguns dos especimens. Os 
schistos e Barros Bituminosos de Santa Catharina, Ceará, e Bahia pertencem de certo ás 
rochas Terciarias, e podem olhar-se como quasi equivalentes aos Barros de Kimmeridge 
em DoTsetslzire. D everiam ser cuidadosamente examinados, e determinada exactamente a 
sua compos!Çi:LO. Pela distillação di:Ls piçarras (sltales) de Do?"SetsMTe- e de um deposito 
semelhante no Rheno-se produzem largamente N aphtha e seus derivativos. O processo 
de clistillaçilo em ;retortas de barro pode tornar-se cousa tt'LO simples, e sam tt'Lo uteis os 
procluctos para illuminaçf'Lo e para outras cousas, que faz isso uma industria bem digna ele 
ser cultivada. 

A attenção do Fabricante Chimico deveria dirigir-se especialmente sobre o Carbonato 
ele Soda ela Serra Grande, sobre a terra Nitrosa de Minas Geraes, e o Salitre da Montanha 
de Chapea, na Bahia. Ha tambem algum sulphato de Soda de Lages; Alumen Ferreo, ele 
Jequitinhonha, na Bahia; e algumas amostras mais pequenas, todas as quaes, se existem-
como é provavel-em largas quantidacles, devem, mais tarde ou cêdo, tornar-se de interesse. 
As amostras mandadas deveriam estimular indagaçl"LO. É certo que essas proclucções 
devem ser de valor consicleravel em muitas das manufacturas já estabelecidas no Imperio, 
e é igualmente certo, que da descoberta d'estes corpos salinos pode resultar grande 
commercio de exportaçl'Lo, se, como é provave1, as condições favoraveis á proclucçt'LO d'elles 
se estendem sobre largos tractos ele territorio. 

As Ardosias de Minas Geraes saro de interesse tanto geologica como economicamente. 
Saro de bôa qualidade, e as creio de natureza mui duravel. Nt'LO tenho duvida que 
sendo aberta a maior profundidade a pedreira d'onde sam tiradas as que se exhibem, 
resultaria consideravel melhoramento na qualidade elas arclosias, e provavelmente se 
descobririam porções proprias para fazer largas lousas, ou folhas. 

Os Mineraes Metalliferos- sem incluir o Ouro--occupáram especialmente a minha 
attençt'LO. Ha especimens de mineraes de Chumbo, das Províncias elo Ceará, Minas 
Geraes, S. Pedro, e S. Paulo. Estes variam em seus caracteres geraes, mas, a julgar 
por estas amostras ele mão, sua qualidade é regularmente bôa. O Sulphiclo de Chumbo é 
livre ele Antimonio, que torna duro o Chumbo e lhe diminue com isso o valor; e todas as 
amostras parecem conter prata. Uma ou duas fôram experimentadas ao Maçarico, e se 
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obtivéram pequenas pyrites de Prata. Um mineral ele Melancias pareceu-me ele caracter 
tão curioso que o submetti a Mr. Bamber para ser examinado. O resultado que elle me 
dá é:-

Chumbo 
Cobre -
Prata -

4 7' 03 por cento. 
13'50 " 
traço. 

A importancia ele qualquer cl'estes mineraes ele· Chumbo depende da posiçt'w onde se 
achem as bêtas ele que fôram tirados, e da quantidade provavel de Chumbo que cl'ellas se 
possa extrahir. Sobre estes pontos não temos informação. 

Os mineraes de cobre que mais especialmente me attrahíram a attençuo fóram o 
carbonato de cobre ele J aurú. Este, segundo a analyse de Mr. Bamber, dá o producto 
desusadamente grande de 40.36 por cento de cobre. Se este Mineral existe em alguma 
bôa quantidade deve ser de grande valor. O provavel é, que elle se encontre largamente 
cliffundido pela rocha em que se acha. Se existe por toda a massa em riqueza igual seria 
facil o derretal-a, e pequenos os gastos ele preparo para os processos metallurgicos. 

Outro especimen de carbonato de cobre de Curral Alto contem 14.66 por cento ele 
cobre. 

Não posso achar em obra alguma publicada, a meu alcance, relação fidedigna elas 
bêtas mineraes, mesmo nos districtos Mineiros elo Brasil mais conhecidos. A attençl'Lo 
dos Minadores Britanicos que têm trabalhado no Brasil parece haver-se dirigido sómente 
para os Metaes Preciosos; e d'aqui vem o descuidarem-se os thesouros menos tentadores. 
Além d'esses especimens, acho um ele Silicato de cobre; porem, como é muito incerto 
existir o Mineral em quantidade attsndivel, não se julgou de importancia sufficiente para 
sujeitar-se a qualquer analyse chimica. 

Os Mineraes de Antimonio, de Bismutho, de Cobalto, e de Titanio servem de nos 
assegurar, que, n'um paiz onde se encontra evidentemente uma serie de formações 
geologicas abrangendo desde as mais primitivas até provavelmente ás ultimas Rochas, deve 
existir grande variedade de thesouros mineraes. O Graphito exposto, ainda que nt'w ela 
mais alta qualidade, e certamente nl'w sendo bastante bom para lapis, pode servir com 
vantagem para a fa~ricaçl'w de Cadinhos de Plumbago. Mr. Brodie introduziu 
recentemente um processo para purificar o Plumbago, por cujo meio a variedade exhibicla 
se poderia tornar de muito mais valor. Consiste esse processo essencialmente, em 
misturar o Graphito com o dôbro do seu peso de Acido Sulphurico do commercio, e sete 
por cento de chlorato de Potassa, n'um cadinho de ferro, e aquécer o todo em sima de um 
banho de agoa até que cesse de exhalar-se Oxydo Chlorico. Por' estes meios, os 
compostos de Ferro, de cal, . e ele alumina se tornam pela maior parte soluveis, e a 
subsequente addição de um pouco de Fluorido de Sodium á mistura do acido, decomporá 
quaesquer silicatos que restem, e volatilizará a Sílica presente. Lava-se então a massa 
com agua em abundancia, séca-se e aquece-se até ficar em braza. Esta ultima operaçiio 
faz que os grl'ws de Plumbago exfoliem. A massa incha de maneira sorprenclente, e se 
reduz a um estado de muito miuda divisrw. Leviga-se entüo, e se obtem o Plumbago 
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n'um estado de consideravel pureza. Creio que este processo poderia com grande 
vatagem adoptar-se em Plumbago tal como o exhibido. 

H a um mineral que merece attençüo mais que outro qualquer, ezcepto sómente Ouro 
e Platina. • Vem um especimen de Oxyclo ele Estanho do Rio das Velhas, na Província de 
Minas Geraes. É obtido evidentemente de alguma porç[io da corrente que desce ela Serra 
das Vertentes, e olhando á melhor informaçl'to que temos, a pro bab.ilidacle é, de que alli se 
acharám formações ele Ardosia Graníticas e Barrentas ele um districto Estannifero. O 
valor elo Estanho é tl'LO grande, e tão extremamente simples a sua metallurgia, que se lhe 
deveria seguir com cuidado qualquer inclicaçl'to. Quando consideramos a immensa 
decomposição que ha ido tendo logar nas Rochas Graníticas e outras, produzindo aquelles 
clepositos ele Kaolim e de outros Barros, como já mencionámos, cresce a probabilidade de se 
descobrirem depositas ele Estanho em muitos dos rios que baixam das cadeias de 
montanhas. O processo ele lavagem para o Estanho é a todos os respeitos tão semelhante 
ao de correntear (streaming) para o Ouro, que pouca instrucção se precisa dar além ela de 
aproveitar todos os grtios prêtos que apparêçl'to de muita gravidade especifica. Ha varios 
especimens da Pyrites de Ferro : nem sam estas meramente a combinaçfto ordinaria de 
Enxôfre e F erro; mas variedades contendo tambem Arsenico. Vem, com effeito, na 
Collecção o Mispickel, ou o composto Arsenical, sofrivelmente puro. Este especimen é ele 
Sumidouro. Ainda que as Pyrites com Arsenico possam nt"w ser de muito valor, as de 
enxôfre deviam empregar-se para varios fins valiosos. A Pyrites ele carvl'w-cle-pedra, muita 
ela qual se acha avançada em decomposição, podeia, com só expor-se, em suas proprias 
camas, ás mudanças atmosphericas, produzir grandes quantidades ele caparrosa ou Sulphato 
ele Ferro. As outras variedades serviriam para a fabricação ele Acido Sulphurico. O 
especimen ele Cinnabrio exhibido prova sómente a existencia d'este mineral; cujo valor 
seria muito grande, se conduzisse a procurar-se o ouro por meio de minas, em vez ele 
lavagem. 

E.xhibe-se num ero consideravel de mineraes de Ferro, e sam estes acompanhados 
em alguns casos pelo Ferro feito dos mesmos. Este mineral parece achar-se tão 
largamente clistribuido em differentes formas, que deve d'elle haver quantidades grandes. 

Fez-se um Relatoi-io ao Ministro de Agricultura, Commercio, e Obras Publicas, sobre 
o Mineral de Ferro obtido de S. Leopoldo e de S. Jeronymo, ao 'qual Relatorio devem 
remetter-se os interessados. Examina bem a materia, e posto-que o tratamento do ferro nüo 
seja o ele um metallurgista experimentado, cousa que o auctor não professa ser, prova 
claramente, que com tratamento proprio se pode produzir d'aguelles minereos bom ferro. 

Escolhêram-se alguns dos mineraes exhibidos, e snbmettêram-se ao exame de Mr. 
Percy, cujo relatorio vai junto. Os mineraes de ferro sam ricos; não contêm phosphoro, 
o que é vantagem ; mas sam muito pobres em cal, o que é desvantagem, pois a cal se 
precisaria para lhes facilitar a reducçrw. Resta um elemento importante a considerar, é o 
Carvão-de-pedra, ele que ham sido mandados á Exposição alguns bons especimens. 
Procedem estes das Províncias ele S. Paulo, Santa Catharina, e S. Pedro, e a Lignite de 
Minas Geraes. Os differentes carvões sam ele caracter vario, e sem mais exacta informação 
geologica doque por ora possuímos, nt"w é possível dar opinião sobre a sua idade. Ham 
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sido mandados antes Carvões-de-pedra do Brasil a este Paiz, mas a maior parte cl'elles 
continham concreções nodulares de Pyrites de ferro, o que grandemente affectaria o carvüo 
para muitos fins manufactureiros. A materia carbonosa mesmo cl'este carvão pyritico era 
bôa; por consequencia, nada mais se precisaria doque empregar maquina de lavar o carvl'w, 
das quaes maquinas ha differentes especi~s usadas n'esta Paiz e na Europa. 

A colle?ção de mineraes que ha estado occupanclo a minha attençito não pode olhar-se 
como representando bastantemente o valor das localidades cl'onde os mesmos ham 
procedi do. 

Estas Rochas, Barros, ,e Mineraes Metalliferos, todavia, servem de indicar, quanto o 
paiz é rico em tbesouros mineraes, e que poderia com toda probabilidade ele bom resultado 
chàmar a attençüo ele capitalistas. 

Em conclusão, peço licença de repetir a minbft recommenclaçüo, ele que o Governo elo 
Brasil faria bem ele organizar, senão uma Planificação Geologicft, ftO menos uma Expedição 
Exploradora, tendo especialmente por objecto, examinar certas regiões escolhidas do Paiz, 
em todas suas relações geologicas, e mineralogicas. 

Tenho a honra de ser, Ill~o e Ex~o Snr., ele V. Exa, 

G 

Servo muito obediente, 

ROBERTO HUNT, 
Membro da Sociedade Real ; Conservador elos Archivos Minerarias 

no Museu ele Geologia Pratica, ete. 
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XIX. 

RELATORIO DO DOUT8R JOÃO PERCY, 
PIWFESSOR DA ESCOLA DE MlNAS, DO GOVERNO. ---

(TTaducção .) LONDRES, 5 de Agosto, 1862. 

Tenho a satisfacçito de communicar · a V. Ex~ os resultados do exame de certos 
productos minemes contidos na collecção do compartimento Brasileiro da Exposição 
Internacional. 

1. Mineral micacio de ferro de Itabira, na Província de Minas Geraes, N~ 41 no 
Catalogo: 

Sexquioxydo de ferro, 
Peroxydo de manganez, 
Cal, 
Magnesia, 
Aciclo phosphorico, 

CoMPOsiçÃo. 

Resíduo insoluvel, sílica principalmente, 

Contem 68'08 por cento de ferro metallico. 

97'25 
0'14 
0'34 

traços 
nenhum 
1•88 

99'61 ' 
= 

É mineral ele ferro muito rico e puro, que pode vantajosamente ser tratado, com ta~to 
que exista em sufficiente abundancia, e localidade conveniente em relação a combustível, 
trabalho, transporte, &c. 

2. Mineral terreo trigueiro de ferro, de Rebello, na Província de São Pedro, N~ 60 
no catalogo : 

Sexquioxydo de ferro, 
Peroxydo de manganez, 
Alumina, -
Cal, 
Magnesia, 
Acido phosphorico, 

CoMPOSIÇÃO. 

Agoa com um pouco de materia organica 
Resíduo fSilica, 16'16} 
Insolavel, t Alumina com traços de ferro,cal, e magnesia 4 · 48 . 

• 

60'88 
0'70 
2'60 
0'52 
0'52 

traços 
13'45 

20'64 

99'31 
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Contém 42.62 por cento de ferro metallico. O mineral é su:fficientemente rico para 
fuadir-se com · vantagem em localidades favoraveis. A grande quantidade de silica 
que contém é objeccionavel, porque tenderia a produzir ferro em bruto (pig-i1·on) rico em 
silício. Por outl:o lado, o mineral contém só traços de phosphoro, o que é vantagem. 

3. Mineral terreo trigueiro, do Pará, N~ 35 no catalogo. É muito aspero ao tacto 
Achou-se conter s6mente 22.50 por cento de sexquioxydo de· ferro (que é equivalente a 
15.75 de ferro metallico ), e 73 .86 por cento de resíduo insoluvel, que era principalmente 
areia siliciosa. A proporçuo de ferro é muito pequena para que o mineral seja de valor 
algum: e nuo se considerou necessario analysal-o mais: 

4. Quatro especimens de Mineraes terreos trigueiros, marcados A, B, O, D 
(misturou-se peso igual de cada um para se analysar) : 

• 

Sexquioxydo de ferro, 
Peroxydo de manganez, 
Alumina, -
Cal, 
Magnesia, 
Acido phosphorico, 
Agoa, 

CoMPOSIÇÃO. 

Resíduo insoluvel, quasi todo areia siliciosa, 

Continha 40'40 por cento de ferro metallico. 

57'71 
o·o4 
1'46 
0•46 
o·o6 

traços 
10'10 
29 •76 

99 •59 

As observações feitas a N~ 2 app licão-se igualmente a este especimen. 
5. Carvão-de-pedra, de S. J eronymo : 

Carbono, -
Hydrogeneo, 
Oxygeneo e Nitrogeneo, 
Enxôfre, -
Agoa, 
Cinza (quasi branca), 

COMPOSIÇÃO. 

CoMPOSiçÃo, ExcLUINDO AGoA, ENXÔFUE, E OrNzA. 

59•05 
4 '03 

10•54 
0•54 
9·16 

16•68 

1oo·oo 

Oarpono, - 80·21 
Hydrogeneo, 5·4 7 
Oxygeneo e Nitrogeneo, 14·32 

1oo·oo 
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E ste carvão lasca um pouco quando se aquece, mas nt'to produz coke consistente. A 
proporçilo de cinza é grande, mas não tem a qualidade nociva do carvtio ele cinza vermelha, 
cuja côr indica a presença ele grande quantidade ele pyrites de ferro. Afora a proporção 
de. cinza, este carvão parece-se muito na composição ao carvão da South Stajfordsltire.. 
Devo notar, que quaesquer experiencias concernentes Í1 reclucção a coke do carvão, feitas 
em pequena escala, e especialmente depois ele o mesmo ter estado longo tempo exposto ao 
ar, inspiram sempre pequena confiança. Nos carvões mineraes ·do Brasil por mim 
recentemente examinados, tenho encontrado muito grande quantidade de pyrites de ferro ; 
ao passo que o carvt'LO cuja analyse acima vai é comparativamente isento d'esse nocivo 
ingrediente. Não tenho duvida, que este carvão se pode applicar vantajosamente a muitos 
fins. 

V. Ex~ bade ter a bondade ele observar, que não dou opinião sobre os prospectos 
financeiros elas minas cl'oncle os precedentes mineraes ham sabido ; por isso que especimens 
sómente nào claro para tal fundamento bastante. Para esse effeito requer-se essencialmente 
conhecimento do l)aiz e elas localidades. 

Tenho a honra ele ser de V. Ex<: 
Obediente servo, 

JOÃO PEROY, M.D. F.RS. 
A Sua Ex~ o Ministro do Brasil, 

&c. &c. 

• 
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XX. 

REL.A.TORIO DE E. L.A.NKESTER, 
DOUTOR EM MEDICINA; MEMBRO DA SOCIEDADE REAL; SUPERINTENDENTE DAS COLLECÇÕES 

DE PRODUCTOS ANIMAES E ALIMETARlOS NO MUSEU DE KENSINGTON AO SUL. 

CLASSE III.- SECÇÃO A. 

' 

Os productos agrícolas expostos pelo Brasil, posto que na sua generalidade abranjam 
os procluctos do solo ela Europa, apresentáram a maiõr excellencia em arroz, milho, e nas 
clifferentes formas ele sementes leguminosas. 

ARROZ. 

Os grãos conhecidos debaixo cl'este nome st'LO os fructos da 01·yza sativa. E sta 
planta pertence á ordem natural das gramíneas, e é um dos cereaes em commum com o 
tri go, cevada, aveia, centeio, e milho. É oriundo das Inclias Orientaes, onde se encontra 
ainda bravo. 

Faz o principal sustento dos Inclianos, dos Chinezes, e outros naturaes do Oriente. 
Cultivado como é em muitas partes do Novo Mundo, introduziu-se alli do Antigo. 

Foi tão bem succeclida a sua cultura nos Estados do Sul da America-Unida, que o 
arroz ela Carolina é considerado como o melhor que vem aos mercados da Europa. 

Desde que se adoptou na Europa o costume de limpar o arroz, tem-se dos Estados 
Unidos importado grandes quantidades. Exposéram-se varias amostras de arroz creado no 
Brasil, e não ha duvida que este paiz, nos terrenos baixos, nas visinhanças dos seus rios, 
e na costa marítima, offerece facilidades para a cultura d'este artigo de commercio, iguaes 
ás de qualquer outro paiz do mundo. .As amostras apresentadas pela collecção Brasileira 
na Exposição, mostram que este valioso cereal se pode no paiz produzir ela mais .fina 
qualiclade. 

Dois especimens exhibidos respectivamente pelos Snrs. Costa e Coutinho fôram 
premiados pelo J ury com medalhas; e a excellente qualidade apresentada pelos Snrs. 
Gomes e L agos obteve honr~sa menção. 

O arroz cada dia se torna mais importante como artigo de consumo, tanto por seu 
uso alimentício como por empregar-se na producção da gomma, usada ou para alimento 
ou para fins economicos. Só por si, o arroz não abunda no principio nutritivo procluctor 
de carne, nem é proprio para formar a nutrição substancial dos Europeos. Abunda 

H 
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todavia em amido, e torna-se por tanto uma excellente adclição ao comestível, onde o 
sustento animal forma o principal artigo ele consumo. 

Usa-se na Europa o arroz para d'elle se extrahir o amido mais talvez doque outro 
qualquer material. Esmagado o grão e exposto á acção da agua, tira-se o gluten e 
outras impurezas, e fica a gomma pura. 

A gomma de arroz encontra-se em grãos de forma singular, cujo clíametro não passa 
ele 50\;0 de polegada. 

Ainda que não é muito usada por si só, emprega-se bastante para misturar com 
outras sortes ele gommas usadas para sustento, especialmente ar1·ow-root, onde se pode 
facilmente conhecer pela pequenez de seus grãos. A Gomma é muito .usada para imbuir 
fazendas de linho e ele algodão, e no preparai-as para serviço depois ele lavadas. Para este 
fim se faz immenso consumo ele amido, e o arroz é uma das substancias mais extensamente 
empregadas para d'ella se extrahir essa gomma. 

O valor do arroz como alimento clepend~ do seu gluten, mas para . a proclucção do 
amido a quantidade que o grão contém d'esta substancia é o criterio elo seu valor ; 100 
partes de bom arroz contêm :-

Gluten, 
Amido, 
Agua, 
Materias mineraes e outras, 

MILHO. 

6 
75 
13 
6 

100 

Sam estes grãos o producto do Zea Mays, planta indígena elo novo mundo. E bravia 
no Mexíco e nas Montanhas Rochosas (Roclcy lYiountains). Cultiva-se actualmente em 
todas as partes do mundo, não pode todavia cultivar-se em algumas da Europa, e as 
melhores qualidades importam-se elo seu paíz natal. 

Não se consumia muito na Grã-Bretanha antes da fome causada pela falha das Batatas 
em 1846 : actualmente importam-se uns 20 milhões de alqueires. Usa-se o milho 
como alimento nos paízes onde se cria. Distingue-se entre os grãos cereaes pela quantidade 
de gordura que contem. Em 100 partes tem as seguintes importantes substancias : 

• Gluten, 
Amido, 
Gordura, 
Agua, 
Materia mineral e autra, 

12 
60 

8 
14 

6 

100 

Pode pois servir de alimento substancial á gente dos paizes onde o cultivam. Ntío 
é com-tudo a grande procura do Milho na Grã-Bretanha procedida de seu consumo como 
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artigo alimentício. Depende, sim, do valor da sua gomma. Tem-se acha~o que a gomma 
do milho constitue alimento tílo e:ffi.caz e agradavel como a?Tow-root, e a muitos respeitos 
superior a sagú e tapioca. Foi primeiro introduzido n'este paiz com o nome ele Oswego, ~ 
Com Floztr (Farinha de Milho), e na Exposição de ] 862 obteve · grande reputação 
comestível com o nome de Maizena. As farinhas chamadas na Inglaterra " com fio'u;·," 
e aqui preparadas, sam feitas do milho Europeo e Asiatico ; em quanto a chamada 
"Maizena '' é tirada do milho da America. Parece que todas as melhores qualidades ela 
gomma d'este cen~_al se desenvolvem no seu paiz natal. As amostras de Milho expostas no 
compartimento Brasileiro, indicam que o Brasil offerece tanto o clima como o solo 
adaptados á cultura do Milho. Se fôr exacta a asserção indicada, de que a gomma elo• 
milho do Novo Mundo é tão superior á do Antigo, pode ter isso grande influencia sobre 
sua cultura no continente da America. 

FEIJÕES. 

Na collecção dos productos agrícolas do Brasil, o numero e variedade de feijões 
conhecidos pelo nome de FeiJões seccos, st'w especialmente dignos de atterição, Aquelles 
feijões são o producto do P!taseolus vulga1·ís, pai da multidt'w de feij ões de todas as côres 
e tamanhos em differentes partes do Globo. Todavia estes feijões retêm sempre a sua 
forma de rim. O feijão, como a ervilha e lentilha, é importante artigo alimentício, pela 
grande quantidade de materia nutritiva que encerra. 100 partes ele feijões contêm:-

Materia caseosa ( caseina), 
Gomma, 
Agua, 
Fibra lenhosa e outra materia, 

24 
36 
14 
26 

100 
= 

A parte caseosa dos feijões é um equivalente ao gluten do arroz e milho. Os feijões 
usam-se para sustento de homens e animaes. Sam menos digestivos que os grãos cereaes, 
e por isso o seu uso é menor. Contudo a grande quantidade de materia ca1·ne-crecmte que 
contêm, torna-os mui bôa addição aos alimentos faltos cl'esse ingrediente. 

Os feijões do Brasil apresentam muitos pontos ele excellencia, e merecêram a attenção 
do Jury nomeado pa1'a examinar e premiar os productos agrícolas na Exposição de 1862. 

CLASSE ID.-SECCÃO B. 
I 

Os artigos classificados sob este grupo no Catalogo da Exposição Internacional sam 
bem representados pela Collecção Brasileira. Para nota,l-os em geral podemos classificai-os 
da seguinte forma: 

1, Gommas; 2, Assucares; 3, Cafés; 4. Chás; 5, Substitutos de Chá. 
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L GOMMAS. 

Todas as plantas contêm mms ou menos quantidade de gomma, e existe em quasi 
ttJclo producto vegetal usado como alimento. Existe nas céllulas dos tecidos das plantas, e 
em miuda forma g1:anulosa, variando de tamanho em diiferentes especies de plantas, desde 
rü'oo a sõ1oo de polegada em diametro. Separa-se das partes das plantas em que abunda, 
e forma um artigo importante de commercio. Usa-se como alimento, e para varias fins nas 
artes. Quando usada como alimento obtem o maior preço a quem a vende, e dá o maior 
lucro ao procluctor. Quando separada é conhecida no mercado por varias nomes, 
ponforme a origem d' onde vem. Quando vem das especies de cana de Maranta, 
chamam-lhe a?-rou;-Toot; quando tirada elas varias espeÓies de Palma, chamam-lhe Sagú-
quando obtida ele arroz, batata, ou trigo, chama-se gomma de trigo. A -gomma obtem-se 
na lmerica elo Sul da J atTOJJlta .ivf ainltot, conhecida pelo nome ele Tapioca, Mandioca, e 
gomma de Mandioca. 

Na collecção Brasileira existem varios especimens de gomma tirada da tapioca, os 
quaes saro exhibiclos debaixo elo nome de gomma de tapioca e mandioca. Esta forma de 
gomma não tem agora grande procura na Europa, em ·col;lsequencia de estar o mercado 
bem supprido ele gommas mais agradaveis para comer, extrahidas de plantas de a1-row-root, 
e milho. Ao mesmo tempo não ha duvida que grande commercio se podia fazer n'aquellas 
gommas, se porventura se podessem produzir a preços capazes de competir com 
as gommas ele preços baixos agora procuradas no Reino-Unido. Contudo, por muito 
valiosa que seja a mandioca nos paizes tropicaes como alimento, não se ha introduzido 
ainda na Europa em forma que a torne agraclavel ao paladar: tambem falta ver ainda, 
se uma preparação feita com cuidado não tomaria este artigo aproveitavel para sustento 
na Europa, como os productos de outras plantas gommosas. 

A farinha de mandioca, como no Brasil é preparada contém grande quantidade de 
gluten, o que a torna sustento nutritivo. Quando a gomma toma a forma de tapioca, 
sepàra-se-lhe o gluten em grande parte. A gomma pura não é nutritiva, e todas as 
formas de gomma que se vendem debaixo dos nomes de ságú, tapioca, e arrou;-1·oot, se 
empregam, não como alimento que crie came, mas como alimento que aquece o sangue, e 
o gluten por ellas contido sempre se considera como impureza. 

2. ASSUCAR. 

O assucar é producto mais importante doque a gomma. Alem d'isso, existe nas 
plantas em menores quandidades, e em mais limitado numero de especies de plantas, doque 
a gomma. O assucar forma-se nos pés das uvas e palmeiras ao florecerem, nos troncos 
e ramos de varias arvores ao crear da folha, nas raizes de varias plantas e tambem nos 
seus frnctos. Ainda que das palmeiras se extrahe uma diminuta quantidade de assucar 
que é trazido á Europa, e n'esta se faça grande fabricação de assucar de betarraba, 
contudo o assucar de cana (saccltaTUm officinarum) é actualmente a grande fo~te do 
assucar que no mundo se consome. O assucar proveniente d'aquellas fontes, bem como 
do bôrdo (acer) da America, é assucar de cana. Tem a virtude de se crystallizar, e é por 
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isso que se prefere para consumo alimentaria. Todo assucar ele cana pode converter-se 
em assucar de fructo, ou assucar por crystallizar ; e posto que este tenha o mesmo gosto 
dôoe, e sirva no systema alimentaria como o assucar de cana, tem consideravelmente menos 
valor no mercado. 

Quando o assucar-de-cana, no seu preparo ou por outras causas, se converte em 
assucar de fruto, tem menos valor para refinar, e menor preço no mercado. 

O Brasil possue terreno e clima favoravel para a producçi'w de assucar, e durante o 
seculo presente tem a sua cultura estendido-se consideravelmente. Prepara-se o assucar no 
Brasil pelo processo da grêda, e acham-se na sua exposição varias amostras d'esta especie 
cl'clle, o mais excellentes. O Jury concedeu medalhas pelos assucares que exhibíram os Senrs. 
Farei, e Monteiro ; e Menção Honrosa por cada uma das amostras pertencentes a outros 
productores. Ha tambem na collecção varias excellentes amostras de assucar refinado, de 
diversas fabricas, mostrando ter chegado no Brasil a grrtnde perfeição o processo dn. 
refinação; não chegam com-tudo a igualar ainda as mais finas amostras ele assucar refinado 
na Europa. 

O grande ponto n'estas m.aterias é o preço, e se todas as qualidades de procluctos de 
assucar Brasileiro poclessem no mercado importar-se a preços pmporcionados á procura 
de seus compradores, não ha duvida que teriam grande extracção na Europa. 

3. CAFÉ. 

O Café e Chá pertencem a um grupo d~ substancias alimenticias mui.J;o usadas em 
forma d.e bebidas. O grüo do Café OLl folhas do Chá sam, ou fervidos, ou postos de 
infusão em agua, e a materia que d'elles se toma é o valioso producto d'estas plantas. Antes 
de fervidos, ou da infusão, os grãos do Café, e as folhas do Chá saro submettidos a um 
processo preparatorio, o qual muda mui consideravelmente seus constituentes originaes. 
De qualquer maneira que se prepare, tanto o Café como o Chá retem um constitutivo 
que nunca muda; esta substancia chama-se Cafeina ou Theina, segundo se tira do Café 
ou do Chá. 

Quando primeiro se extrahiu esta substancia, julgou-se differente no Chá e Café; 
mas depois de analysada cbimicamente, viu-se ser identica, tanto n'um como n'outro. 
Pertence á classe das substancias encontradas nas plantas, que, pela sua conhecida acção no 
~ystema do corpo humano, tomam o nome de principias acti vos. 

Esta Cajéina ou Theina nas plantas do Chá e Café, se pare~e á morphina nas 
dormideiras, e á quinina na cinchona. É facto curioso o h aver só duas outras fontes de 
Tlteina, e essas encontrarem-se em duas plantas de Chá, indígenas do Brasil; no mate (ou 
Chá do Paraguay), e na planta que dá o páo de Guaraná. O facto de se achar esta identica 
substancia nas sós plantas do Novo Mundo qufl podiam entrar em competencia com o Chá e 
Café do Mundo Antigo, mostra até á evidencia que o Chá; o Oafé, e o Mate são preferidos rt 
todas outras substancias para dar gôsto á agua quente, por possuii:em este principio activo, 
Cafei:na, Thei:na, Parctguaina ou gara.Tina, como algumas vezes tem sido chamado, 
segundo a origem cl'onde provém. 

I 
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Posto c1ue o Café não seja planta indígena do N o"vo Mundo, achou -se fiorecer e 
dar abundante em grandes porções da America. Em parte nenhuma elo Continente 
Americano se deu tão bem como no Brasil. Tanto assim é, que actualmente o supprimento 
de Café Americano á Europa é maior doque o proveniente de qualquer outra parte do 
mundo. Não é portanto para admirar que na actual Exposição os expositores Brasileiros 
obtivessem uma medalha e tres meuções honrosas pelo Café exhibiclo. A medalha foi dada 
a o Snr. J. P. D. Faro pela excellente qualidade de Café que apresentou, e aos Snrs. P. B. 
da Cruz, Barão ele Piraquara, e J. P. Tavares por amostras ele bom Café. Alem cl'estas 
premiadas pelo Jury houve muitas outras que merecêram attenção por suas qualidades 
economicas. 

O valor real elo Café, como artigo d'alimento, depende a final ela quantidade de 
Cafei:na que contém. Não pode julgar-se d'isto pela apparencia externa, é só por 
experiencia pratica ou analyse chimica que se pode determinar a quantidade cl"esta 
substancia contida em qualquer especimen. O Café, todavia, como todos os outros 
artigos cl'alimento, obtem um valor fictício por certas qualidades, alem ela principal. 
Assim, durante a torra elo Café, se desenvolvem certos oleos empyreumaticos que claro ao 
Café gosto peculiar, e por aquelles oleos terem um aroma agraclavel é que o Café se 
aprecia; e o grão que o produzir ao torrar obterá preço mais alto no mercado, elo que 
qualquer outro que o ntLO tenha. Ao mesmo tempo, não se deve perder de vista, que um 
Café sem Cafei:na não seria tido em mais valor doque chicorea encliva, ou muitos outros 
substitutos ele que se faz uso em logar ele Café. 

A quantioclacle ele Cafei:na em differentes amostras de Café varía, segundo a analyse 
feita por varios ehimicos, ele 1 a 2 por cento, ou ele 100 a 200 grãos n'um arratel ele Café. 
O grão do Café, como as folhas elo Chá, contém grande quantidade de materia mineral, e 
é talvez a isto que as clifferentes qualidades de Café, d'alguma maneira devem o seu valor 
coíno artigo ele alimento. 

É um facto, não geralmente conhecido, que as folhas do Café contêm maior 
qqantidacle ele Cafei:na cloque as folhas elo Chá, ou as sementes do Café. Em Sumatra 
usam-se as folhas ela mesma maneira que as elo Chá, e os naturaes preferem a bebida feita 
das folhas á que se faz elas sementes. Já se tentou introduzir folhas ele Gafe na 
Inglaterra, mas em quanto o clireito sobre este artigo for igual ao elo Chá, não é provavel 
que o seu emprego se generalise. 

Ao mesmo tempo; não parece haver razão para que as folhas da planta do Caf~ 

deixem ele usar-se nos paizes onde os regulamentos :fiscaes não se oppõem ao seu 
consumo. Poderia valer a pena aos cultivaclores de Café no Brasil o considerar, se n'um 
paiz onde a planta do mate se gasta em tão grandes quantidades (e a qual nada tem que a 
recommencle senão a Cafei:na que possue), conviria tornar as folhas elo Café de valor 
commercial. 

CHÁ. 

O Chá é a folha de certas especies ou variedades de plantas pertencentes ao genero 
elo Tltea botanico. As plantas que produzem estas folhas são oriundas do Mundo Velho. 
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Contudo foi na China que as primeiras folhas se colhêram, e se usáram em infusão como 
bebida. As grandes quantidades até hoje consumidas em qualquer elos Mundos são 
tiradas cl' alli. Só a GriL-Bretanha por si c~nsome annualmente 80 milhões cl' arrateis ele 
Chá importados da China. Tambem se cultiva esta planta no Japão, J ava, e India, e 
n'este ultimo paiz procede, sem duvida, el e Assam ;- foi introduzido com feliz resultado 
no Novo Mundo, onde, posto que não tenha sido preparado para proveito commercial, é 
sabido que a planta ali prospera. 

Na Exposição de 185 1 não appareceu Chá elo novo mundo, e ao Brasil cabe a honra 
de ter tentado a sua cultura para fins commerciaes. Nos ultimas vinte e cinco annos 
têm-se feito varias esforços para cultivar Chá no Brasil, e pela primeira vez os negociantes em 
Londres tivéram occasião de examinar o Chá elo Brasil ;- ao todo 19 amostras· de Chtt 
preto e verde fôram expostas pela Província de Minas Geraes. Todas estas qualidades 
apresentáram consideravel arte na sua manipulação, mas falta-lhes C\ delicado aroma 
que tanto _recommenda o Chá ela China. Tambem tem um ligeiro gosto amargo que o 
Chá Chinez quasi não tem. Ao mesmo tempo não ha duvida que .estas amostras 
manifestam consideravel adiantamento para a perfeição que lhes faria achar venda no 
mercado Europeo. 

Estes especimens peccam provavelmente pela preparação ; e a este facto é que 
convem chamar a attenção do cultivador de Chá no Brasil. Os mesmos defeitos se dam em 
menor grao no Chá da Inclia Ingleza, e eram muito mais perceptíveis antes ele obter-se o 
auxilio de trabalhadores Chinezf)s na cultura e preparação do Chá. 

O valor do Chá para tomar-se depende da suá Thei:na. A quantidade cl'esta substancia. 
varía em differentes especimens, mas é geralme~te maior nas melhores qualidades. A 
quantidade media de theina em um arratel de Chá é de uns 21 O grüos, ou 3 por cento ; 
todavia não parece que os processos de manipulação de forma alguma affectem a quantidade 
de Thei:na ; mas desenvolvem os oleos aromaticos, dos qnaes depende o gosto do Chá. Da 
mesma maneira que os Vinhos devem conter perfume e alcohol, assim tambem o Chá eleve 
conter tanto aroma como Theina, e o preço ele a:.nbos depende mais do sabor doque ela 
substancia realmente alimentaria. 

Fez grande impressão nos Jurados o Chá do Brasil, e antevenelo que promettia no 
futuro o desenvolvimento d'um importante ramo de industria, conferíram duas medalhas, 
uma ao Jardim Botanico de Minas Geraes pela collecção de amostras ele C,há expostas, e a 
O'Utra a uma collecção de Chá da Fazenda do TllesoztTeiro. 

_MATE (PARAGUAY-TEA- OU CHÁ DO PARAGUAY). 

O unico Compartimento da Exposição em que o mate se achou exposto foi o 
Bro.sileiro. Esta planta ainda que se não consome na E uropa como artigo de Commercio, 
tem todavia um grande interesse para aquelles que estudam o alimento c1o genero humano 
n'um ponto de vista philosophico. O Dr. Stenhouse foi o primeiro que descobriu um 
principio activo no mate, que elle chamou Pamgttaine. Tomou-se grande intere.'se n'estiL 
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descoberta quando se achou que este principio era identico em composição ao do Chá e do 
Café. 

As plantas que produzem o mate são va~ias especies de Ilex, genero ao qual pertence 
o Azevinho Europeo. Estas plantas crescem em grande abundancia nas :florestas elo 
Brasil-preparam-se abi d'ellas tres sortes de mate :-P o gomo ela folha, que é a 
melhor ; 2" as folhas seccas sem serem torradas ; 3~ os pequenos ramos e folhas 
torrados. 

O mate é preparado no interior das :florestas onde a planta cresce. Depois de seccas 
e torradas as folhas e ramos são empacotados em pelles de novilhos em quanto estam 
humida.s, e cozidas com agulha. Pouco a pouco tornam-se rijas e seccas, e são assim 
trazidas ao mercado. Uma das pelles assim preparadas foi exposta na collecçüo Brasileira, 
e excitou grande interesse. 

O modo de ,tomar o mate no Brasil differe elo que se usa para o chá ou Café na 
Inglaterra. 

Deita-se u.m pouco . do mate n'uma cabaça ou taça com um pouco d'assucar. 
Introduz-se então um canudo que tem um pequeno globo com orificios no fundo; este é 
ou de metal ou um pequeno coador tecido como cestinho se o material é mais ordinario. 
Lança-se então agua fervente na mistura, e o liquido, depois ela infusão por tempo suffi.ciente. 
e em estado de tomar-se, sorve-se pelo tubo. 

O mate alem da Thei:n a contem um pouco de oleo aromatico, e acido tannico, mas não 
h a duvida que eleve o seu valor como bebida a Thei:na.. Calcula-se que para cima ele 
50 milhões de arrateis d'esta substancia se consomem annualmente na America do Sul. 

Na coliecção Brasileira fôram expo~tas varias especies de Ilex, todas as quaes se usam 
na manufactura do mate. D'aqui se vê que a noção tão geralmente em voga de que não 
ha senão uma especie de Ilex que dê chá é erronéa. 

A questão de estender o uso d'esta planta para usar-se como bebida é uma das de 
maior interesse para o Brasil. Por analyses chimicas parece que a planta do mate contem 
quasi o dôbro de Thei:na que o mesmo peso de grãos de Café, e tanta co~o as folhas 
do Chá. 

Se o mate poclesse tornar-se agraclavel ao paladar, não ha duvida que podia contar-se 
com boa venda cl'elle entre os habitantes da Europa, e outras partes do mundo, acostumados 
ao uso do Café .e Chá. Na variedade de especies, e na extensa c:reação natural . d' estas 
plantas, não ha duvida que ha um vasto campo para futura empresa e especulação. 

I I 

PAO DE GUARANA. 

Outro curioso producto do Brasil são os bôlos de Guaraná. 
Em varias partes do grande valle do Amazonas, nasce uma planta conhecida elos 

Rotanicos pelo T~ome de Paullinia sO?·bilis. O seu·fructo, quando maduro, é colhido e 
torrado, depois elo quê é moído e amassado espêssamente com agua. A massa é então feita 
em rôlos, e cozida ao calor do sol. Para tomar· se, raspa-se o rôlo e deita-se o pó em 
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agua a ferver. Toma-se depois a infusão como bebida, ou como remedio, para cesões, 
clysenteria, e outras doenças. Bôlos de Guaraná foram expostos na collecção Brasileira. 
Actualmente são importados na Europa c~mo uma curiosidade, porque se descobriu 
conterem The'ina. 

O Dr. Stenhouse ·assevera que estesbôlos contêm maior quantidade de the'ina doque 
qualquer outra substancia. 

Eis as porcentagens que elle dá: 

Guaraná 
Chá preto 
Mate 
Folhas de Café 
Café torrado . 

5'07 °/o de the'ina. 
2'13 
1'20 
1'26 
1'0 

" 
" 
" 
" 

E stas porcentagens dadas por um só chimico sam suj eitas a erro, dam porem uma 
approximação das quantidades reaes elo principio activo pelo qual se faz uso d'estas 
plantas. 

CACÁO. 

A planta que produz o Cacáo é indígena do Novo Mundo, e foi originariamente descripta 
pelos Hispanboes que conqui stáram o Mexieo. Ruiz e Pavon, Botanicos hispanhoes 
dérão apenas d'ella noticias insignificantes ; dizendo, que apesar ele gostarem os Mexicanos 
muito do fmto, não era alimento "proprio senão para porcos." Linneu contudo, ao 
receber uma porção, manifestou o seu grande apreço dando á planta o nome ele 
'' TheobToma " ou " alimento elos cleoses." 

Passou-se muito tempo antes que os Europeos tomassem n'elle interesse, cumo artigo 
ele alimento. Hoje é mais estimado no Continente ela Europa cloque na Grã-Bretanha, 
onde o seu consumo tem com-tudo gradualmente augmentaclo. A quantidade consumida 
em 1858 subiu acima ele 3 milhões de arrateis, e o consumo tem augmeutado desde então. 
Uma grande quantidade d'este Cacáo é importada do Brasil. Cresce em quantidades 
prodigiosas no Amazonas, e é conhecido nos mercados pelo nome de Cacáo do Maranhão 
e Pará'! 

Na collecção Brasileira não se achava exposta grande variedade de sementes de 
ca.cáo. As sementes da planta do Cacáo passam por varios processos antes de usadas 
como artigos d'alimento, e o cuidado que se emprega n'aquella preparação é que torna o 
Cacáo va1ioso. 

Posto que o Cacáo diffira grandemente do Café e matte em muitas das suas mais 
sensíveis propriedades, é contudo facto o mais interessante e curioso conter elle um 
principio activo chamado "theob1·omina," o qual a muitos respeitos se parece com a 
the'ina, especialmente-na sua composição e acção na economia animal. 

K 
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Com e:ffeito, não ha muito tempo se cl'isse, que a theobromina se converte no estomago 
em thei:na. 

O principal distinctivo do grão do Oacáo. é a quantidade de manteiga ou gordura que 
contém. Encerra igualmente materias azotadas que fazem crear carne, e assim, alem do 
seu principio activo, contém os elementos de todos os artigos substanciaes d'alimento. 

Eis aqui a analyse de um arratel de ,grão de Oacáo : 

Onç. G1·iios. 
Theobromina, 180 
Manteiga, 8 
Albumina e Gluten, 3 85 
Amido, 1 53 
Gomma, 425 
Fibra lenbosa, 280 
Materia colorante, 140 
Agua, 350 

As sementes sam algumas vezes torradas e vendidas ·debaixo do nome de carôço de 
Oacáo (Gocoa Nttts). Sam entt'Lo fervidas e usadas como Café ou Oba. Sam tambem 
torradas, moídas e feitas em massa, a que juntam assucar e outros artigos. Chama-se isto 
massa de Oacáo. 

Toma-se grande cuidado na preparaçtío elo Chocolate. Esta substancia consiste elos 
caroços do Oacáo moídos, a que juntam Baunilha e outras materias para lhe dar o gosto. 
Havendo o consumo do Chocolate augmentado na Europa, tem-se applicado em fabricai-o 
tudo quanto a energia e a intelligencia podéram suggerir. Tomou a França n'isto a 
dianteira, seguindo-se-lhe a Hispanha, Austria, Allemanba, Suissa, Paizes·Baixos, _e a 
Italia. 

A parte elo gJobo que exclusivamente produz Oacáo só nos apresenta um paiz que 
expõe Chocolate, e este é o Brasil. 

Os Jurados Francezes e Allemã.es elogiáram a ltamente o Chocolate exposto por 
T. F. A. Blanc, e conferíram·lhe por elle uma medalha. • 

A introclucção dos processos Europeos na preparaçüo do Chocolate lhe augmentaria, 
sem duvida, o consumo no Novo Mundo ; um artigo d' alimento que em relaçüo ao seu 
volume abunda mais em materias nutritivas doque qualquer outra substancia animal ou 
vegetal, e n' elle contidas em proporções proprias para consumo immediato, e produzido em 
quantidades prodigiosas para o espaço de terreno que occnpa, deve necessariamente vir 
a ter mui grande consumo por todo o mundo. Combinadas com a sua economia tem 
qualidades que remuneram os cuidados da mais dispendiosa fabricação, e o adaptam 
para d'elle se prepararem os mais delicados e finos artigos de consumo. O Oacáo deve cada 
vez mais ir indemnisando o cuidado dos mais industriosos cultivadores e fabricantes. 
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BAUNILHA. 

Cabe aqui fallar da planta cujo perfume ~ra originariamente empregado pelos indígenas 
do Mexico para dar gosto ao seu Cacáo. Fallamos da Baunilha. 

A parte da planta de que se faz uso é o fructo : é produzido por differentes especies 
de plantas orchidaceas, mais particularmente porem ela Vctnilea etTomatica. Esta planta 
cresce em grande abundancia nos vales humidos do Mexico, e vem principalmente para a 
Europa dos portos no Golfo do Mexico. É silvestre, e tambem actualmente cultivada no 
Brasil ; na collecçüo Brasileira exiEJtem alguns excellentes especimens do fructo•com fino 
aroma, e proprios para servir no Chocolate, ou nos outros artigos alimentícios a que se 
junta a Baunilha. O uso da Baunilha é maior no continente da Europa cloque na 
Grí1-Bretanha ;- a sua importação annual nt'to excede a 5 ou 6 Quintaes no Reino-Unido. 
Ao mesmo tempo, o gosto por este delicioso aromatico dos alimentos augmenta, e se o seu 
custo fosse mais modico o consumo seria maior. 

No Brasil deve haver immensas proporções para a proclucçã.o d'este artigo,_ cujo 
consumo augmentará a medida que o seu preço o ponha ao alcance das massas da 
população a:este e d'outros paizes Europeos. 

• A qualidade da Baunilha varía mtúto, e a que vem do Brasil não tem tanta reputação 
· nos mercados como a do Mexico. Contudo não pode haver duvida que no Brasil ha os 

meios ele produzir as melhores qualidades que apparecem no mercado. 

FUMO. 

Outro objecto de luxo, senão ele regalo, ou elos necessarios para a viela, que o homem 
deve ao Novo Mundo, é o fumar. 

Ainda que algumas especies de Fumo se encontrem na Asia, e sejam actualmente 
usadas para fumar, o genuíno Nicotiana Tabacum que se fuma em toda a parte do mundo, 
é indigeno ela America. 

O fumo deve a sua popularidade aos effeitos de dois princípios que operam 
poderosamente no systema' nervoso como narcoticos. Estes chamam-se Nicotina e Oleo 
de Tabaco. 

A quantidade de Nicotina no Tabaco varía de 2 a 8 por cento; não é com-tudo por 
causa da existencia de qualquer cl'estes dois agentes que o Fumo é apreciado . Como no 
Vinho e no Chá eleve existir alcohol e thei:na, assim no Fumo eleve existir Nicotina, mas 
é a preparação elo Fumo feita com cuidado que lhe dá o valor. 

Para que o Fumo consiga o maior preço é mister que não tenha gosto clesagradavel , 
antes, pelo contrario, fazer-lh'o ter agradavel. É em Cuba que se produz Fumo o mais 
estimado pelo Fumista. Porem o Fumo de Cuba tem um preço muito elevado, e só pode 
supprir quantidade limitada para a procura ele todo mundo. 

Grandes quantidades de Fumo fôram apresentadas na Exposiçã.o Internacional de 1862, 
mas nenhumas exceclêram as elos Cultivadores e Fabricantes Brasileiros. Os Fumos 
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expostos eram ou em folh a antes de fabricados, ou em rôlo, em pasta, Fumo picado, 
charutos e cigarros. 

O Barão J aguarary recebeu medalha por excellente Tabaco de folha ; como os 
Senhores J·. J. S. Flores e D . P alos a ti véram pela excellencia dos seus charutos, que 
teriam sem duvida bôa venda na Europa se o preço ficasse ao alcance das pessôas que 
fumam charutos sem rej eitarem todos os que se não dizem da Havana. Tambem fôram 
expostos charutos e cigarros de bôa qualidade pelos Fabricantes os Snrs. Baun e Castafl.era, 
T . A. Machado, e J. J. Monte, e obtivéram dos Jurados menção honrosa. 

Imp()lta-se annualmente elo Brasil na Grã-Bretanha grande copia de Tabaco 
fabricado, e ele qualidade tal hoj e, que faz crêr se consumirá muito maior quantidade, 
especíalmenté j á fabricado. 

ESPIRITOS E VINHOS. 

Todos os suecos e soluções que contêm assucar, quando fermentados, são capazes de 
produzir alcohol. Quando estes licores são distíllacl os e o alcohol tirado delles, dá-se-lhes 
gosto, ou com suecos naturaes, ou juntando-lhes outras cousas; t.;hama-se-lhes então 
espiritos distillados, quaes a cachaça, agua-ardente, e genebra. Quando se lhes ajunta 
assucar em grandes quantidades chamam-se licO?-es. Quando o alcohol se deixa ficar em 
combinação com o licor em que originariamente se desenvolveu chama-se Vinho. 

O vinho, as . mais das vezes, é tirado do sumo da Uva ; mas outras vezes 
empregam-se para fazer vinho suecos de outros frutos, e até soluções artíficiaes de 
assucar. Soluções fermentadas el e grãos germínantes (malt), a que ordinariamente se 
ajuntam luparos, chamam-se Cerveja. 

Exposéram-se no compartimento Brasileiro muitas qualidacles de espíritos, licores, e 
vinhos. 

ESPIRITOS. 

Na fermentação ele suecos sacharinos encontra-se uma variedade de compostos, alem 
de alcohol. Alguns d'elles, não sómente têm um gosto clesagradavel, mas são prejudícíaes 
ao systema. D eve pois o dístillador, não sómente assegurar a· devida proporçt"w d'alcohol 
nos seus espíritos mas separar-lhes os compostos nocivos, e desenvolver os agradaveis. 
D o Novo Mundo o espírito mais familiar na Europa é a Cachaça. 

Este espírito faz-se distillando o refugo do assucar ou melaço. Tem mais gosto doque 
qualquer outro espírito, procedido do desenvolvimento ele um composto peculiar, conhecido 
pelos chímícos sob o nome de ether butyrico. Outros compostos da mesma qualidade 
desenvolvem-se na cachaça principalmente com o tempo ; d'aqui vem o ter a cachaça 
velha mais valor doque a nova. A cachaça é suj eita a conter oleo fusível ; composto 
nocivo que se encontra em todos os espíritos clestíllados, e ele que todo o bom dístillador 
trata de livrai-os. Ao mercado geralmente trazem a cachaça córada por meio de assucar; 
mas, assim como a genebra e whislcy, pode-se obter sem côr. Apresentáram- se na collecção 
Brasileira diversas qualidades de cachaça, e muitas fôram pelos Jurados declaradas 
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excellentes, claros, e livres d'aquelles defeitos de sabor procedentes da negligencia na 
preparação. 

O Jury concedeu duas medalhas pelos espíritos d'esta collecção ; uma a D. D. H. 
Huet, por cachaça que foi julgada muito bôa, e pura; e a segunda a A. J. G. Pereiro., por 
um especimen de " cognac de cachaça branca," que tambcm foi recommendado como 
" muito puro e bom." 

Entre as cachaças houve duas que obtivéram "menção honrosa"-umà da Fabríca 
N o.cional, e outra exhibida por R. Coats, ambas caracterisadas por sua bôa qualidade. 

Alem dos mencionados a cima, havia uma exposição de espíritos, mostrando como este 
ramo de industria tem obtido consideravel desenvolvimento no Brasil, e sú carece de 
animação para produzir os mais satisfactorios resultados. Muitos d'estes espíritos tinham 
sabores inteiramente novos para o consumidor Inglez, precisando-se estabelecer primeiro 
o gôsto por estes, antes que possa effectuar-se venda consideravel d'elles. 

A venda de varias dos espíritos mais ordinarios dependeria inteiramente do seu preço, 
por isso que espíritos de qualidade mais baixa são agora comprados na Europa por 
negociantes, especialmente Francezes, e convertidos nas cubiçndas aguardentes e cognacs 
da Europa. Que a arte de distillar é conhecida no Brasil vê-se dos especimens de aguas · 
ardentes, genebras e alcohol puros, expostos n'esta collecção. 

LICORES. 

Alem dos espíritos exposéram-se varias licores no Compartimento Brasileiro. Muitos 
d' elles fôram fabricados com grande cuidado, e adaptados ao uso geral que d'elles se faz. 
Estas formas de bebidas alcoholicas sam geralmente tomadas em pequenas quantidades, 
quer simples, quer com agua. 

Um licor exposto pelo Snr. J. H. da Silva Rebello, premiado com uma medalha, foi 
considerado pelo Jury como inteiramente igual á maior parte dos competidores Europeos; 
chama-se " Licor de Rosa," querendo imitar o celebre licor Europeo do mesmo nome. 
Era suave ao paladar, e o espírito livre de qualquer mistura prejudicial. O "Licor de 
Rosa," e o "Licor de Cravo," dos Snrs. A. J. Ferreira Braga e Irmão, obtivéram tambem 
menção honrosa. 

Varias Licores apresentados por A. J . G. P. Bastos, taes como de Canela, Rosa, Ortelã 
pimenta, e Delicias das Damas, obtivéram a mesma distincção; assim como o licor de Anis 
exposto pela Fabrica N acionai. 

VINHOS. 

O Novo Mundo ainda tem de produzir Vinhos que possam competir com os do Antigo; 
contudo o resultado obtido · pelas Colonias Inglezas, principalmente pela Australia, na 
cultura e producção de Vinhos, é um incentivo para todas as partes do mundo onde a uva 
cresce e amadurece. 

Que a Uva cresce no Brasil, e d'ella se pode fazer vinho, viu-se pelas amostras de 
Vinho de Uva expostas por varias Fabricantes. Todavia nenhum dos vinhos de uva 

L 
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o.presentou qualidades que mostrasse mais do que promessrts. Ho.via contudo amostras 
de vinho de lo.ranja que merecêrilJil attençiio, e tuna t:.io bôa, que obtêve do J ury menção 
honrosa. Esta amostra foi exposta por J . de Bettencourt. 

A fabricação de Vinagre tem muita connexão com a dos vinhos, pois que o alcohol 
do vinho facilmente se converte em o.ciclo acetico pela oxyclação. 

Varias amostras de Vinagre de Vinho se exposéro.m na Oollecção Brasileira. O gosto 
por Vinagres fei.tos de vinho tem decahido ultimamente na Grã-Bretanha, visto que se 
obtem vinagre muito puro ele madeira, e a muito mais bruxo pr~ço . 
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XXI. 

RELATO RIO DE MR. JO ÃO MIERSl 
ME~mr.o DA SOCIEDADE REAI,; E DA SOCIEDADE LINNEAl\A ; SOCIO DA ACADZlll iA C<ES.UlEANA 

DAS CURIOSIDADES NATO BâES, &c. 

Ill~o e E xmo Snr. 

Nomeado por V. Ex~ para servir como Jurado por parte do Imperio do Brasil, 
segundo o regulamento dos Oommissarios R eaes da E xposição Internaci0nal, celebrada 
este anno em South Kensington, tenho a honra de submett.cr-lhe o presen te Rela torio 
concernente á collecção contribuída pelo Brasil á Exposição das Industrias dos di versos 
Paizes do Mundo. N'este documento tratei de cingir-me, qnanro foi possível, ás instrucções 
indicadas na carta de V. Ex~ de 25 de Maio ultimo, e aventurei suggerir os meios pelos 
quaes, em varios de seus mais importantes ramos, podia angmentar-se a creaçüo dos va.li osos 
productos do Brasil, economizar-se a industria do P aiz, e applicar -se aos fi ns mais 
productivos, melhorar -se essencialmente sua agricul tura, e adiantar-se a riqueza e a 
prosperidade do Imperio ; pois, n'esta epoca de activa competencia, não fazer progre so 
grande equivale a séria retrogradação. 

Preludiarei ás considerações aqui offerecidas dizendo, que a Oollecção Bra ileü·a, 
posto-que pequena, foi reconhecida por muitos homens scientifico s como uma das mais 
interessantes na E xposiçtí.o ; e não é mais que justiça o declarar, que o bem-succedida que 
merecidamente foi se deve na maior parte aos admiraveis ananjos por V. Ex~ fei tos, e ao 
grande cuidado que teve em ap1:esentar as amostras dos varias Expositore da maneira 
a mais vantajosa. É devido a esses esforços o ter sido o Compar timento Br~sil eiro 
quasi o unico completado ao abrir-se a E xposiçtí.o Internacional, attrahindo assim entlio 
merecidamente a attenção geral. 

A larga proporção de MedaThas concedidas, e Menções H onrosas feitas, pelos diversos 
J nrys em favor de Expositores Brasileiros testificão a geral excellencia da Oollecçüo ; mas, 
bôa como é, pode dizer-se com verdade, que dá mui fraca representação éla verdadeira 
riqueza e industria do Brasil, pois é indubitavel, que, a. ter -se dado um pouco mais de tempo 
para a sua organização, e se a natureza da competição internacional houvera ·mais 
largamente circulado, e sido meThor entendida entre os contribuin tes, o numero dos 
Expositores houvera sido infinitamente maior ; ter-se-hião reunido especimens mais 
completos, e muito mais extensa collecçt"LO, representando melhor a riqueza real e a 
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industría do Imperío . Nl'LO parece haver-se entendido bem o desígnio da Exposição ; pois 
nl"LO se tencionou estabelecer uma rivalidade entre quaesquer paizes em particular, ou fazer 
comparações quanto á perfeição de objectos semelhantes, mas sim expor ao mundo, ntio só 
as obras mais :finas da industri a, mas tambem as producçôes ordin.arias de cada naçt'w em 
todas suas phases ; demonstrando a.o nJesmo tempo o seu valor n'um ponto de vista 
commercial, e dando assim melhores opportunidades para mais extensa permuta internacional 
ele productos e commodiclades. É por esta equivocaçilo que muitos dos mais communs, e 
alguns dos mais interessantes artigos peculiares ao Brasil, b t'w sido omittidos na 
collecção; por quanto, muitas cou.sas que poderi[io parecer quasi sem valor, em razão ele 
sua abunclancia, e uso diario n'um paiz, podem tornar-se ele valor consicleravel aos olhos 
ele outro que possa melhor saber como applical-os a :fins ele maior utilidade, e como d'elles 
tirar partido mais proveitoso. 

O gue vou notar sobre os varias objectos exhibiclos hacle seguir algum tanto a ordem 
em que se achão no Catalogo Brasileiro. 

Sobre a classe P, contendo varias especimens ex tremamente interessantes ele mineraes 
e depositas terreos, não é necessario estender-me, pois não entrão no escopo ela presente 
investigação ; mas tomarei a liberdade ele suggerir á consicleraçt'LO elo Governo Imperial, 
ns vantagens que reclunclarião ao Paiz, e não menos á sciencia em geral, se alguma 
attenção mais especial se desse ás producções geologicas e mineralogicas elo Brasil, a cujo 
respeito quasi nenhum conhecimento por ora tem chegado á Europa. 

Seria para desejar, que cada Administração Local elas diversas Províncias do Imperío 
dirigisse sua attenção a uma investigação cl'esta natureza, e communicasse as 
observações, ele tempo a tempo feitas, ao Governo Central, ou a alguma Corporação 
Scienti:fica estabelecida na Capital, que tivesse os attributos ele uma Escola de Minas e de 
Geologia. 

É apenas preciso apontar as vantagens que resultão de um estudo geral de Geologia ; 
só elle offerece gui as seguras na busca de metaes preciosos, e outros corpos mineraes de 
grande utilidade nas artes e manufacturas ; e seria da mais alta consequencia, como 
indicador das fontes provaveis da vasta riqueza mineral do Imperio, ainda desconh ecida. 
E ntre os objectos cl'esta especie, apontarei um que não foi ainda su:fficientemente explorado, 
e com-tudo é ele maxima importancia para o commercio elo Brasil. Quero fallar ela 
existel!cia de util carvão mineral, applicavel n[io só a fabricas internas, mas ao forn ecimento 
de embarcações a vapor de todas as classes, que vão constantemente augmentando em 
numero ao longo elas costas e na navegaçt'to interior elo Imperio, e que agora mesmo requerem 
já ela Europa uma grande importaçtio cl'este combustível, a custo extraorclinario, para 
supprir o largo e continuo consumo ele carvão-de-pedra, precisão que vai ser ainda muito 
mais crescida com a extenst'LO das ferrovias no Brasil. 

Se podesse este consumo ser inteiramente supprido por minas indígenas, o resultado 
seria do mais al to valor para o Paiz ; e bom seria que as administrações provinciaes, 
ajudadas pelo Governo Central, animassem todas as tentativas de estabelecer esta fonte de 
industria. 

Semelhantes operações mineiras necessariamente exigirião consideravel somma de 
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capital, ilão só para a organisaçt'w e trabalho das minas, mas ·pará o estabelecimento de 
linhas ferroviaes que conduzissem a algum porto de exportação. Seria alem disso desejavel 
o auxilio e conselho de pessôas com experiencia diuturna, e conhecimento pratico na arte 
de minar o carvão-de-pedra, para impedir semelhantes empresas de se frustrarem, resultado 
que da falta de conhecimento adequado da matería se teria inevitavelmente de seguir, 
acompanhado de grande perda ele capital. 

As amostras de carvão mandadas na Collecçt'w Brasileira, á excepção de uma, são elas 
Províncias do Rio Grande elo Sul, e de Santa Catharina. Algumas d'ellas são demasiado 
schistosas para terem muito valor ; em quanto outras tem muito grande mistura de 
pyrites para consumo orclinario; algumas com-tudo st'to mais livres cl'este ingrediente, do-
que outras amostras préviamente recebidas do Brasil, e augurão bem do futuro. O 
principal defeito que apresentt'to é sua grande friabilidade e laxa estructura laminar ; mas 
isso poderá em grande parte dever-se, a terem sido encontradas perto da superficie. 
Se os deposi tos de carvt'w-de-pedra se acharem ser de consideravel profundidade e extensüo, 
é provavel á medida que os trabalhos penetrem a maior fundura, se .ache o carvão 
mais solido, e mais capaz de aturar os e:ffeitos do transporte de um lagar para outro sem 
quebrar-se em bocadinhos, como agora acontece ás amostras. A outros respeitos, o carvão 
agora exhibido parece de bôa qualidade ; é sufficientemente betuminoso, e quasi isento 
de enxôfre, qualidades que altamente o recommendt'w para o uso geral. 

Alguns dados estatísticos concernentes ás localidades e ás circunstancias em que fôrão 
encontradas estas amostras de carvão, terião sido de geral interesse. O facto interessante 
da apparição de um especimen de carvão vindo do rio Solimões, na região do Amazonas, 
não devia ter passado · em silencio. Se fôsse possível verificar a existencia de extensos 
jazigos de carvão de bôa qualidade n'aquella Província, na vis~nhança immediata de 
navegação fluvial, e susceptível de meios economicos de transporte para todas as par_tes do 
Imperio, a importancia d'essa descoberta seria incalculavel para o futuro. 

Entre os mineraes attrahiu a minha attenção um especimen de Carbonato de cobre, 
do Rio J aurú, nos confins da Província de Matto Grosso, acompanhado por uma barra de 
cobre, d'elle fundida. D'isso já eu tinha conhecimento; pois havia obtido, ha 3 annos, 
alguma informação relativa á fonte d'este mineral, levando-me então a concluir, que nào 
tardaria de ali formar-se uma empresa de grande importancia. Dizia-se então, que estes 
depositas mineraes erão mui extensos, de grande riqueza, e de consideravel espessi.ua; e 
como as camas do mineral despontão á superficie em varias sítios nos lados da montanha, 
offerecem grandes facilidades para se trabalharem. Assegurou-se, que fôra dado um 
privilegio para lavrar estas minas ao Visconde de Maranguape, por termo de dez annos, e 
que desejava muito associar-se com uma companhia de capitalistas para es·sa lavra. 
Analysárão-se cuidadosamente amostras do mineral, algumas das quaes chegárão a 
produzir 40 ou 50 por cento de cobre; é verdade que estas erão escolhidas, mas a 
inferencia resultante de todas as amostras mandadas é, que o producto media d'estes 
extensos jazigos seria de 25 a 30 por cento de cobre puro; sendo pouco mais ou menos o 
que produzem as celebres minas de Burra-Burra na Australia, que têm sido fonte de 
enorme riqueza~ Só a falta de sufficiente informaçt'w é que impediu aceitar-se a pro osta. 

M 
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Algumas facilidades existem j á para se poder chegar á localidade pelas linhas 
privelegiaclas de vapores da Companhia elo Alto Paraguay, que vai de Monte-Vídeo pelo 
Rio Paraná a Corumbá, sobre o Rio Paraguay, e dahi por este ultimo rio até á sua 
confluencia com o Rio de S. Lourenço ou Porruclos, por onde continuão até Cuyabá. 
Mas é sabido, que o Hio Paraguay ainda é navegavel por barcos ele vapor, d'esde a 
embocadura do S. Lourenço, em Lat. 18° S., até á foz do H.io J aurú, em Lat. 16 ~ S., de cujo 
Jogar se diz estarem as camas de cobre á distancia ele 8 legoas apenas, e este rio dá 
serventia por barcos menores até junto aos depositas mineraes. A questtio pois de lavrar 
as Minas depende muito do custo ele transporte elo proclucto para a Europa, e resta a 
verificar, se acaso seria melhor derreter o mineral no sitio mesmo, ou mandai-o para isso á 
Europa, da maneira que se tem achado mais proveitosa com os mineraes de cobre elo 
Chile e da Australia, que süo trazidos por viagens ele quasi dobrada distancia ela em que 
está o J aurú de qualquer porto Europeo. Actualmente o custo de transporte elo Rio de 
Janeiro ao Rio da Prata pelos vapores que acabamos ele mencionar, tem sido avaliado a 2 
mil-réis por arroba, ou .f:.l4 por tonelada; e se acrescentarmos a isto os gastos ele novo 
embarque e frete para Inglaterra, o custo ele transporte não seria muito menos ele .L.20 
por tonelada ele mineral, o que seria equivalente a .f:.80 por tonelada do cobre cl'elle 
extrahiclo ; e se a isto ainda se acrescentar o custo ela mineração e outras despezas em 
J aurú, muito pouco sobejaria para proveito. É este o aspecto mais desfavoravcl elo caso; 
mas, se, por outro lado, se poclér achar, como ha razão de crer, abunclancia ele lenha perto 
das minas para derreter o mineral, e se o transporte do metal em barras podesse ser 
feito por navios pertencentes á Companhia, sendo rebocados rio- abaixo por vapores até 
Monte-Vidéo, e d'ahi remettido para a Europa, é fora de duvida que com uma bôa 
administração os lucros deverião ser avultadissimos. É evideute que só se poderia levar a 
effeito semelhante empreza por meio de uma Companhia éom grande capital. Assim 
poclerião ser exploradas as minas, fundidos os mineraes com a devida economia, e por 
prêços comparativamente moderados os procluctos transportados para a Europa. 

Este plano parece ser ele facil execução ; por quanto, bem qu'e a população da 
Província ele Matto-Grosso seja nimiamente escassa, ha toda a probabilidade ele atrahir-se 
ás Minas suffi.ciente numero de trabalhadores elas regiões visinhas mais populosas de Santa 
Cruz ela Serra, Chuquisaca, e outros pontos da Bolívia, tendo a Província de Matto-Grosso 
por fronteira o R.io J aurú. 

Antes porém que na Europa se possa tratar ele semelhante cmpreza, deve-se mandar 
proceder por pessôas icloneas a um accuraclo estudo dos leitos referidos ele mineral, e dos 
meios de communicaÇão, nas proximidades do J aurú, verificando-se qual a quantidade de 
combustível que se poderá obter, a quanto provavelmente montará, e o seo custo de 
transporte aos Jogares ele fundição, Se esses exames fôrem tão satisfactorios quanto na 
actualidacl-e promettem ser, não haverá diffi.culdade alguma em obter o capital necessario 
para levar a effeito o projecto em grande escal~ e com lucro. 

N'este caso, não pode haver duvida de que o Governo do Brasil, illustrado c.omo é, 
preferindo as vantagens elo futuro ás do momento, venha a conceder todas as facilidades e 
liberal animação, afim de realisar-se a empreza; a qual, sendo levada a effeito e em ponto 

• 
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grande, concorrerá, sem duvida mais efficazmente cloque qualquer outro proj ecto, para 
povoar aquellas regiões, que, não ha muito, se achavão fora do alcance da civilisação. 
Seria este portanto seguro meio para que uma população laboriosa, dada á industria e a 
um commercio lucrativo, se introduzisse n'aquella Província tão internada, ainda 
imperfeitamente conhecida, um dos mais ricos districtos elo Brasil, encerrando em si 
uma quasi fabulosa quantidade de productos dos mais valiosos, e abundantissima em 
diamantes. . 

Entre os objectos mencionados no catalogo Brasileiro, classe II. ha varios que mais 
apropriadamente :figurarião na IV. classe. Entre estes ha uma larga serie de productos 
vegetaes colleccionados pelo Sr. Theodoro Peckholt, das immediações de Oantagallo, a 
qual é muito.instructiva, e tem attrahido a séria attenção de muitos homens da sciemüa. 
A collecção acha-se dividida em sete secções, por seo turno classificadas em diversas 
subsecções; e bem poderia servir de nucleo para util Museu Economico. 

O cuidado com que se procedeo á escolha dos objectos, muitos dos quaes são 
desconhecidos na Europa, é digno de todo o elogio, quer sejão considerados como meros 
especimens scientificos, quer como substancias de utilidade geral, com applicação á medicina, 
ás artes e ás manufacturas. Escusado é especificar-se quaes d'estes objectos merecem 
mais attenção; basta dizer, que a collecção inteira foi mui scienti:ficamente arranjada e 
classificada. 

As preparações chimicas contribuídas por outros expositores comprovt'w o facto de que 
a arte de manufacturar productos pharmaceuticos, bem como a sciencia pratica da chymica 
analytica, têm feito no Rio de Janeiro progressos que muito acreditão aos expositores, os 
quaes estão a par do adiantamento havido nos ultimas annos na Europa n'este ramo ela 
smenma. 

Na mesma classe encontramos o importante artigo-Assucar-cujas amostras são ele 
soffrivel qualidade. Os que têm conhecimento d'este ramo da indnstria no Brasil, elevem 
achar-se convencidos, de que o actual systema e pratica ela fabricação do assncar são do 
maior desperdício, devido isso aos processos imperfeitos e rudes ainda em uso n'aquelle 
paiz. A cana de per si, encarada pelo lado de sua riqueza sacarina e excellencia, pode 
desafiar a de qualquer outro paiz do mundo ; a sua cultura porem, bem que lucrativa, é 
todavia susceptível de melhoramento, mormente na parte relativa á economia do 
trabalho, e aos productos que de si pode dar. Tem-se introduzido no Brasil moendas 
de cylindros de construcção comparativamente mais aperfeiçoada, e movidas a vapor; 
mas isso em mui limitado numero. Nt'to é com-tudo tanto n'este ponto, mas sim no do 
processo de ferver o caldo da cana; e na preparação do assucar, que existe a maior 
necessidade de melhoramento. A experienca tem demonstrado, que com as caldeiras hoj e 
empregadas, e com o systema de manipulação actualmente seguido, o producto é ele 
quantidade a mais resumida possível, e de qualidade bastante fraca. Em todas as diversas 
phases do processo perde-se uma proporção consideravel do assucar crystalisavel por 
causa da imperfeição das caldeiras. A maxima parte do combustivel, que aliás 
representa um dos principaes ramos de despesa n'essa fabricação, é gasto infru~tiferamente, 
e a mais valiosa propriedade do caldo é inutilisada, convertendo-se em melaço grande 
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parte do assucar obtido por tal processo. O sueco da cana apenas extrahido é de mui delicada 
natureza, porque não só contém muito da pôlpa da cana, mas tambem materia gommosa, 
e outras que igualmente têm de ser extrahiclas, e cujo effeitos e influencia são tão rapiclos 
qt e de prompto communicão uma tal qual fermentação incipiente, destructiva da conservação 
da materia sacarina; destruição esta que immediatamente tem lagar dentro de meia 
hora depois de sahir da moenda. O objecto principal, portanto, eleve ser, sujeitar o caldo 
com a menor demora possivel ao processo da defecaçiio, para purificai-o da fecula perniciosa, 
e das demais m~terias que d'elle se elevem extrahir. Este processo porem de bem 
acondicionar o caldo exige muito cuidado e intelligencia. Como actualmente se pratíca no 
Brasil, o caldo depois da defecação é exposto á evaporaçt'w por meio de uma bateria de 
tachas de cobre, cujo tamanho vai gradualmente diminuindo, e cujos fundos são 
clirectamente expostos ao violento calor de um fogo abrasador proveniente de uma unica 
fornalha. A medida que o caldo se vai condensando, é transferido de uma para outra 
tacha, até chegar á menor ; e é sobre esta ultima qtie se concentra a maior força do fogo, 
e tambem é n'ella que o assucar se acha mais sujeito a ser deteriorado. 

Assim, deixa-se a corrente mais exhausta da chama ter acção sobre as demais tachas, 
as quaes entretanto precisarião maior calor para mais rapida evaporação, alem de que o 
caldo n'ellas depositado, em consequencia ele sua natureza maís aquosa, estaria menos 
exposto áquella influencia. Por semelhante methodo forçoso é sujeitar o melado ao 
excessivo calor de 250° Fahrenheit (97° Réaumur), antes que elle possa adquirir 
suffi.ciente consistencia que indique ter chegado ao " ponto" ou " prova do fio" ; e como 
o melado principia a caramelar com 228° Fahrenheit (87° Réaumnr), facilmente se 
comprehende que ficará infallivelmente queimado no intervallo d'essas duas operações, e 
durante o tempo preciso para a operação de baldear o conteúdo das tachas. Assim 
grande quantidade do assucar perde a faculdade crystalisavel, e todo elle é inevitavelmente 
deteriorado. 

Afim de minorar até certo ponto semelhante mal, inventárão os Francezes uma especie 
de tacha suspensa em um eixo, a que dérão o nome de chaudieTe à bascule (tacha movei), 
a qual, chegado o momento critico, despeja de prompto o seo conteúdo pelo simples girar 
do eixo sobre seos gonzos ; economisando-se por este mcido o tempo que se empregava na 
baldeacão feita á mão por meio de colheres. Este plano com effeito foi adoptado na 
fazenda de Gerecinó, e depois por muitos fazendeiros ; mas, bem que isto fôsse um 
incontestavel melhoramento, não passa com-tudo de mera diminuição do mal. E com efleito 
não se pode duvidar, que o systema em geral do cozimento hoje em pratica é o peior 
dos conhecidos ; porquanto é causa de enorme desperdicio de combustível, e de consideravel 
perda de assucar. Esta opinião já foi energicamente emittida pelo Marquez de Abrantes no 
seo admiravel trabalho, publicado em 1834, sobre a fabricação do assucar. Ali diz elle : 
" que esta operação do cozimento, a pesar de ser a mais importante ou essencial 
é todavia tão mal feita entre nós, que na opinião de pessôas entendidas, dons 
terços de todo o assucar que fabricamos sahe queimado.. E sendo o da queima o 
maior defeito que possa ter este producto, e a principal razão para não ter grão, nem côr, 
nem peso, nem preçõ no mercado, evidente é que nos devemos esmerar em remedial-o." 
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Nas plantações In glezas das Indias Occidentaes , onde com grande intelligencia se 
trata da fabricação elo assucar, a economia do combustível é tão consifieravel , que o bagaço 
da cana se aproveita para o abastecimento elas fornalhas, sem ser preciso outro qualquer 
combustível. No Brasil porem, bem longe de ser su:fficiente o bagaço, consomem-se 
constantemente grandes troncos de lenha ; pelo que as mattas vão desapparecendo 
rapidamente das visinhanças dos canaviaes, e incorre-se em grandes despezas para 
transportar lenha de lagares distantes ; a necessidade, por conseguinte, hade obrigar os 
donos de engenhos a lançar mão de methodos mais economicos. 

Não é sómente n'este inutil desperdício de combustível, nem na conversão em melaço 
de grande proporção de assuçar, que consiste o maior prejuízo ; por quanto o 
assucar que fica apenas tem a força precisa para formar grão ; tornando-se assim muito 
fraco, e perdendo muito do seu valor commercial. É esta a reputação que em geral tem 
adquirido o assucar do Brasil nos mercados da Europa. 

O unico remedio contra semelhantes males é mudar-se todo o systema elo cozimento, e 
adaptarem-se processos mais aperfeiçoados, baseados no principio de cozinhar-se o caldo 
unicamente por meio do vapor devidamente prepar ado, e abolindo-se sobretudo as antigas 
tachas, que são a causa principal do mal. Por este methodo o caldo poderá ser evaporado 
e reduzido ao ponto de assucar crystalisavel com um grao de calor tão moderado que não 
poderá queimai-o, nem deteriorai-o por qualquer outro modo. Em muitas das Oolonias 
Inglezas a parte superior da tacha a vapor é coberta por uma tampa do feitio de cupola, 
afim de que o ar de dentro da tacha possa ser extrahido por uma bomba ele arfunccionando 
continuamente, a qual tambem serve para dar sabida ao vapor á medida que este se vai 
accumuhmdo por cima do melado exposto á acção do vacuo; e á proporção que a tacha se 
vai aquécendo pelo vapor no seu fundo duplo, a evaporação se effectua em muito menor 
tempo, e com uma temperatura muito abaixo da que se careceri a com as tachas ordinarias, 
nunca excedendo a 160° ou 170° F ahrenheit (57° ou 61° Réaumm). 

E ste syste.ma é indubitavelmente mais aperfeiçoado e economico doque outro qualquer 
até hoje conhecido. Ha porem algumas objecções a oppor-se-lhe para a sua introducção 
no Brasil; porquanto o aparelho é de elevado preço, e a despeza para seu custeio por 
meio de um motor a vapor tambem é consideravel; accrescendo que para trabalhal-o se 
requero trato e cuidado de um homem muito intelligente e pratico. É incontestavel, que 
para o Brasil o sxstema de uma tacha aberta, de construeção especial e aquécida por 
vapor, é preferível, pela sua maior simplicidade, e porque essas podem ser facilmente 
escumadas. Por meio de uma simples torneira ~;e poderá obter o calor preciso, e regular-se 
a admissão do vapor elevando ou abaixando a temperatura ao grao requerido para a 
evaporação do melado. 

Substituindo-se a tacha acti1al por outra construída sob o principio acima descripto, 
poder-se-hão empregar todas as demais caldeiras preparatorias . ora em uso, bem como a 
costumada caldeira clarificaclora, para a defecação do caldo, para todas as quaes qualquer 
grao de calor pode ser empregado sem receio de prejudicar o caldo. Quando este se achar 
livre de suas feculas, e impurezas sedimentaes, será transferido para as caldeiras 
preparatorias, onde depois da adquirir a concentração de 20° ou 26° Beaumé, será baldeado 

N 
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para a tacha a vapor acima alludida, sendo n'ella reduzido ao ponto de granular, e d'ali 
finalmente passado ats tanques de esfriar e de cristalisar. Durante toda essa operação o 
melado conserva-se em temperatura pelo menos de 80° abaixo da que seria necessaria 
pelo antigo methodo. A quantidade de excellente assucar que assim se pode produzir é 
ghndemente augmentada, e d'ahi um lucro muito maior ao fabricante. Uma descripção 
das .diversas invenções com que se podem obter semelhantes resultados talvez seja aqui de 
alguma utilidade . . 

Ha trinta annos que o systema "Kneller " parecia por sua extrema simplicidade 
muito adaptavel a este ramo de industria no Brasil. Consistia elle de uma tacha de 
evaporar aberta na sua parte superior, e aquécida pelo mesmo principio que a tacha de 
cozinhar no vacuo, isto é, pela introducção de vapor de 10 a 20 tô de pressão no vacuo 
do seo fundo duplo. Dentro do melado que se tem de evaporar, e proxima ao fundo da 
tach'a, ha uma grelha removível, composta de tubos ôcos de cobre .parallelos de forma 
espiral, sendo os ditos tubos furados na sua parte inferior por varias pequenos buracos. 
N'elles introduz-se o ar por meio de um simples par de folles. D'este modo um sem 
numero de correntes continuas de ar era forçado a passar pelo melado quente, conservando 
por este meio uma apparente ebullição, bem que a temperatura real do liquido não excedesse 
a 180° Fahrenheit (66° Réaumur), o que vem a ser 32° Fàhreiiheit (14° Réaumur) 
abaixo do grao da agua fervendo, 70° abaixo do ponto de ferver e granular o caldo, e 
50° abaixo do ponto em que o caldo prinmp1a a caramelar. Apezar de ser 
consideravelmente mais aquécida a parte inferior da tacha a vapor, todavia a temperatura 
do melado nunca excedia o grao acima mencionado, em consequencia elas correntes 
resfriadoras de ar, as quaes ao mesmo tempo conservavão as partículas do fluido em 
constante agitação, e tirando a agoa em forma ele vapor, até ficar o melado 
condensado ao ponto ele 107° Beaumé, o que logo se conhece pela "prova do fio." Então 
parando-se por uma torneira a introducção de mais vapor, e abrindo-se uma valvula na 
parte inferior da caldeira, escoava-se o melado para a vasilha cristalisadora. Este systema 
já foi experimentado em Gericinó; mas não teve ali bom resultado, por causa tão sómente 
da imperfeita construcção elo aparelho, e elo mao uso que delle fizérão. 

D'esde aquella epoca varias outros methodos se têm achado, que por sua efficacia 
j á provada, parecem tambem prehencher o fim desejado, e corresponder ás necessidades · 
do Brasil, por sua extrema simplicidade. 

Estes processos fôrão empregados nas Colonias Britanicas, na India, e em Cuba. 
Os modelos dos aparelhos de evaporar achavão-se na Exposição Internacional d'este 
anuo. Segundo os systemas que recommendamos, o modo de cozinhar e defecar o caldo 
da cana é práticado, como de costume, nas vasilhas clarificadoras, das quaes logo 
trataremos. 

Na segunda parte do processo a bateria ordinaria de tres caldeiras poderá ser 
aquécida pela maneira geralmente empregada, isto é, ou a fogo nú, ou. por meio de vapor 
de alta pressão, com a certeza ele que o caldo ela cana não correrá o mínimo risco até 
ohegar a condensar-se de 26° a 30° Beaumé. O mesmo fogo que aquece estas caldeiras, 
será muito sufficiente para alimentar o gerador multitubular, o qual produzirá a 
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necessaria quantidade de vapor para os clarificadores, para a tacha aperfeiçoada de 
evaporar em que tem de se realisar o cozimento do melado, e finalmente para pôr em 
movimento a machina de purgar que logo teremos de descrever. 

Na terceira operação d'este systema, o cozimento do melado deve ser effectuado em 
uma tacha a vapor da especie mencionada acima. Na Exposição Internacional figurárâo 
duas d'estas tachas. Uma, a chamada " Tacha de Bour," do nome de seo autor, é um 
vaso de cobre, horizontal, e de feitio semi-cylindrico; tem 9 pés de comprido, Si de largo, 
e 15 polegadas de fundo. Durante a operação enche-se este vaso quasi que inteiramente 
com melado preparado e condensado a 20~ Beaumé. Ha no vacuo da tacha, mergulhados 
em parte, uma serie de 1 O discos de folha de cobre delgada verticaes, ôcos, convexos nas 
duas faces, e com diametro de 3! pés. Estes discos sam fixos em um eixo tambem ôco 
pelo qual se lhes communica o movimento de umas vinte rotações por minuto, por meio de 
uma pequena machina a vapor ela força apenas ele dois cavallos. O vapor que serv!u 
(waste stearn) saindo cl'esta machina vai eneher o interior dos discos, e só por si ·basta 
para aquécer o melado. Este vapor, que n'esse estado nunca excede á pressão de 21ôs. 
por polegada, tem menos de 218° Fahrenheit (83° Réaumur); e o calor que dá ao 
melado nunca em caso algum pode passar de 170° Fahrenheit (62° Réaumur). Sobre a 
peripheria ele cada disco h a tres pequenos copos equidistantes um do outro, que successi-
vamente vão levantando uma porção do melado ; e ao passarem o cimo nas suas 
evoluções, o conteúdo cl'ess.es copos é despejado sobre a superficie dos discos, que, como 
fica dito, são aquéciclos pelo vapor que já serviu do gerador, e assim se vão constantemente 
distribuindo novas porções de melado por cima de uma grande superficie aquéceclora; por 
quanto, ao passo que o conteúdo do vaso cobre uma superficie de 33 pés, os dez discos 
moveis expõem á atmosphera uma superfi cie evaporadora de 166 pés quadrados, que de 
minuto a minuto se cobrem vinte vezes de novo caldo. Por semelhante methodo se 
evapora rapidamente o melado com a temperatura mui diminuta de 170° Fahrenheit (62° 
Réaumur). Procede-se n'esta operação até que todo o melado fique reduzido ao ponto 
de granular, e depois é despej ado nas vasilhas cristalisadoras por meio de uma valvula na 
parte inferior da tacha evaporadora. Cada uma das operações cl'este aparelho dura 40 
minutos; uma tacha pois das dimensões acima dadas pode apromptar ;42 arrobas de 
assucar por hora, ou 670 arrobas por cada dia de 16 horas; e até mais doque isso, por 
quanto a mesma machina, sem accrescimo de clespeza, pode servir de motor simultanea-
mente para dons d'estes aparelhos, preparando por consequencia cerca de 1350 arrobas de 
assucar por dia. Todo este aparelho é tão simples nas suas operações e exige tão pouco 
cuidado, que o mesmo individuo que tem de tratar ela machina a vapor, pode perfeitamente 
por si só encher e esvasiar a tacha em poucos minutos. A só cousa que requer alguma 
attenção é o tomar sentido para quando chega ao "ponto," afim de então esvasiar a tacha 
e tornar a enchei- a de novo. melado, para cuja operação tem simplesmente de abrir a 
torneira de um tanque alli ;j á convenientemente collocado para esse fim. A principal 
objecção pois contra este aparelho é a necessidade de ter-se um pequeno motor a vapor para 
fazel-o funecionar, mas isto é de pouca importancia attentas as grandes vantngems que 
d'elle se podem obter. O custo de uma d'estas tachas iguaes ás que fôrao exhibidas pelos 

Veja-se a 
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Snrs. Oook e O~ ele Glasgow, é ele ,g.170 ; o ela machina com força ele 2 cavallos, ,g,60 ; e 
um pequeno gerador cylindrico para esta ultima, trabalhando com pressão de 50 Ths. 
custará ,g,30 tudo pouco mais ou menos. E poder-se-ha dispensar esta ultima peça, se a 
machina fôr suppricla com o vapor necessario pelo mesmo gerador que o tem de fornecer 
para as caldeiras ele ferver. No compartimento Francez ela Exposição havia tambem um 
aparelho ele construcção quasi semelhante ao que acabamos de mencionar . 

Outra tacha evaporaclora traz o nome de Aspinall, seu inventor. É uma simples 
caldeira circular e aberta, feita de ferro fundido. São construídas de tres differentes 
tamanhos,. a saber : 3:!, 4, e 4J pés ele cliametro, e de 2:! pés de fundo pouco mais ou 
menos. N 'esta tacha ha um tambor ôco quasi do mesmo diametro e de umas dez polegadas 
de fundo, o qual fica suspenso a pequena distancia da parte inferior da tacha. O dito 
tambor é atravessado por perto de ~2.00 tubos de cobre de 2 pollegaclas ele diametro, 
fi:::ados nas extremidades superior e inferior do tambor. O vapor é constantemente 
introduzido no tambor, cujas duas extremidades ficão por este modo aquécidas, bem como 
toda sua circumferencia e o interior ele todos os tubos de cobre. Enche-se a caldeira até 
cobrir-se o tambor com algumas pollegadas de melado, e pelo calor de toda a superficie 
externa do tambor combinado com o das superficies internas dos tubos se aquece o caldo, 
e apezar de que a área inteira da tacha não excede a 16 pés quadrados, o total da 
superficie evaporadora a que por este methodo se acha exposto o melado, sobe a mais de 
100 pés quadrados. Por esta multipla superficie aquécida com yapor de 50 Ths. de pressão, 
evapora-se a agua do melado por uma temperatura muito abaixo do ponto de ferver, e os 
grãos de assucar á medida que se ·vão formando ficão de1)ositados no fundo da t acha, até que 
o melado todo chegue a ficar reduzido ao ponto do granular. Então deixa-se escapar o 
vapor e despeja-se o conteúdo da tacha por uma valvula que ha na sua parte inferior. 
Cada uma d'estas operações fica concluída em uns 40 minutos, e a quantidade de' assucar 
preparado n' este espaço de tempo é perto de J 4 arrobas. De maneira que se o processo 
for continuado por 12 horas consecutivas, cada tacha apromptará 252 arrobas diarias, o 
que com effeito é o costumado rendimento de uma tacha de 4 pés de diametro. Uma tacha 
Aspi.nall de Si pés de diametro dará 190 arrobas, e uma de 4:! produzirá 378 arrobas de 
assucar no referido espaço de tempo. As vantagens d'estas tachas consistem em sua 
grande simplicidade, exigir-se pouco cuidado, e não se precisar de aparelho algum 
addicional ; pois que o mesmo gerador que fornece o vapor para aquécer os vasos 
clarificadores aquécerá ao mesmo tempo esta tacha. A superfície aquécedora é constante-
mente coberta pela parte mais fluida do melado, de sorte que este não pode ficar queimado. 
Os cristaes á medida que são formados, descem immediatamente ao fundo da tacha, e não 
tornt"to a subir. Assim se produz o assucar sem deterioração alguma de côr, e deixando só 
mui diminuta quantidade de melaço. 

O custo de uma tacha " Aspinall," segundo foi orçado pelos Snrs. Fawcett, Prestou e 
oa, sendo, como acima fica dito, para preparar 380 arrobàs diarias de assucar, será de 
,g.l70. O da caldeira de tamanho intermediario, para apromptar 250 arrobas, ±:.150; e o 
da menor, para 190 arrobas diarias de assucar, ±:.120. 

Outro melhoramento de igual importancia para este ramo da industria consiste no 
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methodo de purgar o assucar por meio de machina. O tempo, o material, e o 
trabalho que se economiza muito recommendão a adopção de semelhante methodo; pois que 
em tudo é superior ao actual processo, tão fastidioso e ·despercliçador, de purgar-se o assucar 
por meio de fôrmas ele barro cozido, pelo qual se prepara o mesmo assucar para o mercado 
debaixo das tres denominações elo costume- " batido"-" meio-batido "- e': mascavado." 

S. Ex~ o Snr. Marquez ele Abrantes mui judiciosamente observou, que " a perda de 
mel que resulta elo velho systema elas casas de purgação, ou elas bicas e ladrilhos ele t~ ôlo 
ou telha, e elas tinas, cochos, domas, &c., é tão consideravel no fim de cada safra, que todo 
o cuidado que se empregar, ou despeza que se fizer, para evital- a, redundará certamen te em 
grande proveito e valiosa economia."' 

Pelo processo aperfeiçoado de granular, o melado depois de se haver demorado o 
tempo necessario na vasilha cristalisadora, e de ter sido n'ella devidamente tratado, é 
transferido em porções successivas, para um vaso redondo ele cobre, com perto Estampa III. 

de 3 ou 4 pés de diametro, e 18 polegadas ele fundo. Este vaso é todo aberto em 
sua parte superior, sendo tapado na inferior; sua circutnferencia porem é furada com um 

·sem-numero ele pequenos buracos, que o torntio por assim dizer permeavel. Dá-se ao 
aparelho rapido movimento de rotação, e operão -se suas evoluções sobre um eixo central com 
a extraordinaria velocidade ele 1000 rotações por minuto ; em consequencia do quê, o seu 
conteúdo de melado granulado é posto em movimento rapido, e pela força centrífuga 
arrojado com pressão consideravel contra as paredes furadas do vaso; e assim toda a parte 
semi-fluida incristalisavel é expellicla pelos buracos, e toda a porção granulada fica dentro, 
toda enxuta, e dá uma só qualidade superior de assucar batido. Durante esta operação a 
lJarte semi-fluida, que consiste de melado incristalisado e elo melaço que foi expellido pelos 
buracos, é retida por uma capa exterior, e vem cahir em um tanque posto ali por baixo de 
proposit.o para recebel-a, podendo voltar á t acha- Aspinall-para se lb e extrabir nova 
porção de assucar, que possa ter es?apado de cristalisar-se. Ou pode ser destinada ao 
alambique, preferindo -se isso, segundo as circunstancias o exijüo. 

Cada caldeirada centrífuga produzirá 4 arrobas ele bom assucar enx uto, que ficará 
prompto em 12 minutos; de modo qu e, trabalhando-se durante 16 horas, uma só d'estas 
machinas purgará umas 280 arrobas diarias de assucar enxuto. A força requerida para manter 
em movimento a caldeira centrífuga é de I ta 2 cavallos; será porem preciso mais alguma força 
para pôl-a em andamento, de sorte que hade ser necessario ter uma pequena machina de 
vapor não-condensadora ela força de tres cavallos. O custo de cada um d'estes aparelhos 
é de .;;8.65; e ela machina, de vapor sem o gerador, .L.40. Esta machina ele vapor deve 
ter, um gerador separado para suppril-a elo vapor que precisa, o que cu staria perto 
de .;;8.35; ou poderá funccionar com o vapor proveniente do mesmo gerador que suppre 
as caldeiras clarificadoras e evaporadoras. São numerosas as vantagens que se obtêm 
com este novo systema de purgação. Os grandes edificios exigidos pelo antigo methoclo 
não serão mais precisos; as embaraçosas plataformas agora usadas em todos os engenh os 
do Brasil, a que c.hamão " Tendaes" e "Pa~amés," poderão dispensar-se de todo; 
e a longa serie de fôrmas de barro, sempre ele tanto desperdício, ficarão de uma vez 
abolidas. Só esta economia de dispensarem- se as fôrmas de barro, que 'annualmente 

o 
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consomem tão consideraveis sommas aos fabricantes, além da grande quantidade ele 
assucar que se desperdiça pelo emprêgo elas mesmas fôrmas; o evitar a perda que necessa-
riamente acarreta semelhante systema de enxugar o assucar para pôl-o em estado conveniente 
ao mercado, só esta economia, digo, em um só anuo indemnisaria plenamente as despezas 
feitas com os aparelhos aqui recommenclados. Mas se a isso accrescentarmos a maior porção 
de assucar que produzirá o methodo centrifugo de purgar, o maior valor que o assucar 
obterá no mercado, e finalmente a economia ele tempo, despeza e trabalho, os lucros serão 
taes para o fabricante que tornão estas considerações dignas da mais séria attenção. 

Em logar do ultimo aparelho acima descripto, introduzio-se outro modificado, que 
tem o nome de "machina centrífuga de Thomas." A differença consiste em ter este um . 
tambor de 4 pés ele diametro, e ele um pé ele largo, collocaclo verticalmente sobre piães 
centraes. Em um lado ha uma abertura parcial por onde é introduzido o melado 
granulado, e por onde ao depois tem de retirar-se o assucar. Toda a circumferencia é 
crivada de buracos, como no centrifugo horizontal. ·Depois ele encher-se o tambor com caldo, 
dá-se_ lhe um movimento de rotação com a mesma grande velocidade requerida pelo 
centrifugo horizontal, com o quê o assucar fica desembaraçado da parte liquida, a qual se · 
deposita na caixa exterior ao tambor. Esta operação é em tudo semelhante á da machina 
horizontal. As suas vantagens peculiares, segundo o que se allega, consistem em ser 
menor o trabalho exigido para encher-se e esvasiar-se o tambor, e em ser o seo machinismo 
mais forte, tendo portanto maior probabilidade de mais longa duração. Com tudo, a primeira 
d'estas vantagens não nos parece bem evidente, e a segunda fica compensada pela differença 
dos preços. O custo do aparelho de "Thomas" é de .g.l25, e o da machina de vapor ela 
força de 6 cavallos que é precisa para fazer funccionar o aparelho, é ele .g.120. 

Mais algumas observações elevem aqui apresentar-se relativame_nte ao processo da 
defecação do caldo ela cana por distinctos e varios clarificaclores, onde se lhes separão as 
impurezas, no systema antigo extrahiclas pelo fastidi_oso processo das escumadeiras. A 
economia de trabalho obtida pelos novos processos é enorme. Em primeiro logar, o caldo 

E stampa IV. da cana é recebido em um tanque, e d'ahi transferido para dous clarificaclores de fórma 
circular, de que se passa a fazer uso alternadamente. Estes clarificaclores têm cada um 6 
pés ele cliametro, são forrados de cobre, e têm fundos duplos aquécidos a vapor. O calor 
que por este methoclo é communicado ao caldo, combinado com o elas materias clefecadoras, 
opera dentro de poucos minutos a rapida e completa separação das feculas, sendo este um 
elos importantes distinctivos elo processo . Deixa-se então o caldo que assim fica coagulado 
escoar-se por sua propria gravidade, e ir depositar-se em decantaclores, vasos redondos ele 
6 pés de diametro, nos quaes se depositão as impurezas, deixando o liquido claro e prompto 

• para passar ás outras caldeiras. Ha dons cl'estes clecantadores para cada clarificaclor. A 
defecação opera-se dentro ele uma hora, e n~esse espaço ele tempo, com mui pouco. trabalho 
manual, fica o caldo preparado para ferver-se, tendo-se isto effectuaclo quasi inteiramente 
per si só ; pois que o caldo se força a subir elo tanque para os clefecaclores, por meio 
de um expediente que se obtem pela pressão de uma columna de vapor c~entro de um cylinclro 
c11amaclo monta-caldo (montjus). Dos clefecadores escorre o caldo por effeito de sua propria 
gravidade para dentro elos decantaclores, d'onde por outro monta-caldo torna a subir 
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para a primeira caldeira evaporadora, e d'esta esvasia-se em duas outras caldeiras successi-
vamente, collocadas cada uma em differente nível. Na ultima d'estas tem o caldo de ficar 
evaporado e condensado em 20° a 26° Beaumé. Então corre cl'ali para um tanque, prompto 
para passar a encher a tacha Aspinall. Toda esta operação se effectua sem precisão de 
bombas ou de outro expediente, pela simples acção da gravidade. No systema dos Snrs. 
Fawcett as caldeiras intermedias são aquécidas do modo antigo pelo fogo de fornalha e seu 
conducto. A evaporação, porem, se realisaria talvez melhor empregando-se tubos espiraes 
de vapor dentro das caldeiras. 

Pela combinação d'essas operações, e com os aparelhos. construidos pelos Srs. Fawcett 
e c~. o tempo que o assucar leva a passar pelas diversas transformaçõ_es, desde a primeira 
maceraçt'w da cana nas moendas, até sahir a final da machina centrífuga enxuto e prompto 
para o mercado, não passa de 48 horas, e isto occupanclo mui limitado numero ele braços. 

Este systema é hoje geralmente adaptado nas Colonias Britanicas, e em Cuba. As 
suas vantagens são manifestas, nt'to só quanto á economia de trabalho, mas quanto á maior 
proporção ele assucar obtido, que se calcula subir a 20 por cento, e que em oonsequencia 
de sua maior força e pureza, necessariamente alcança preço muito mais alto no mercado. 

Os Srs. Mirlees e Tait tambem apresentárl'to na Exposiçt'w Internacional aparelhos 
para a fabricação de assucar. Os seos clarificadores, em numero ele tres, sl'w quadrangu-
lares, com 8 pés de comprido, e 5 de largo. O caldo é n'elles aquéciclo por vapor em alta 
pressão por dupla fileira de tubos de cobre, collocados no fundo das caldeiras; mas estas • 
não são acompanhadas dos decantadores, que representão uma elas qualidades essenciaes 
do systema aperfeiçoado dos Srs. Fawcett e C". 

Não nos parece neces~ario que todos estes melhoramentos sejão á uma 
adaptados nos Engenhos do Brasil, pois que um fazend eiro pode nt'to ter sempre á sua 
disposição os meios precisos para a acquisição simultanea ele todos estes aparelhos. Pode-
se primeiro empregar a tacha Aspinall ou a ele Bour, e depois o aparelho defecaclor ou a 
machina centrífuga, visto que nl'w dependem estes forçosamente uns dos outros. É porem 
inclubitavel, que quando fôrem conjuntamente combinados n 'um só systema produzirão os 
maiores resultados, e em pouco tempo indemnisarl'to todas as despezas incorridas no 
adaptai-os. 

CAFÉ. 

As amostras de café do Brasil que se achavt'LO na Exposiçl'w fôrão geralmente 
consideradas de bôa qualidade, e algumas até chegárt'to a igualar as das melhores especies 
de Ceylão e da Jamaica. Deve-se attribuir esta sua excellente qualidade principalmente 
ao grande cuidado com que se trata de preparai-o, a não se colherem os bagos antes de 
perfeitamente maduros, e aos methoclos que se e;mpregão para despolpar e seccar a fava em 
sua casca. Tambem isso em parte se deve á cultura em si, ao uso mais frequente da 
sachola, para conservar o terreno limpo de hervas, e á cautelosa applicação de estrumes. 
O metbodo adaptado pelo pequeno numero de cultivadores que têm obtido esses bons 
resultados está evidentemente ao alcance ele todos quantos se entregão a semelhante ramo 
de industria ; assim quizessem elles applicar a isso toda sua energia e cuidado, empregando 
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judiciosamente os mesmos meios. O systema hoj e praticado geralmente no Brasil para 
despolpar a fava elo café é muito prej udicial. Alguns fazendeiros, porém, têm adaptado 
expedientes mais aperfeiçoados. O uso de machinas tiio simples como as que suo agora 
universalmente empregadas em Ceyliio deve ser fortemente recommendado, porque é 
incontestavel terem contribuído em grande parte para o elevado valor do café de Ceylão, e 
para mantel-o na posição que occupa nos mercados Europeos. A maior parte do café que 
produz o Brasil perde consideravelmente do seo valor em venda, por causa do systema de 
seccar os bagos ao ar livre em terreiros de barro, onde são postos em montes afim de evitar 
os effeitos das chuvas, e elo orvalho elas noites; ficando sujeitos assim a logo fermentar, e 
sériamente damnific~ndo-se -lhes a qualidade as mais elas vezes. O café nunca deve ficar 
exposto ao máo tempo durante o processo de sua preparação, e com quanto nenhum methodo 
de seccal- o possa igualar ao de simplesmente expol- o ao calor de um sol ardente, ajudado 
por uma fo rte viração, é com-tudo sabido que estas condições tão favoraveis se dão raras vezes 
sem frequentes interrupções ele chuva. Para evitarem-se; pois, estas contingencias, seria 
conveniente adaptar-se o methodo hoje considerado indispensavel nas colonias Britanicas, 
isto é, pôr os bagos, depois de tirada a polpa, em taboleiros corrediços, que em poucos minutos 
podem sempre ser recolhidos para debaixo de cobertas enxutas, onde durante o máo tempo 
se podem seccar promptamente por meio de correntes artificiaes de ar quente • 

CHÁ. 

As muitas amostras de chá contribuídas pelo Brasil para a Exposiçuo, provenientes 
das Províncias ele S. Paulo, Minas· Geraes, Rio ele J aneü:o e Coritiba, são todas ele bôa 
qualidade, e entre ellas algumas elas mais proeminentes chegál'lio a crear muita sorpreza: 
por quanto até aqui poucos Europeos tinhão idéa ela extensuo com que a planta do chá era 
cultivada no Brasil, e muito menos dos bons resultados ele semelhante cultura. 

Varias das amostras têm muito sabor, e são ele qualidade forte, até forte ele mais para 
o consumo orclinario. Para o commercio, porém, aquelles chás devem ser muito apreciados 
para misturar com os orclinarios ela China, afim ele dar a estes maior aroma. Qualquer 
que fôsse a quantidade que se tivesse remettido para o mercado teria obtido bom preço, 
tendo sido numerosíssimos os pedidos. É ele lastimar que os differentes expositores não 
marcassem o preço por an·oba por que poderit"LO pôr os seos chás no Rio de Janeiro, ou em 
Santos, nem indicassem a quantidade que annualmente poderili.o produzir. Como 
producto de exportação, a sua extracção terá forçosamente de ser regulada pelos preços por 
que podert"LO ser suppridos, e competindo com os da.s qualidades superiores da China. Se 
se tivesse feito o gue levo dito, alguma it:6a se poderia formar das probabilidades que 
haveria ele facil extracção para os chás Brasileiros nos mercados Europeos, mórmente 
para os de qualidades escolhidas ; e assim teríamos dados seguros que podessem animar 
os cultivadores Brasileiros a darem maior desenvolvimento ás suas plantações de 
chá, para poderem satisfazer á provavel procura. Por falta d'estas informações, 
não se pode esperar que resultado algum commercial provenha da exposição das 
excellentes amostras que fôrão enviadas. Estas apenas servírão para prova de que o 
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Brasil é capaz de produzir com grande perfeição este artigo tão apreciado. Fôra tambem 
para desejar o saberem-se as épocas em que aquellas diversas amostras fôrão colhidas, afim 
de conhecerem-se as suas respectivas idades, pois que quanto ao chá da India só depois de 
tres annos de idade é que o considerão sufficientemente bom ; e é bem sabido que este 
pode ser perfeitamente conservado por espaço de annos sem perder o. sabor, uma vez que 
se guarde bem acondicionado e completamente secco. 

HERV A-MATE. 

A apparição de um surrão de Herva-Mate igualmente excitou a viva curiosidade dos 
visitantes em geral, e em particular foi o bjecto de interesse especial por parte dos homens 
da sciencia; porque simultaneamente fôrão tambem expostas as amostras typicas das 
plantas que produzem esta especie de chá, e que fôrão obtidas do celebre botanico 
Bompland, pelo obsequioso intermedio de S. Excia o S~ Conselheiro Candido Baptista de 
Oliveira. 

A especie original que primeiro foi descripta por s: Hilaire, o Ilex-Paraguayensis, 
tem sido até hoje imperfeitamente conhecida pelos botanicos da Europa, e ninguem 
suspeitava que a herva-mate do commercio fosse o producto de diversas especies. A 
maior prova da idéa errada que os homens scientificos tinhão de semelhante materia, é 
que na grande obra do Professor Von Martius, a Flo1·ct B1·asiliensis, encontramos uma 
monographia do Do.r Reisseck sobre as especies Brasileiras do llex; mas n'essa obra, o 
verdadeiro typo Paraguayo não vem descripto, bem que debaixo d"esse titulo se achão 
notados, como sendo algumas de suas variedades, muitas plantas, todas notavelmente 
differentes da verdadeira. Presentemente pouca esperança se pó de ter da exportação em 
grande ou pequena escala da herva-~ate para os mercados da Europa, por quanto é n'elles 
apenas conhecida, mesmo de nome. É pois provavel que o seo consumo ainda ficará 
por algum tempo limitado aos paizes da America do Sul, onde haverá naturalmente uma 
extracção constantemente progressiva. Como esta herva contem em si consi?eravel 
quantidade de Theina, ha também alguma possibilidade de que venha em breve a chamar a 
attenção dos Europeos, e a ser procurada. N'este caso pocler-se-ha satisfazer essa procura 
promovendo-se novas plantações; sendo certo que as arvores podem com vantagem ser 
cultivadas n'uma extensa zona elo territorio elas Províncias do Sul, as quaes parecem com 
especialidade adaptadas a essa cultura. 

GUARANÁ. 

Foi muito notada uma substancia que chamou a particular attenção dos homens 
scientificos, por conter consideravel quantidade ele Théina, já acima mencionada c?mo 
sendo o elemento que dá ao chá ~ ao café o seo valor peculiar. Esta substancia traz no 
Catalogo Brasileiro o N? 211, e é o chamado Guaraná, assim denominado pelos Indios do 
Amazonas, que cl'elle fazem uso como de uma especie de chá. Ha alguns annos o 
distincto chimico, D~r Stenhouse, fez a analyse elo Guaraná, e achou que continha aquella 
valiosa particularidade acima referida, e é singular que os Indios lhe descobrissem este 
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elemento fortificante. O Guaraná é preparado das sementes de uma arvore que pouca 
altura tem, mas cujos ramos muito s.e espraião,-a Paullinia sorbilis, a qual cresce com 
profusão em todos os districtos ribeirinhos dos diversos tributarias do immenso Amazonas. 
Tambem se dá na Guyana, e em Venezuela. Pode-se, portanto, obter o Guaraná em qual-
quer porção que se queira. A fructa é apenas do tamanho de uma noz, e n'ella ha 5 ou 6 
caroços ou sementes que em primeiro logar cumpre desmanchar, depois mistura-se com 
um pouco de agua, dá-se-lhe uma fórma cylindrica, e passa-se a seccal-o em um forno. 
N'este estado é elle muito conhecido no Pará como artigo de commercio. 

Havia tambem na Exposição, na collecção Austríaca, 6 diversas preparações da 
Paullinia sorbilis, todas feitas em Vienna com guaraná vindo do Pará. É digno de 
reparo que o D0

.' Stenhouse encontrasse no café 0'75 a 1 por cento de thei:na, no chá 2 
por cento, e que no guaraná a proporção ainda fosse maior, chegando talvez a mais de 3 
por cento. Quando as suas propriedades peculiares fôrem melhor conhecidas, o guaraná 
terá provavelmente maior procura. Agora apenas d'elle se toma nota como de um artigo 
de commercio, que não se deve perder de vista. 

ARROZ, &c. 

Pouco ha que referir a respeito do arroz do Brasil, das diversas qualidades de Amido, 
da farinha de Mandioca e da de outras plantas ou raizes, da Tapioca, &c. Todas as 
amostras que fôrão apresentadas são de excellente qualidade, e estes productos poder~io 
com proveito ser exportados para a Europa. 

O milho e o fubá de milho são bons. Diversas variedades de feijão forão expostas, 
todas de excellente qualidade, e muitas d'ellas que erão inteiramente desconhecidas dos 
Europeos attrahírão com especialidade a attençuo dos J urados Inglezes e Estrangeiros das 
classes 3 e 4. 

As amostras de chocolate, de conservas, e outras substancias vegetaes, forão igualmente 
apreciadas. 

As Agua-ardentes, licores, e outras preparações alcoolicas, obtivérão particular 
attençuo em consequencia de seo aroma agradavel. Os vinhos Brasileiros, fôrão realmente 
uma novidade, e offerecem bem fundadas esperanças de que se possa com vantagem 
cultivar a Vinha nas Províncias do Sul, creando-se assim um novo ramo de industria 
inteiramente novo para o Brasil, e que poderá vir a ser de alguma importancia. 

TABACO. 

Apparecêrão na Exposição Internacional grande profusão de amostras de tabaco 
vindas ele todas as partes do mundo, e entre estas as que fôrão remettidas pelas differentes 
Províncias do Brasil forão todas consideradas bôas, sem com-tudo se tornar notaveis por 
qualquer superioridade comparativa, cumprindo todavia exceptuar-se uma amostra de 
tabaco em folha que se julgou de superior qualidade, bem que escapasse á attenção dos 
Jurados da Classe 3". A respeito d'este producto, que tem consumo tão enorme, ha uma 
circunstancia á qual é de urgente necessidade chamar-se a attenção dos cultivaclores 
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Brasileiros. De todas as diversas qualidades conhecidas, a que mais reputação tem 
adquirido é o afamado "Shiraz" dos Persas, o qual tem excellente aroma que até hoje não 
tem sido igualado por nenhum outro, e goza no mercado de grande valor. A sua cultura, 
porem, é tão limitada que em consequencia de sua raridade, o seo consumo não passa da 
Persia, e de algumas localidades da India e da Turquia. É demasiadamente caro e forte 
para ser usado em fórma de charutos, e nenhum outro cachimbo é tão apropr~ado a 
transmittir o seo delicado sabor, como seja o "Hookah." Este tabaco é cultivado na 
Persia, no extenso va1le em que é situada a cidade de Darabgherd; e é digno de notar-se a 
singular coincidencia que se dá, de não se poder em outra qualquer parte da Persia, 
produzir o tão estimado Attar de Rosas, com igual perfeição ao d'este Valle. A planta de 
que se tira o tabaco Shiraz differe muito essencialmente das que produz em geral o tabaco 
do Brasil, da Havana, da Virgínia, e da Europa; tambem é mui diversa da Nicotiana-
rustica que cresce no Levante, e com a qual se prepara o afamado Latakia elos Turcos. A 
referida planta do Shiraz era desconhecida dos botanicos até que foi descripta em 1831 
pelo Do.r Lindley, que a denominou Nicotiana Penica. Nunca foi encontrada em estado 
selvagem na Persia, e só ali é conhecida no SflO estado cultivado. Demais, é considerada 
por quasi todos os botanicos como não sendo por modo algum essencialmente differente da 
Nicotina Alata, uma das especies Brasileiras classificada por Link e Otto, de Berlim, em 
1828, e por elles collocada no Icones Plant. va1·. Berol. tab. 32; onde se encontrão as 
plantas colligidas por Sellow nas Províncias do Rio Grande e t3. Paulo, e das quaes ainda 
hoje existem especimens no Real Herbario de Berlim. 

Esta ultima especie torna-se notavel por pertencer á secção do genero Nicotiana, que 
se distingue por uma comprida e delgada corolla com um limbo plano. A Flora 
Brasiliens_is do Do' Martius, fase. VI. p. 168, traz uma descripção d'esta especie. Se com 
effeito as duas especies, Brasileira e Persica, são identicas, nascerá d'esta circumstancia a 
curiosa questão de saber-se, se foi primeiro introduzida na Persia vinda do Brasil, ou 
vice-versa. A probabilidade seria para a primeira hypothese, pois que no Brasil é sómente 
conhecida semelhante especie no estado selvagem, estado este em que nunca tem sido 
encontrada na Persia. Em todo caso, seria para desejar que se averiguasse se a 
Nicotiana alata, sendo tratada em alguma das zonas mais quentes e adequadas do Imperio, 
não poderia aproximar-se senão attingir ás aromaticas propriedades da especie Persica. 

BORRACHA. 

As amostras de Borracha sob N~ 273, na Oollecção Brasileira, são poucas e 
insignificantes, e fôrão portanto pouco notadas pelos visitantes em geral ; pelos 
entendedores, porem, fôrão julgadas como elas melhores ele toda a Exposição, quanto á sua 
qualidade. Um expositor do Pará, o Snr. Strauss, remetteo, sob N? 272, pequenas 
amostras de borracha fixas n'um cartão, que são algum tanto transparentes e ligeiramente 
coloridas. O processo por que foi preparada esta borracha parece ser inteiramente novo ; 
resta, porem, vermos se assim preparada será applicavel ás ártes e ás manufacturas. 
Convem todavia chamar a attençt'w a .este objecto, que é sem duvida merecedor das mais 
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sérias investigações. Na actualidacle, a borracha que se colhe nas margens do Amazonas 
e seos tributarias é immensa, e constitue um dos principaes ramos do commercio de 
exportação da Província do Pará. Deve,. portanto, ser objecto de constante protecçtio por 
parte do Governo Imperial. Consta que a colheita d'esta materia de tanta utilidade, e 
cujo consumo se tem conservado sempre em progressivo augmento, é quasi exclusivamente 
feita pela população India. Esta gente no entanto com a mira tão sómente no lucro 
immediato, e com a mais improvidente das incurias vai destruindo as. nobres arvores que 
dão o leite da borracha, para assim mais facil e promptamente extrahir maior porção de 
seo precioso leite, esquecidos ele que, se as ditas arvores fôssem conservadas, continuarião 
a dar ainda por muitos annos copiosas colheitas. Diz-se tambem que muitos dos districtos 
em que d'antes se colhia a borracha em grande quantidade, se achão hoje completamente 
desprovidos das arvores procluctoras, e que os Inclios, por causa de sua incuria, têm tido ele 
internar-se constantemente pelas mattas em que abundão aquellas arvores. É pois de 
receiar, que a não oppor-se alguma effectiva restricção a semelhante systema de destruição, 
o commercio ele tão util artigo virá a arruinar-se dentro em poucos annos. Se o facto 
acima referido é verdadeiro, deve esperar-se que o Governo tome o assumpto em séria 
consideração, e que adapte medidas que possão proteger este importante ramo de 
industria. 

GUTTA-PERCHA. 

A gutta peroba é um dos artigos de grande consumo na Europa, e o Brasil lh' o 
poderia fornecer em vasta escala. Com o N~ 330 do Catalogo Brasileiro expoz-se em 
uma garrafa uma amostra do leite ela Massaranduba; que é uma arvore gigantesca muito 
conhecida, e que cresce com abunclancia nas .Províncias tropicaes do Imperio. Este leite 
quando condensado se torna em tudo igual á gutta percha de Singapore. Não só a 
Massaranduba, como muitas outras arvores pertencentes á mesma família sapotacea, que 
existe profusamente espalhada pelas Províncias do N arte do Brasil, produzem todas com 
maior ou menor abunclancia um leite que se conclensa facilmente, e se torna em uma 
substancia i.dentica á gutta percha. Excellentes amostras de semelhantes procluctos fôrão 
expostas na collecção ela Guyana, e como a vegetação d'este territorio é em tudo semelhante 
á do norte do Brasil, não pôde existir duvida alguma de que facilmente se poderião obter 
no Pará os mesmos resultados. Promovendo-se, portanto, e animando-se este ramo de 
industria, dar-se-lhe-hia um valioso desenvolvimento, mórmente se o sujeitassem a alguma 
sorte de supervisão, como já foi suggerido a respeito da Borracha. 

CARNAÚBA. 

Uma collecção muito interessante elos variados productos da Palmeira Carnaúba 
acha-se classificada sob N? 279 . Esta collecção attrahio a admiração dos homens da 
sciencia por ser não só instructiva, mas de utilidade, considerada debaixo de um ponto de 
vista economico. Um dos productos mais valiosos d'esta arvore é a cêra vegetal que d'ella 
se ext~·ahe, e cuja applicação a fins uteis de sobejo fica demonstrada pelas excellentes 
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velas que d'ella se fazem. Esta qualidade de cêra não parece haver sido até hoje 
importada na Europa, e é aqui inteiramente desconhecida pela communidade manufac-
tureira; não ha duvida que bons preços se poderiüo ob.ter por toda e qualquer porção que 
para cá fôsse remetti,da. Segundo consta, a Palmeira da Carnaúba é abundantissima no 
Ceará e nas Províncias que lhe Stio vizinhas. Se esta palmeira fôsse cultivada em grande 
escala poderia vir a ser um ramo de industria que daria o maior proveito. 

MADEIRAS. 
Nüo podem elogiar-se demasiadamente as extensas series de madeiras Brasilicas que 

fôrão contribuídas sob N? 414. Quanto á variedade, ni"ta chegárão a ser igualadas por 
nenhuma das que se achavüo na Exposiçüo Internacional; mas fôúio todavia eclipsadas 
por muitas outras collecções que ali :figurárüo, bemque fôssem estas muito inferiores 
quanto ao numero de suas especies, e quanto ao seo valor para objectos ele ornato. Das 
differentes possessões das Irttlias Occidentaes, Guyana, Venezuela, e Mrica, India, Canadá, 
Australia, e de muitos outros paizes ela Europa fôrão enviados grandes tocos ele cada 
especie ele madeira util, vindo acompanhados de seos respectivos preços do tamanho dos 
troncos, da explicaçüo de suas propriedades e usos, e finalmente das indicações das 
quantidades que poderião supprir-se aos compradores. Como facilmente se pode imaginar, 
estes detalhes dérão origem a largas transacções commerciaes em semelhante objecto. No 
entanto, todos estes detalhes esguecêrão quanto á collecção Brasileira. As suas amostras · 
são de nenhum volume, e nüo dão a menor idéa do merito real e valor das diversas madeiras 
que representão ; apenas serüo apropriadas para os museus, onde a economia de espaço é 
uma de suas ])rimeiras exigencias. Não obstante estas grandes desvantagens, a serie 
inteira foi minuciosamente examinada por muitas pessôas scienti:ficas e praticas. A serie 
sobe ao extraordinario numero de 410 differentes madeiras, sendo a sua maxima parte de 
extrema belleza, e todas proprias para os trabalhos do carpinteiro e do marcineiro . Esta 
immensa variedade serve tambem para novo testemunho da grande fertilidade e extra-
ordinaria riqueza das proclucções vegetaes do Brasil, não havendo a menor duvida de que . 
as especies realmente existentes no I mperio são ainda muito mais numerosas que as 
d'aquella collecçt"ta, visto n'ella faltarem muitas madeiras de reconhecida utilidade, e que 
sl'Lo muita apreciadas. 

Para o futuro e em occasião identica será de grande proveito para os cultivaclores 
Brasileiros, o mandarem as suas collecções de madeiras indígenas em tocos ele bom 
tamanho, acompanhando-os de todas as informações que pelas necessidades do commercio 
posst'Lo requerer-se. Depois ele terem taes amostras servido para os :fins da Exposição, 
poderão ser promptamente vendidas a preços que de sobra os indemnisarião de todas as 
despezas em que houvessem incorrido, podendo acontecer que taes transacções lhes 
deixassem mesmo algum lucro. 

FIBRAS VEGETAES. 
No Catalogo Brasileiro, Classe ·19, e sob a rubrica "Linho e Canbamo " encontrão-se 

numerosas amostras de fibras que, propriamente consideradas mal pertencem áquella classe 
Q 
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e rubrica, pois constituem uma sene que por sua natureza de materias primas deverião 
mais acertadamente ser incluídas na secçtio O da classe 4. Em consequenuia pois de 
semelhante classificação fôrão ellas submettidas ao conhecimento do J ury de que fiz 
parte. 

Ha muitos annos que as questões relativas ás fibras proprias para a fiação 
traz absorvida a attenção da Inglaterra. Da sua applicação a fins praticas da vida, 
e dos diversos systemas aperfeiçoados de as manipular tem nascido a illimitada procura 
de taes fibras, a ponto de tal procura continuar sempre a exceder o supprimento. Esta 
falta tem sido sentida por longos anuos, e já na grande Exposição de 1851 muitas d'estas 
novas materias primas se apresentárão, que derão com effeito impulso consideravel a 
este ramo da economia manufactureira. As colonias Ingleza.s, com especialidade, 
mandárão numerosas materias fibrosas que parecião prometter vantajosos resultados; mas 
quando chegárão a ser experimentadas pelo fabricante, só servírão para grandes desenganos, 
principalmente pela difficuldade de separar as fibras mais deltg·adas, de todas as materias 
glutinosas que as cobrem. O systema antigo era de submettel-as á maceração em tanques 
d'agua; ali tinhão de passar por uma lenta fermentação, em consequencia do quê os suecos 
glutinosos se decompunhão e assim ficavão as fibras isoladas. Achou-se, porém, que este 
mesmo processo de decomposição se estendia ás propri<LS fibras, que d'este modo mais 
ou menos apodrecião, ficando privadas d'aquella força e solidez que constituião sua mais 
apreciavel qualidade. Tirárüo-se muitas patentes por invenções de machinas que tinhão 
de remediar semelhantes males, e com effeito se construírão varias e se remettêrt'w para 
a Jam aica, Inrlia Oriental, e outros logares. Estas invenções promettião separar as fibras 
el as diversas substancias que as unitio umas ás outras. Todas tinhão por base o systema 
ele trabalho a secco, afim de evitar-se a necessidade da maceração que apodrecia as fibras. 
Quasi todas essas machinas porém falh árão na pratica, e avultadas sommas se perdêrão 
com taes ex1)eriencias. Mais tarde, outros inventores empregárão dissolventes com acção 
clirecta sobre as substancias glutinosas, afim ele obterem ele uma vez, por meio d'estas 
combinações chimicas, isolar de prompto os fios fil amentosos das materias nocivas. Este 
ultimo methoCI.o, bemque tambem promettesse grandes resultados, tem-se com-tudo, quasi 
que geralmente abandonado, e o tüo desejado fim continúa ainda hoje a ser o grande 
desideratum. 

As collecções de fibras vegetaes vindas de toda a parte do mundo, e que se encontravão 
na Exposiçtio Internacional cl'este anno erão consideravelmente extensas. Entre estas as 
mais bellas fôrüo as da Jamaica, e ela I nclia; varias especies prestaclias sl"w de grande 
regularidade e finura; mas tendo ainda sido preparadas pelo velho methoclo e com muito 
r.smero, ntio podertio ser trazidas ao mercado a preços que possuo fazer conta, por causa 
do custo e trabalho no f?eu preparo. 

As diversas collecções em geral viérlio acompanhadas dos dados precisos para o 
commercio, e de explicações que habilitavio os fabricantes a calcular-lhes o valor 
comparativo de mercado. 

A muito interessante serie de materias fibrosas que figúra no Catalogo Brasileiro, e 
que tem a numeraçlío de 466 a 478, é a producçlío ele diversas Provincias do Imperio, mas 
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só um unico nome de expositor veio mencionado n'aquelle Catalogo; e por isso nt'w foi 
possível conferir mais de um premio. Os jurados muito desejavtío poder identificar as 
diversas amostras com a nomenclatura especificada no catalogo, para por este modo poder 
conhecer quaes as plantas que as produzem; mas todas viérão em confust'w tal que nt'w 
havia esperanças de lhes dar classificaçt'w, por quanto os especimens nem nomes, nem 
numeras de referencia trazião. Comtuclo, um minucioso exame das fibras vindas elo 
Brasil trouxe-nos a convicção, de que pode crear-se uma importante fonte de industria 
muito lucrativa em todas as diversas Províncias do Imperio, dando- se o devido tratamento 
ás proclucções vegetaes que por toda a parte ali abundtío, podendo ser cultivadas em 
qualquer escala, como logo mostrarêmos, por meio de mui simples processo, j á descoberto, 
com o emprego do qual as fibras podertío ser preparadas para o mercado com diminuto 
dispendio; razões estas que todas concorrem para que a semelhante objecto se dê a maior 
consideração. 

A opportunidade agora é excellente para sériamente tratar-se de produzir com pouco • trabalho fibras que sirvílo para fiação, e que em muitos casos podert'to ser empregadas no 
fabrico de certos tecidos para que hoje se usa a seda e o algodt'to. Todos concordao que 
não ha esperanças de se descobrir um perfeito substituto elo algodão; á vista, porém, da 
escacez que temos em perspectiva cl'este importante material, talvez se possa achar alguma 
fibra que efficazmente concorra para allivio da grande falta que ha de algodiio. Entre 
os productos da Europa, o linho e o canhamo slio as duas principaes materias proprias 
para a fiaçt'w que sempre contribuíriio para semelhante substit.uiçt'w; mas o linho, em 
consequencia do elevado custo de sua producção, tem unicamente sido empregado para o 
fabrico das cambraias e outros pannos de linho de maior consistencia. A experiencia 
adquirida na preparaçt'w d'essas materias pode comtudo ser-nos utilnas investigações a que 
vamos proceder. Na Exposiçüo Internacional apparecêrt'w varias competidores apresen-
tando novos methodos de fabricar o linho e o canhamo, sem sujeital-os ft maceração, nem 
a apodrecerem pela humidade do sereno ou orvalho, nem submettel-os a outro qualquer 
processo de môlho. Methodos a secco de separar a casca d~ suas fibras já têm sido 
empregados por longos annos na Inglaterra. Nos compartimentos Francez e Belga, da 
Exposiçt'to, havia excellentes amostras de fino linho e canbamo tambem preparadas por 
macbinas, e methodo a secco, as quaes porém se achárão demasiado dispendiosas pelo 
muito trabalho de pessôas intelligentes que precisavt'w. 

MACHINAS PARA A PREPARAOXO DO OANHAMO. 

A preparação do canhamo tem de passar por tres diversos processos, para cada um 
dos quaes se faz precisa sua machina especial. Em primeiro logar, as hasteas do canhamo, 
depois de bem seccadas são submettidas á acçl'to de uma machina de tascar, trabalhada 
muitas vezes á mão. Esta machina consiste de c1ous cylindros de ferro, raiados, entre os 
quaes se fazem passar as hasteas, e ali · as cascas se quebrüo em pequenos fragmentos, 
ficando todavia ainda adherindo ás fibras. A 2" machina compõe-se de dous tambores, 
que funcciontio com extrema velocidade em direcções oppostas dentro de uma caixa ; estes 
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tambôres são guarnecidos ele braços que se cruz~w sem chegar a tocar-se. As hasteas 
machocadas passão-se entre os tambôres, e os braços ent~w fazendo ele massas, servem 
para despegar e deitar fóra os fragmentos lenhosos da casca, deixando separado o canhamo. 
As fibras são depois transferidas á 3~ machina para assedal-as e limpal-as ainda de 
quaesquer partículas lenhosas, e para tornai-as mais macias; preparado assim o canhamo, 
está prompto para o mercado. Este methodo, apezar da vantagem de conservar inteira 
toda a força elas fibras, é não obstante abandonado por muitos fabricantes, em razão de 
seo maior custo. Havia mais · duas excellentes Machinas na Exposiçuo Internacional, 
inventadas ultimamente para preparar o linho tambem a secco. Uma d'ellas era ele um 
Escocez chamado Rowan, e trazia o No. 1531, e a outra, de origem Norte-Americana, 
era denominada Limpador-de-linho ele Sandford (Sandjord's Patent Flàx Gin). Ambas 
produzem igualmente bons resultados, e ao passo que separão as fibras de sua casca, preparão, 
limpão e amacitw o linho com toda a perfeição, não durando toda a operaçt'Lo mais de uns 
cinco minutos. A segunda, porém, d'estas duas machinas é a mais economica, porque • produz maior quantidade de linho de estriga. Todavia estas macbinas realmente 
engenhosas e uteis, serão difficilmente adaptaveis ás necessidades do Brasil. 

MAOHINAS PARA A EXTRAOÇÃO DE FIBRAS DIVERSAS. 

Percorrendo-se o compartimento das machinas encontrou-se outra tambem de invenção 
Americana de mui simples construcção, que era destinada á preparação do canhamo verde, 
mas que parecia ser muito mais apropriada a essa classe de fibras que existem em folhas 
carnosas, e que tanto abundao no Brasil. Esta macbina que é do mesmo autor do 
Limpador do linho acima mencionado, funcciona com extrema rapidez, e é mui completa 
em seu operar. Occupa um espaço apenas de tres pés em quadrado, e basta a força de 
meio cavallo para fazel-a trabalhar. Compõe-se em primeiro logar de um par ele cylindros 
alimentadores horizontaes, com J 8 polegadas de comprido e que girão com a 
rapidez ele umas 180 evoluções por minuto. Servem estes cylindros de prensa e de 
concluctores no passar as folhas para o principal compartimento da machina, que é um 
tambôr ôco de igual comprimento dos cylindros alimentadores, e que tem dous pés de 
cliametro e trabalha horizontalmente sobre seo eixo. Ooncentrico com este tambôr ha um 
cinto flexível sem fim que tem de ex tensão a terça parte da peripberia do dito tambôr, e 
q'le trabalha sobre cylinclros seos, collocados de maneira que a cinta possa correr com a 
mesma velocidade com que funceiona o tambôr, isto é, fazendo umas 800 evoluções por 
minuto. Tanto o tambôr como a sua cinta parallela são guarnecidos de barras transversaes, 
collocadas parallelamente em distancia de 6 polegadas umas das outras, e estas barras são 
tambem guarnecidas de pontas finas, umas agudas, outras obtusas alternadamente e lisas 
que ~ervem de sedeiros e raspadores, passando com grande rapidez e força, e operando 
simultaneamente sobre ambas as faces das folhas submettidas á sua acção, á medida que 
estas vão sendo puxadas por entre o tambôr e a cinta. Querendo, pode-se fazer com que 
os cylindros alimentadores, e conseguintemente tambem as folhas, fiquem parados 
em quanto du6w todas essas operações de espremer, raspar e assedar. Durante 
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todo este processo, uma corrente de agoa atravessa a machina, carregando comsigo 
toda .a parte polposa, á proporção que se vai separando das fibras. Depois virão-se os 
cylindros alimentarlores, e tira-se o resto das folhas, e as suas outras extremidades voltão-se 
igualmente para se lhes fazer a mesma operação. Assim, em poucos minutos fica sómente 
um feixe de fibras separadas e limpas, superiores em alvura e força ás das melhores 
especies de Gravatá e ele Pita, usualmente preparadas pelo fastidioso processo ela maceração. 
Aquellas fibras assim preparadas, e depois de lavadas e seccas ao sol, estarão promptas para 
o mercado. Não ha importancia demasiada para uma tal machina. A sua extrema 
simplicidade, a sua rapida acção, e o primor e perfeição com que alcança os seos fins, são 
vantagens que a tornão muito recommendavel para o Brasil, porquanto todos os 
fazendeiros poderão facilmente possuir este meio de utilisar as fibras da bananeira e das 
innumeras outras especies de plantas fibrosas, que crescem em todas as fazendas e de que 
por ora não se tira utilidade alguma. O preço da machina é de ll.45, pouco mais ou 
menos; e o inventor a:ffiança que com devido trato e experiencia, ella poderá limpar por dia 
de 500 a 1000 folhas ele piteira ou ele bananeira, e muito maior numero elas folhas menores 
Bromeliaceas, ele que ha tanta profusão no Brasil, entre as quaes as elo ananaz ordinario. 
Para obter-se este resultado (que talvez seja um tanto exagerado) precisar-se-h a ele 
um homem para alimentar a machina, querenclo-'se conservai-a em constante andamento, 
outro para trazer novas folhas, e um terceiro para dependurai-as a seccar; mas um 
só homem poderá encarregar-se de todos estes trabalhos, sendo todavia em tal caso os 
Tesultados proporcionalmente menores. 

A meo pedido :fizérão-se muitas experiencias, mas as folhas que se podérão obter do 
Jardim Botanico de Londres, além de poucas, erão demasiado imperfeitas para o :fim 
preciso. A realisarem-se os melhoramentos que estas experiencias deixão esperar, ha todo 
o fundamento para crer que as :fibras poderão ainda dividir-se mais e tornar-se mais 
ducteis, e n'esse caso semelhante invenção virá a ser ele immensa importancia para o 
Brasil. 

A grande força da :fibra da Pita, como a elo canhamo ele Manilha, é l1a muito 
conhecida; a sua rispidez, porém, a tem tornado até hoje ele pouca utilidade para a fiação, 
não sendo possível obter fio su:fficientemente delgado para tecidos finos; pois que a 
fibra da piteira não se compõe de um simples fio, mas sim de uma combinação de doze ou 
mais filamentos extremamente delgados, unidos uns aos outros por certa materia glutinosa: 
Amolecendo-se esta antes de seccar, e submettendo as fibras á acção de uma machina de 
construcção particular, esses filamentos poderào ser separados e ficarão em estado de 
fiar-se em fio delgado, e ser applicados a varios tecidos para os quaes presentemente 
s6 se emprega o algodão. Em tal caso o valor d'estas fibras teria de subir muito no 
mercado. 

Todas as plantas da família "Musacem" abundão em fibras, e entre ellas o platano 
(plantain) commum (1vfusa paradisíaca) dá uma especie de fibra apenas inferior ao 
canhamo ele Manilha (Musa textilis ) bem conhecida no commercio. Tem-se achado por 
experiencias feitas na Ilha da Trind.ade, promovidas pela Socidacle elas Artes de Londres, 
que um terreno de 4067 varas quadradas ( l acre) cultivado com o platano commum dá . 

R 
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cêrca de meia tonelada de bella fibra, de 6 ou 8 pés de comprido. Demais, é bem sabido 
que esta planta produz ao mesmo tempo um excellente alimento para a gente elo campo, e 
que essa substancia tambem pode ser con:vertida em excellente polvilho ele amido, que ·se 
tornaria producto ele valor para os mercados da Europa. Consta que n'aquella ilha 
um terreno ela extensão acima referida produz 50,000 libras ele fructa, e como esta dá 
de 25 a 30 por cento de farinha, segue-se que este terreno de 4076 varas quadradas 
produzirá 390 arrobas de polvilho de amido, além de 105 arrobas de fibras alvas e limpas. 
São estas, de certo, considerações bem dignas da attenção ele todos os fazendeiros do 
Brasil. A bananeira, (jJ!Iusa sapientimn) pode tambem ser cultivada para identicos fins, 
visto ter uma fibra abundante e ele excellent~ qualidade, o que tambem acontece com as 
suas mais delicadas êspecies. Todas as diversas especies da "Heliconia" que abundão 
no Brasil, podert"to igualmente ser cultivadas e applicaclas ao mesmo fim. 

As numerosíssimas Palmeiras que se encontrão por todo o Imperio darião grande 
quantidade de materia fibrosa, sem fallar nas duas especies de Piassaba, já bem 
conhecidas no commercio, e sempre em grande procura na Europa para certos e 
determinados fins. Entre as palmeiras, ha muito utilisadas no Brasil, acha-se o 
Astrocaryum vulgaTe que abunda em todo o seo territorio, e produz o bem conhecido 
Tucum. Se a sua fibra fosse preparada pela machina acima. recommendada muito 
melhoraria em côr e força, e muito augmentaria em preço. 

As plantas "Liliaceas" que crescem no Brasil com tanta profusão e sem cultura, 'e 
outras que poderião se.r cultivadas, dão uma fibra fina e fl.exivel, que obteria facil extracção 
na Europa. Entre estas acha-se a Sanseviem-Ceylanica, que, ha muito, é cultivada em 
grande escala na India, e que produz uma bella fibra conhecida no commercio pelo nome 
de "Moregan" ou "canhamo de corda de arco," sendo muito apreciada por causa de sua 
grande tenacidade. Outra especie, a Sanseviem Gttineensis é muito commum na costa 
occidental da Africa, onde lbe extrahem a fibra e a exportão para a Europa, com o nome 
de Ganhamo Africano. D'aquella costa foi levada para o Brasil, onde hoje frequentemente 
se encontra, e poderia ali cultivar-se em qualquer escala. É planta muito robusta, pois 
em qualquer lagar que se introduza ·uma de suas folhas na terra, toma logo raiz, alastra, 
e mata quantas plantas se achão nas suas immediações. Requer portanto mui pouca 
cultura, e a sua colheita nunca pode falhar. Tem-se averiguado por experiencias feitas 
na Trindade, que cada vara quadrada de terreno dá uma libra de fibras, e por consequencia 
4067 varas (um acre) produzirá 127 arrobas de fibra, que calculadas pelo seo valor na 
Europa de 6 a 9 shillings por arroba, renderião de .L.35 a .L.50 por acre. 

O entrecasco de muitas plantas " Tiliacim" dá uma consideravel quantidade de fibra 
proveitosa, e entre as innumeras que são indígenas do Brasil, h a a fibra denominada "linho 
de carrapicho" que se extrahe da Triumjetta semitriloba, pequeno arbusto ou planta que 
cresce por toda a parte. Muitas outras cascas dão fibra igual á do "J u te" da In dia, bem 
conhecido como artigo de commercio, hoje muito procurado para os tecidos, obtendo 
portanto elevados precos. O " J ute " é extrabido do cor-clw1·us olitm·ius, de cuja família 
muitas especies crescem no Brasil em estado selvagem. Outros generos da mesma família 
é sabido que produzem bôas fibras, entre ellas varias conhecidas pelo nome commum de 
" Embiriba." 
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As cascas de grande quantidade de plantas pertencentes ao genero das Malvacece, 
abundão igualmente em fibras uteis, muito .conhecidas no Brasil pelo nome geral de 
" Guaxima." As Bombacece, Biittneriacece, Tltymeliacice, e muitas outras famílias 
encerrão tambem grande abundancia d'estas ínaterias fibrosas. 

Muitas das Urticacece têm uma casca cheia de delgadas fibras que em força e fineza 
excedem o linho Europêo. A Bo!tmeTia nivea (Urtica tenacíssima) produz a afamada 
fibra de Rhéa (a chou-rna dos Chinas), que especialmente serve para fabricar-se o 
magnífico panno chinez de palha, que sempre alcança preços altos. O Brasil abunda em 
plantas d'esta familia, e se houvesse quem tomasse o trabalho de procural-as, forneceria 
muito provavelmente uma fibra de igual subido valor. Numerosas especies de Bohmeria, 
Proeris, U'l"tica, &c .. crescem espalhadas por toqo o Imperio, e poderião tornar-se tão 
proveitosas como o canhamo do Canadá ( U1·tica Oanadensis), a Urtica dioica, e a U1·tica 
cannabina, das quaes na Europa se extrahem excellentes fibras. Analogo a estas ultimas 
é o muito conhecido canhamo do commercio, que tambem em pequena escala é cultivado 
no Brasil. 

Finalmente procedendo-se ás necessarias investigações eom a attenção e cuidado que 
merecem, de certo d'ahi proviria uma vastâ quantidade de fibra .propria para o mercado, 
quo de sobra indemnisaria o cultivador, creando-se assim para o Brasil um novo ramo de 
industria muito lucrativo. 

ABELHAS. 

Quando se fez menção da cêra em uma das precedentes paginas, deixou-se de tomar 
nota da cêra e do Mel mencionados no Catalogo Brasileiro sob N?s 436 e 437, produzidos 
por differentes qualidades de abelhas da Província do Ceará. Com esta cêra e com este 
mel fôrão expostas sob N?3 434 e 435 especimens das proprias abelhas, e ·bem assim · 
muitos outros de bespas tambem productoras de mel. Todos estes especimens excitárão 
vivo interesse, pois tu~lo quanto até hoj e a este respeito se sabia na Europa, e as 
informações que d'elles se tinhão, limitavão- se aos seos nomes vernaculos. Submetti pois 
estes especimens á attenção do Snr. :Fredrico Smith, Presidente da Sociedade Entomologica 
de Londres, e Curador assistente da Secção dos Insectos do Museu Britanico, 
pes~ôa que se tem illustrado por seos numerosos escriptos sobre os Insectos Hymenopteros, 
e que se tem dedicado com especialdade ao estudo d'essa família. Promptamente se 
prestou a proceder ao exame d'esses especimens, e a dar sobre elles ampla informação, em 
uma Menioria que terá de ser apresentada á Sociedade Linneana. Os nomes que por este 
eminente Entomologista fôrão assignados a estes Insectos, são os seguintes: 

Nomes vernaculos. 
Limão, 
Cupira, 
Jaty, 
Mandaçaia; 

ABELHAS. 

Generos e Especies. 

Melipona Limão. Smith. 
, Cupira. Sm. 
, Jaty. Sm. 

" 
Fuscata. St Farg. 
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Nomes ve1·naculos. 

Canudo, - · 

Vamos embóra, 
Tataira, -
Tubibá, 
Arapna, -
Mombuca, 
Urussú, 

Mosquito, 
Sanharó, -
Moça branca, 
Cutiao de purga, 
Mondury, 
Manoel d'Abreu, 

Enxú, 
Enxuy, 
Capnchú, 
Caboclo, -

·B0ca torta, 
Amarello, 
Chapéo, -

ANNEXOS. 

ABELHAS . 

GeneTos e Especies. 

Melipona Bipunctata. S~ Farg. 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" • 
" 

(Mesma especie que o "Urussú.") 
Recursa. Sm. 
Tataira. Sm. 
Tubibá. Sm. 
Ruficrus. Latr. 
Mombuca. Sm. 
Bipunctata S~ Farg. 

(Mesma especie que o "Canudo .. ') 
Mosquito. Sm. 
Amalthea. Fabr. 
Dorsalis. Sm. 
Mellea. Sm. 
Mondury. Sm. 
Longipes. Sm. 

BESPAS. 

N ectarina Analis. 
Polybia Enxuy. 

Perty. 
Sm. 

" 
" 
" 
" 

Apoica 

Socialis. Sauss. 
Sericia. Oliv. 
Occiclentalis. Sm. 
Fuscicornis. St Farg. 
Pallidá. St Farg. 

É preciso notar-se que fôrão expostas amostras de cêra e ele mel tão sómente com os 
especimens de abelhas, e que nenhuma das bespas veio acompanhada nem de uma nem 
de outro; bemque seja notorio no Brasil, que muitos cl'estes ultimos insectos edificão 
grandes ninhos pegados ás arvores, os quaes se ach"iio ás vezes recheados de mel. É 
tambem digno de attenção que as numerosas cellulas d'estes ninhos são de natureza 
papyracea, e não ind.icão signal algum de haverem s_ervido de depositas de cêra, industria 
esta que parece pertencer exclusivamente ás abelhas propriamente ditas. Por outro lado, 
suppõe·se que o fim ele enceleirar a cêra nas colmêas das abelhas é para tornar as cellulas 
impenetraveis ao mel fluido durante o período da incarceraç"iW das larvas. 

Estes factos têm dado origem á crença de que estão possuídos muitos entomologistas 
de que as bespas não colhem mel das fl.ôres, mas sim que frequentemente se poupão a esse 
trabalho, roubando as colmêas das abelhas ele suas provisões ele alimento. 

Seria objecto de interesse scientifico o colligir semelhantes informações por meio de 
observadores locaes, que têm amplas occasiões de estudar os habitos cl'estes curiosissimos 
insectos. s: Hilaire descreve. os assustadores e:ffeitos por elle experimentados, em 
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consequencia de ter comido o mel de uma d'estas Bespas nas Missões Brasileiras, na 
margem do Uruguay, e que ali era chamada L echeguana (Polybia Lecheguana). O mel 
d'esta bespa sendo venenoso quasi que se ia tornando fatal a este distincto naturalista e 
aos seos companheiros. Elle tambem faz a relação das plantas venenosas colleccionadas 
n'essas visinhanças, e das quaes suppoz elle que este mel pernicioso talvez fôsse colhido. 
D 'esta supposiçào poder-se-hia tambem inferir, que as bespas com effeito colhem o mel que 
se encontra nos seos ninhos, senão das flôres, ao menos das fructas, ou dos çumos 
succulentos de certas plantas. O mesmo autor em epoca mais recente fez mençt'w de 
differentes abelhas productoras de mel conhecidas em lVIinas Geraes, e algumas cuj os 
nomes st'LO identicos aos da lista acima transcripta. Os naturali stas Spix e Martins 
tambem fazem a ehumeraçt'w dos nomes vulgares das que são conhecidas no Sertt'to. 
Gardner na descripçào de suas viagens dá igualmente alguns detalhes ácerca das abelhas e 
bespas das Províncias do Piauhy e Goyaz. Segundo estas descripções, os indígenas ali 
colhem não só o mel mas a cêra em consideraveis quantidades; pois que ali em todas as 
aldêas encontrou á venda tanto o mel como a cêra, sendo esta em fórma de velas de côr 
escura, e de perto de uma j arda de comprimento. A julgar-se pelas amostras de cêra crua 

• que havia na collecção Brasileira, algumas das quaes estào misturadas com grande porção 
de barro, poder-se -hia suspeitar que alguns cl 'aquelles insectos fazem o seo ninho no chlio, o 
que alias é confirmado por Spix e Martins, os quaes nas suas listas trazem classificados o 
" Urussú de chi:Lü," e o " Urussú de páo." D as quinze especies de abelhas productoras . 
de mel mencionadas por Gardner, cantão -se onze como construinde as suas colmêas em 
buracos elos troncos das arvores, e as outras quatro especies como fazendo-as de 
barro grudadas ás arvores. D á os nomes de mais tres Bespas tambem productoras de 
mel, e entre ellas o Enxú e Enxuy, que tambem, diz, fazem os seos ninhos debaixo do 
chão; e accrescenta que todas as abelhas productoras de mel si:w inoffensivas, e que só as 
bespas dão ferroadas. É possível que se chegue a dom esticar estas ultimas, e que assim 
se venha a tirar proveito de sua cêra e de seo inel, do mesmo modo que na Europa se tira 
da abelha ordinaria, a qual alimenta um commercio de consideravel extenslio . 

ALGODÃO. 

Passaremos agora a tratar elo importantíssimo artigo-Algodão, o qual apezar de vir na 
classe 18~ elo Catalogo Brasileiro, pertence verdadeiramente á classe 4a, por ser uma elas 
substancias vegetaes usadas nas mauufacturas. A Secção do J ury, a .que pertenci, teve 
de tomar especial conhecimento d'este artigo, e assim, cada uma das amostras· apresentadas 
n'esta Exposição Geral, e remettidas a ella de todos ·os pontos do mundo, foi cuidado-
samente examinada; e hou~e ampla opportunidade para comparar e julgar elo merito das 
amostras Brasileiras que aqui fôrão expostas. 

Como a questt'LO do supprimento da enorme quantidade de algod[io precisa para 
abastecer os immensos estabelecimentos da Grã-Bretanha,. é da maior importancia para o 
mundo inteiro, não é de estranhar apparecessem novos e inesperados competidores para 
semelhante fornecimento. Grande foi o numero dos expositores ele toda a especie de algodão 
crú, pois n t'LO só o vasto Imperio da India, Ceylão, muitas elas nossas possessões da India 

s 

• 
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Occidental, e da A ustralia entrárão na arena, mas houve numerosas contribuições ele 
excellente algocliio ela Argelia, ele varias Oolonias Francezas, da Italia, elas Ilhas J onias, 
ela Grecia, da Turquia, ele Natal, elas Possessões Portriguezas em Africa e na Inclia, ele 
Java, de Venezuela, de Costa-Rica, do Hayti, do P erú, de Entre-Rios, &c. Bem-que o 
Brasil assim tivesse de competir com grande numero ele rivaes, ha toda a probabilidade 
que a Inglaterra de bôa mente compre com preferencia toda e qualquer quantidade que o 
Imperio possa produzir; porquanto a qu alidade do que até hoje ali se tem colhido é 
justamente a especie peculiar do artigo a que os. fabricantes dão decidida preferencia sobre 
todas ás demais especies. 

A Secção elo Jury a que foi incumbido o exame elo algodão era composta de pessôas 
eminentes de clifferentes Paizes, que se tinhão dedicado com especialclade ao estudo das 
materias primas vegetaes ; e se achaviio portanto devidamente habilitadas para emittir um 
juizo comparativo das qualidades das amostras submettidas á sua apreciaçiio. Em tão 
importante materia, com-tudo, não quizérão fiar-se em seu proprio juizo sómente, e foi-lhes 
permitticlo chamar em seo auxilio peritos de Manchester, Liverpool, e Londres, que tinhão 
passado toda a S]la vida no commercio e fabríeo do algodão, e que praticamente sabião 
determinar até á minima differença o valor co~mereial do artigo em todas suas variedades. 
N'este exame comparativo, o J ury adaptou como regra, indagar dos peritos, o valor no mercado 
ac tualmente de cada uma das amostras sujeitas ao seo exame. Outro principio funda-
mental t ambem pelo qual O Jury Se guiou para a emiSStLO de SeOS pareceres em favor dos 
contribuintes dos cliversos paizes, foi o de julgar em todos os casos do meri to de cada 
collecção se1)aradamente de per si; procurando evitar assim o collocar os expositores de 
uma N açt'w em rivalidade com os ele outros paizes. Havendo muitas centenas de 
expositores cl'este artigo, a resoluçi'Lo adaptada ele classificar-se o valor comparativo ele 
mercado a cada uma das amostras, teve um completo e excellente resultado ; porquanto 
cada paiz teve assim a vantagem ele saber qual o valor relativo e commercial do algodão 
que pode trazer ao mercado; ao passo que os grandes negociantes cl'este artigo ficavão 
habilitados para poderem formar um juizo seguro quan to ás localidades com que podião 
contar para o seo abastecimento futuro. Em assumpto de ti'Lo vasto e momentoso alcance, 
a questl"w vital é a elos preços comparativos, e a isso devemos attender, não referindo-nos 
á experiencia do passado, mas tomando em consideraçl"LO as circunstancias que terl"w ele 
regular o futuro. Até aqui a Inglaterra quasi que exclusivamente descançava na 
capacidade productiva do solo dos Estados Mericlionaes ela America do Norte, e com elles 
con tava para o supprimento do algodt'w ele que carecia. Assim pois as demais Nações 
productoras tinhão aqui de competir, e de ealcular os seos lucros relativamente com os 
preços por que aquelles Estados poditio trazer o seo ar tigo ao !nercaclo Europêo. 

Nos tempos em que a Inclia se vi o forçada a ceder o passo em ti'Lo desigual concurrencia, 
é muito satisfactorio ver·-se que o algoclüo Brasileiro pôde sempre manter preço 'compara-
tivamente mais elevado que o elo algodt'w Americano ele qualidades analogas, sendo isso 
simplesmente devido á sua maior força de fibra, e por offerecer maiores facilidades aos 
fabricantes. Não obstante esta excellencia comparativa, não devemos dissimular um 
facto ele que ultimamente tive conhecimento por um fabricante de algodão com quarenta 



.A.NNEXOS. 71 

annos ele experiencia Çl.'este ramo de industria, e que constantemente empregou o algodão 
Brasileiro de preferencia a qualquer outro, sempre que o podia obter a preços favoraveis. 
Asseverou-me elle, que por muito b.om que fôsse o algodào Brasileiro, como indubitavel-
mente é, tem o mesmo ido progressivamente deteriorando-se quanto á sua qualidade, ha 
alguns annos a esta parte. Este facto é confirmado pelo Sur. Sebastião Ferreira Soares, 
nas suas" Notas Estatísticas," pag. 48, onde energicamente o denuncía nas seguintes 
palavras: 

"Anteriormente ao anuo 1800, era o algocl[Lo de Pernambuco o mais estimado nas 
fabricas de Inglaterra, não só pela sua qualidade, finura e fortaleza ele seos fios , como 
principalmente pelo lustre e brilho que poss uía; estes predicados lhe da vão muito 
merecimento e um valor superior a todos os algodões importados na Europa ; e com 
quanto fôssem taes qualidades dignas do maior apreço, concorrênio indirect"amente para o 
descredito d'este nosso producto; porque a avidez do ganho fez com que só se attendesse 
á quantidade na prodücção, desprezando-se a principal condição ela qualidade ; e o 
resultado final foi cahir em descreclito este importante proclucto de nossa lavoura, perdendo 
no seo valor, e deixando ele ser procurado de preferencia nos mercados elo seo consumo. 
A maior parte elos productores e exportadores, observando a aceitação que tinha n a 
Europa o algodão de Pernambuco, começárão po~· misturar as suas diversas qualidades 
com a superior, falsificando assim a especie mais estimada ; e mesmo até, de envolta com 
as varias qualidades, misturavão algodão damnifiqado, pensando que com as grandes 
remessas recolheritio lucros fabulosos, mas n tLo re:flec tiU.o que ·assim procedendo il'w 
desconceituar um producto t U.o bem reputado." 

Ha, sem duvida, muita verdade n'estas observações do Snr. Soares, as quaes até certo 
ponto inclicl'LO quaes as causas cl'essa baixa de reputaçüo no algodão Brasileiro; além 
cl'essas, porém, operáruo outras poderosas influencias ao mesmo tempo para tal e:ffeito , 
sendo uma cl'ellas a expansüo enorme e gradual ela proclucção elo algodão No r te-Americano. 

Não virft 'fora ele proposito aqui () reportarmo-nos ás primeiras datas ele que temos 
registro, para mostrarmos qual tem sido a importação media annual ele algodi:Lo na Grí:L-
Bretanha, por quinquennios, desde essas primeiras epocas até o anuo ele 1830, e cl'estcJ 
ultimo anuo em diante até 1859. A primeira importação elos Estados Unidos que merece 
alguma consicleraçl'w teve logar em 1800, quando chegárão a Liverpool 1 G milhões de 
arrateis ele algodão. Desde essa epoca o incessante augmento tem sido tal, que em J 861 
chegou ao enorme algarismo de 1500 milhões de arrateis; tendo-se, assim, multiplicado 
94 vezes, no espaço de 60 annos, em quanto a proclncção do algodiio do Brasil ficara 
quasi estacionaria durante o. mesmo período. 
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TABELLA demonstrativa elo Algodão importado nn. Gri1-Bretan~a, sem distincção 
de proceclencia, e do augmento gradual havido de 5 em 5 unnos, desde 
1781 até 1830, e ele anno em anuo desde 1831 até 18(31. 

tôs . 
No anuo de 1781 5,198,778 

" ] 785 18,400,384 

" 1790 31,477,605 

" 1795 26,401,340 

" 1800 56,010,732 

" 1805 50,682,406 

" 1810 132,488,935 

" 1815 100,709,146 

" 1820 155,672,655 

" 1825 228,005,291 

' 1830 263,961,452 

" 183 1 288,674,853 

" 1832 286,832,525 

" 1833 303,656,837 

" 1834 326,875,425 

" 1835 363,702,963 

" 1836 406,959,057 

" 1837 407,286,783 

" 1838 507,85 0,577 

" 1839 389,396,559 

" 1840 592,488,010 

" 1841 487,992,355 

" 1842 531,750,086 

" 18J3 673,193,116 

" 1 44 646,111,304 

" 1845 721,979,953 

" 1846 467,856,27 4 

" 1 47 4 7 4,707,615 

" 1 J8 713,020,161 

" ] 849 755,469,012 

" 1850 663,576,861 

" 1851 757.379,749 

" 1 52 929,782,448 

" 1853 895 ,278,740 

" 1854 887,333,149 

" 1855 89 1,751,952 

" 1856 1,023,886,304 

" 1857 969,31 ,890 

" 1858 1,034,342,176 

" 1859 1,225,989,072 

" 186{) 
I " 186 1 1,055,389,088 

E~ta gradação no augmento progressivo fica mais claramente demonstrada pelo 
egointe breve summario : 
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T ABELLA demonstrativa do termo media do Algodão importado na Grã-Bre~anha 

em cada quinquennio desde 1800 até 1859 . 

lôs. 
Termo medio nos annos de 1800 a 1804 57,608,050 

" " 1805 " 1809 65,840,452 

" " 1810 " 1814 86,787,911 

" " 1815 " 1819 130,438,507 

" " 1820 " 1824 153,565,906 

" " 1825 " 1829 225,717,93 1 

" " 1830 " 1834 294,000,218 

" " 1835 " 1839 415,039 ,188 

" " 1840 " 1844 586,306,97 4 

" " 1845 " 1849 626,606,603 

" " 1850 " 1854 826,670,191 

" " 1855 " 1859 1,029,057,680 
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As T abellas acima são meramente r elativas á importação annual de al godão na Grã-
Bretanha; mas da tabella r;rue se segue ver- se-ha o extraorc1inario augmento havido na 
Exportação do algodão dos Estados Unidos para todos os paizes do mundo. 

T ABELLA da Exportação annual do AlgodU.o dos Estados Unidos para toda a 
parte do mundo, tomada de 1 O em lO annos. 

E xportação no anno de 1791, 

" " 1801, 

" " 1811, 

" " 1821, 

" " 1831, 

" " 1841, 

" " 185 1, 

" " 1858, 

Em ] 786 o AlgodU.o importado na 
Inglaterra foi : 

tôs. 
Das I ndias Occidentaes, cêrca de 7,000,000 
De Oolonias Estrangeiras, , 7,000,000 
Do Brasil, , 2,000,000 
Do L evante, , 7,000,000 

cêrca de 23,000,000 

T 

lôs. 
l8\J,316 

20,911,201 
62,186,081 

124,893,405 
270,\J79,784 
530,204,100 
927,237,089 

1,118,624,012 

Em 1835 o Algodão importado na 
I nglaterra foi : 

Dos Estados Unidos, 
Do Brasil, 
Da India, 
Do Levante, 
Das I nclias Occiclentaes, 
De outros lagares . 

Total 

tbs. 
284,455,812 

24-,986,409 
41,429,011 

5, 181,017 
1,815,270 
5,835,444 

363,702,963 



• 

74 ANNEXOS. 

Em 1861 a importação de Algodão em Liverpool foi a seguinte: 

Dos Estados Unidos, 1,766,456 balas, 
Da India, . . . 8Z2,860 
Do Brasil, . . . 99,~24 
Do Levante, . . 97,977 
De outros logares, 7.,484 

que a 420 tbs. por bala, 
330 tbs. 
182 lôs. 
~20 lôs. 
310 tbs. 

Total, . 2,794,001 balas, ou . 

dão 741,911,520 tbs. 
, 271,543,800 tbs. 

18,058,788 tbs. • 
21,554,940 tbs. 

2,320,040 tbs: 

1,055,389,088 lbs. 

A exactidão dos algarismos acima, em referencia ao Brasil, depende do peso elas 
balas, o qual, segundo informa o Snr. Mann, regula por 182 tbs. em cada uma. 

A quantidade proporcional elo algodão importado em Liverpool dos Estados Unidos 
e do Brasil no perioclo ele 1800 a 1860 consta da seguinte tabella: 

TABEUA comparativa do Algodão Norte-Americano e Brasileiro importado em 
Liverpool, tomada a media de 5 em 5 annos, desde 1802 até 1859 ; 
segundo os dados offiqiaes do numero ela~ balas ali desembarcaclas, e 
calculando-se em 42.0 tbs. cada bala N arte-Americana (termo media 
do seo peso), e em 182 iôs. a bala elo Brasil. Mostra tambem o augmento 
proporcional da importação ela Ameri.ca do N arte sobre a do Brasil. 

ES1'A.DOS U NIDOS. 

I 
BRASIL. Relação entre 

Anuo. o Brasil e a 
Balas. ltis. Balas. ltis. America. 

1802 107,494 45,147,480 74,720 13 ,599,040 1 para 3?, 
1805 124,279 52,197,180 51,251 9,327,682 1 , 51 2 
] 810 246,759 103,638,780 142,846 25,997,972 1 , 4 
1815 203,051 85,281,420 91,055 16,512,010 l , 5! 
1820 302,395 127,005,900 180,086 32,775,652 1 , 4 
18Q5 423,-146 177,847,320 193,942 35,297,444 1 , 5 
1830 618,527 259,781,340 191,468 34,847,176 1 , 7ã 
1835 763,199 320,543,580 143,572 26,130,104 1 , 12t 
1840 1,237,500 519,750,000 85,300 15,524,600 1 , 33~ 
18,15 1,499,600 629,832,000 ] 10,200 20,056,400 1 , 3 1~ 
1850 1,184,200 497,364,000 171,800 31,267,600 1 , 16 
1855 1,623,600 681,912,000 134,700 24,515,400 1 " 27i!-
1859 2,086,300 87o,246,000 124,900 22,731,800 1 , 38~ 
1860 ... 1,165,239,000 ... 18,058,788 1 , 64t 

A tabella seguinte extrahicla de dados officiaes pelo Snr. W ooclbury, Secretario do 
Thezouro dos Estados Unidos, é de algum interesse até onde chega, pois dá as quantidades 
comparativas de algodão, em arrateis Inglezes, em que fôrão orçadas as produc~ões de 
cada paiz ahi mencionado, nos annos designados. 
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TABELLA comparativa da producção de Algodilo de diversos Paizes, nos annos 
abaixo r eferidos. 

179 I. 1 8or. I 8 I I. I 8zr. 
I 

I 83 I. 1834. 

E stados Unidos, .. . 2,000,000 48,000,000 80,000,000 180,000,000 385,000,000 460,000,00Q 
Brasil, ............... 22,000,000 36,000,000 35,000,000 32,000,000 38,000,000 30,000,000 
Indias Occidentaes, 1 '4,000,000 ·l 0,000,000 12,000,000 10,000,00ú 9,000,000 8,000,000 
Egypto, ...... ...... ... .. . ... 6,000,000 15,000,000 25 ,000,000 
Africa, ............... 46,000,000 45,000,000 44,000,000 40,000,000 36,000,000 34,000,000 
India, ............... 150,000,000 160,000,000 170,000,000 175,000,000 180,000,000 185,000,000 
Asia (outros 

lagares d'), ...... 190,000,000 150,000,000 146,000,000 135,000,000 115,000,000 110,000,000 

Me<ü•o o Am,ico, \ 
Meridional 68,000,000 56,000,000 57,000,000 44,000,000 35,000 ,000 35 ,000,000 
H espanhola, ...... 
Outros lagares, ...... ... 15,000,000 11,000,000 8,000,000 4,000,000 13,000,00 o 

Total, ........ . 490,000,000 520,000,000 555,000,000 630,000,000 820,000,000 000,000,000 

Pode-se confiar na tabella acima como orçamento approximaclo ·pelo que diz respeito 
ao Brasil e á maior parte dos paizes elo mundo, exceptuanclo a Inclia, que ahi vem muito 
diminutamente orçada, por mui baixa avaliação, em L85 milhões de arrateis. O General 
Briggs, que clêo o menor orçamento, calcula a producção da India em 750 milhões tõs., 
em quanto o Dor Wright lhe dá 3,000 milhões . O mais con ecto, provavelmente, ser á o 
do D or F orbes W atson, que avaliou a quan tidade de algodão consumida na propria India 
pelos h abitantes, em 2,160 milhões tos. ; e a quantidade que se exporta (da qual t vai para 
a China) em 272,395,875; o que faz subir a total producção annual de algodão na Inclia 
a 2,432,395 ,875 tõs. Calcula-se que a área do terreno em cultivo ele algodão na Inclia, 
faz 4 vezes toda a cultura dos Estados Unidos. 

O Sr. Soares, nas suas "Notas Estatísticas" acima citadas, data elo anno de 1800 
o decrescimento gradual da cultura do algodilo no Brasil. Diz, que os dados estatísticos 
da Província de Pernambuco clemonstrão, que em 1807 a exportação d'este ar tigo attingio 
o seo maximo, e que desde en tilo para cá tem ido gradualmente diminuindo com muitas 
fluctuações, até reduzir-se, em 1856, apenas a um terço do exportado em 1807. 

Isto provavelmente ser á exacto quanto á Província de Pernambuco, mas nüo parece 
verificar-se, segundo Registros officiaes, na exportaçlio total do algodão elo Brasil, como 
parece mostrar a segunda linha da ultima tabella, e como claramente indica a quinta 
columna ela penultima, onde se dão as quantidades importadas em Live11Jool. Em J 835, 
segundo estas tabellas, a importaç-ão ele algodão Brasíleuo na Inglaterra era de 
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2G, l 30, 130 tôs.; e se a isso accrescentarmos t mais, como exportação para França e 
outros paizes, teremos que a exportação total de algodt'Lo do Brasil n'aquelle anuo subio 
a cerca ele 32,662,625 tôs.; o que regula pelo termo medio da exportação dos precedentes 
quarenta annos. D'aqualla epoca em diante, temos, ele conformidade com as quantidades 
da exportação dadas pelo Sr. Soares, os resultados seguintes : 

Nos annos ele I 83 5· 184-I. I 184-5· 

Ths. Ths. tõs. 

Exportaçã~ total} 
do Brasrl.. .... 

32,6 62,625 22,139,904 26,446,240 

Importado em Liverpool no anuo de 186 1 : 

D e Pernambuco e Parahyba, 
Mat)eió e Bahia, -
Maranhão, 

Total, 

185o. 1854· 

Ths. Ths. 

35,498,016 28,552,736 

48,753 balas. 
29,047 " 
21,424 

99,224 balas. 

1858· 

Ths. 

32,277,760 

Se computarmos cada bala em 182 tôs., teremos 18,058,768 tôs. importadas em 
Liverpool, ao que accrescentanclo t d'isso remettido para a França e outras partes, 
clar-nos-ha um total de 22,573,460 :tôs. ele algodão exportado elo Brasil em 1861. Se, 
porém, tomarmos 200 tôs. como termo medi o provavel elo peso ele cada bala, elevar-se-h a 
a quantidade importada em Liverpool a 19,844,800 tôs., e a exportaçl'LO total elo Brasil a 
24,806,000 tôs. 

Mostrão os mappas estatísticos que em certos pontos ele vista, a quantidade total elo 
algodão exportado anuualmente elo Brasil1 ha permanecido mais ou menos estacionaria, n l'LO 
obstante as grandes fl.uctuações que têm havido nos preços n'esses períodos. Como prova 
d'isso, será de interesse o comparar agora os preços medios extrahidos de mappas officiaes 
em Liverpool, dos algodões Upland Norte-Americano, Brasileiro, e da Inclia, cada um em 
separado, desde 1877 até 1859. I sto consta elas duas seguintes tabellas, a primeira das 
quaes comprehende os aimos ele 1788 a 1827. 
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TABELLA do termo medio dos preços em Liverpool (em dinheiros esterlinos) 
do Algodão Americano, Brasileiro, e da India. 

I Anuo. 'Americano-U plaml. Brasileiro. Da India. 

l7SS ... 24 dinheiros. ... 
1789 ... lS , ... 
1790 ... 21 " 9 dinheiros. 
1791 ... 24 , ll , 
1792 ... 26 , 13 " 
1793 17 dinheiros. 24 , 13 , 
1794 15 " 22 , lO , 
1795 21 , 25 " 17 , 
1796 21 , 26 , 17 

" 
1797 24 , 31 , 16 , 
179S 33 , 39 , 23 , 
1799 3S , 42 , 19 , 
lSOO 26 , 32t , 14 " 
l SOl 27t , 34 " 16 , 
l S02 26 " ~w~ , 14 " 
IS03 12~ , 26t " IH: " 
1S04 14 , 25t " l1 t " 
lS05 l6t , 26~ , l4t , 
lS06 lS , 22 , l4t " 
l S07 171. 2 , 22 , 13 " 
l SOS 25t " 24t " 19t " 
l S09 24 , 30t " IS1. 2 , 
1Sl0 1St " 26 " l 5t " 
1Sll 14 , 20t " llt " 
1812 18 , 23 " 14 " 
lS13 25t , 29 , l 7t " 
1Sl4 30 , 31t , 21t , 
1Sl5 2lt , 31 , 17-l " 
1S16 1St " 26 " 15~ , 
1817 20-k , 25 , 17 ,. 
1SlS 20 " 25 " 15;j- , 
1S19 l 3t " 1Si , 91!. 

" , 
1S20 llk " l5t " St , 
1S21 91. 2 " 12i} " 

91. 
8 " lS22 8t , 11-k " 61. 8 " 

l S23 St " 12 " 6-ª-4 " 1S24 St " lli " 6"-8 " 
1S25 11 ~ , 15-k " 

61. 8 , 
1S26 o ;r " 10t , 5t " 
1S27 6t " 9;j- " 5-J.. 8 , 

u 
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Estampa VI. T ABE>LLA em continuação da precedente, comprehendendo os annos de 1828 a 

Almos. 

1828 
1829 
1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
185 3 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 

1859 ; com mais duas columna!'!, mostrando a porcentagem proporcional 
dos preços correlativos em Li verpool, do Algodão Brasileiro acima do 
U pland da America, e do da In dia. 

Relação entre o Relação entre o 
Americano Da India preço elo Americano preço elo da Inclia 

Upland. Do Brasil. Oriental Surate. e do Brasileiro. e o do Brasil. 
- -

Upland sendo a 100 Surate sendo a 100. 

6i} dinheiros. Si} dinheiros. 41i. 8 dinheiros. 100 a 131 100 a 181 
5;} " 7t " 4 , " 126 " 181 
6t , 8t " 5 , , 134 " 165 
6 , 7!i 4 , 4-8- , , 129 " 168 
6A 8 , 9 , 5 , " 136 " 180 
8!. 2 " 10;} , 6~ 8 " " 126 " · 175 
8-8- " ll t " 6-8- " " 137 " 180 

10t " 14t " 7t " " 138 " 188 
9.2. 8 " 12t " 6~ " , 130 " 190 
7 " 9!i ·1 " 

4.2. 8 " , 139 , 200 
7 " 9!i 8 , 5 . 

" " 134 " 187 
7i " 10 " 

5"1. 8 " " 127 " 186 
6 " 9t " 

4It s " " 154 " 200 
6t " 8;} " 11 -~ " " 140 " 189 
5!i , 7t " 

4 " " 135 " 181 8 

41i 
" " 6!i 8 , 3i " " 138 " 176 

4t , 6i} " 
3.õ. 

8 " " 131 " 176 
4!i 

" 6!i , 3 , 145 212 8 8 " , 
4i 7i} 3.:!. , 151 218 , , 8 " ,. 
6.:!. 8 , 7!i 8 " 4k , 

" 116 " 164 
4t " 6 " 3t " " 141 " 185 
5~ 8 " 5t , 3.2. 8 , , 107 " 142 
7! ... 7~ , 5t " " 109 " 154 
5;} , 7t " 

4 , , 130 , 188 
5..1. 
" " 7 " 

3!i 4 , 
" 130 , 187 

5 ~ " 7 " 3t , " 124 " 200 
5!i u , 7 " 3~ " , 130 " 200 
5;} " 7 " 

3.2. 8 " " 122 " 181 
6 " 7t " 

4!i 8 " " 119 " 163 
7t " 8t " 5!i 8 , " 121 " 163 
6t " 8t " 4t , , 132 , 174 
6t , 4t " 4t , " 134 " 176 

Termo medio. 100 a 131 100 a 181 
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D'estes dados se collige, que desde o anuo de 1828, o algodão do Brasil tem 
constantemente alcançado um termo medio de valor de mercado de 31 por cento acima do 
da America do Norte, e de 81 por cento acima do da India. Vê-se igualmente, que o 
algodão do Brasil, bem que tenha sido ·depreciado occasionalmente, comtudo apenas tem 
fluctuado um pouco mais, na mesma proporção, do que o da America do Norte e o ela Inclia, 
e que os preços em 1859 erão precisamente os mesmos que os de 1828. 

Agora passarei a mostrar pela tabella seguinte a exportaçt'w annual de algodão do 
Brasil para todas as par tes do mundo, ele 1840 a 1858. As quantidades annuaes da 
exportação tomão-se das " No tas E statísticas" do Sr. Soares ; e forão reduzidas a libras 
de peso Inglezas, para poder comparar-se esta com as outras tabellas. D á-se o preço 
medio por arroba, em cada anuo ;- o medio annual elos cambios ;- o preço por arratel em 
pences Inglezes, segundo o dito cambio ;- o mesmo preço incluindo gastos e as despezas 
de entrega em Liverpool ;- e os correspondentes preços do mercado em Liverpool. 

Algodão exportado do Brasil. Valor em Media do Valor Custo,sendo Preço media 
l'éis, por Cambio sobre equivalente entregue em do mercado 

arroba, no Londres no Brasil, Liverpool, em Livet}JOol, 

No anno. I I Em lOs. Inglezas. 
Porto de em dinheiros em dinheiros em dinhei.J:os em dinheiros 

Em arrobas. exportação. por 1 $ rs. por milreis. por lô . por lô. 

d. d. cl. cl. 
1841 69 1,872 22,139,904 5$665 2Dà 4tr 5IL 8 8iJ 
1842 639,580 20,466,560 5$040 26 4 5.!. 2 7~ 
1843 685,149 21,924,768 5$040 25 4 5! 6;j 

2 8 
1844 8 14,255 26,056,160 4$-180 25 3à 5 (J.il. 

8 
1845 826,445 26,446,240 3$965 25!1- 34 4,1. 6;t 

4 8 
1846 645,346 20,651,072 4$880 27 4§' 5 -='>-8 '7:J-
1847 608,890 19,484,480 5$175 27~ 4~ 6 7i} 
1848 639,288 20,457,216 5$610 24~ 4t 5J. 6 4 

1849 854,829 27,354,528 4$080 27 3t 5 5.!. 2 
1850 1,109,313 35,498,016 5$120 28 4.!. 6 7~ 2 
1851 883,440 28,270,080 6$150 28 5-ii- 7! 7~ 8 
1852 898,249 28,743,958 4$770 27~ 4tr 5IL 7 8 

1853 997,908 31,933,056 5$100 29 4ii- ()! 7 8 
1854 892,273 2tl,552,736 5$490 27 4A 6.!. 7 8 8 
1855 877, 177 28,069,664 5$340 27~ 4.!. 6 7 2 
1856 1,024,801 32,794,632 5$500 27 4ll ()! 7t " 8 
1857 1,088,025 34,816,800 6$420 26 5t 6;!_ 8iJ 4 
1858 1,088,680 32,277,760 6$070 26~ 5 fj~ 8t 

Assim pois a tabella acima parece mostrar o lucro obtido na remessa de algodão para 
Liverpool, nos 18 annos que se seguírão a 1840: vê-se isto pelas differenças entre as 
ultimas duas columnas; mostrando uma o custo do algodão depois de pagas todas as 
despezas, e a outra o preço em grosso das vendas. O primeiro calculo é feito 
accrescentando-se ao preço da compra no Brasil (especificado na columna precedente), 
a quantia de J t dinheiros por cada arratel de algocliio, o que é amplamente bastante para 
cobrir as despezas do Dizimo, Consulado, e outros direitos ele exportação, frete 
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comm1ssao, e mais gastos em Li verpool, cuja importancia exacta seria difficil dizer ao 
certo. Alguns accrescentarião provavelmente mais ~d. por Th., como juro elo dinheiro 
adiantado . A importação ele algocll'Lo na Inglaterra, de qualquer parte elo mundo, tem 
sido livre de direitos desde 1844, e durante os doze annos que precedêrão áquella época, 
esses direitos ert'LO ele pouco mais ou menos fid. por arratel. 

Préviamente a essas datas, os lucros sobre a exportação de algodão para a Europa, 
parece haverem sido maiores, em testemunho do quê, e como termo de comparação, 
podem-se aqui apresentar os dados officiaes ele exportação de algodão do MaranhfLo, em 
arrobas, durante os annos 1812 a 182 1, inclusive-com o preço de mercado, em moeda 
Portugueza, n'aquelle Porto, nos annos respectivos-e com mais alguns particulares 
mencionados em columnas sepamdas (V. Tab . pag. 81). 

Os preços líquidos da columna 13~ fôrão computados deduzindo-se dos preços em 
grosso de venda na seguinte columna, ampla margem para direitos de exportação no 
Maranhão, frete, direitos em Liverpool, e todas as demais clespezas, entrando a commissão, 
e o provavel ele juro de capital adiantado. Os direitos de exportação no Maranhão 
durante as epocas acima referidas forílo de 600 réis por arroba, o que COlTesponde a ] 9 
réis, ou ld. a 1!d. por arratel. Os direitos de importação em Liverpool desde 1809 até 
1815 fôrão de l6s. e onze dinheiros por cada 100 libras de algodt'LO; ele 1815 a 1820, de 
8s. e sete dinheiros por 100 Ths.; e de 1820 a 183 1, de 6 por cento ad valoTem. O 
importe, pois, elas declucções acima apontadas compõe-se, elos ditos direitos de exportação 
e importaçt'LO ; de id. por Th. para frete; ele id. por tb. para as clespezas; de 5 por cento 
ele commissão, por venda em grosso; e ele icl. por tb . ele juro pelo capital adiantado. 

O peso medio de todas as saccas embarcadas de que a tabella acima faz mençào é de 
] 75 Ths. por sacca. 

Em 1821, empregavi:í.o-se na Província do Maranhílo 521 descaroçadores á müo. 
Para termo de comparaçílo, talvez seja util apresentar aqui alguns exemplos de preços 

relativos elo mercado, em Liverpool, do algodão Brasileiro, sob suas di:fferentes 
denominações, e de outros paizes nos mesmos períodos, em dinheiro esterlino. 

Em 1833. Em 1837. Em 1861. 

d. d. d. d. cl. d. 
Estados U nidos- Sea Island, ... ... ... ... 12<} a 20 25 a 36 16 a 40 

" JYJ obile e Alabama, ... ... ... 71. 2 " 
111. 2 lO~ " 13! 

" Nova Orleans, ... ... .. . 7k " lOt p. 
4 " ll! lO~ " 14 

" U pland Georgia, ... ... 7t " lO i\- 7-§- " ll lOi " l 3t 
Demerara e Berbice, ... ... ... ... .. . 8~ " 11~ 13 13 
lndia Occidental, ... ... ... ... ... .. . 8 " 9~ 10 " 11! 91. 2 " 15 
Brasil-Pernambuco e Ceará, .. . ... 93 llt lO i} ' 13 12! 14 ... 4 " ' " 

" Bahia e Maceió, ... ... 9 " lO~ 9 " llt lli " 14 

" Maranhão, ... ... ... ... 9t " ll lO " 12-2- 12! " l3t 
Egypto, ... ... . .. ... ... ... ... .. . 13 " 

131. 2 nt " 16! lOt " 19 
lndia- Surate e Madras, ... ... ... .. . 4~ " 7~ 4.0. ,, 

" 71. 2 6t " li 
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O algodão de D emerara e de Berbice é de fio um tanto comprido fino, approximanclo- se 
do algodão fino de Oharleston. E ste ultimo, geralmente denominado " Sea I sland," é 
artigo excepcional, e sempre alcança preço muito mais elevado, em consequencia elo 
comprimento e ela fineza de sua fibra, que o torntLo especialmente proprio para obras 
ex tremamente delicad as; m as é relativamente pouco procurado, como se vê da tabella 
seguinte. O algodão elo E gypto considera-se tão valioso como o das melhores ql!alidades 
do Brasil. 

T ABELLA demonstrativa das quantidades relativas de Algodão Se a-Island, e 
Upland, exportado dos E stados-Unidos entre 18-H e 1858. 

Se a-I slancl. U plancl ele todas as Relação entre o 
Anno. - qualiclacles . comprido e curto 

E m libras. -
E m libras. exportn,clos. 

184 1 6,237,424 523,966,676 1 para 84 
18,12 7,254,099 577,462,918' " " 80 
1843 7,5 15,079 784,782,027 " , 144 
1844 6,099,076 657,534,379 " " l OS 
1845 9,380,625 863,516,371 " " 92 
1846 9,388,533 538,169,522 " " 57 
1847 6,29 3,973 520,925,985 " .. 83 
1848 7,724,148 806,550,383 , " 

10,1 
1849 11 ,969,259 1,014,633,0 10 " " 90 
1850 8,236,463 627,145,141 " , 70 
1851 8,299,656 918,937,433 " " 110 

- 1852 11,738,075 1,081,492,564 " " 92 
1853 11,1 65,165 1,100,405,205 " " 98 
1854 10,486,423 977,346,683 " " 90 
1855 13,058,590 995,366,011 , " 76 
1856 12,797,225 1,338,634,476 " " 104 
1857 12,940,725 1,035,341,750 " , 80 
185 8 12,101 ,05 8 1,106,522,9 54 " , 91 

-
O preço muito superior que o algodão Brasileiro tem constantemente conseguido, 

nas diversas fluctuações do mercado, por longo período de annos, a todas as sortes ele 
algodão Americano Upland, e da Incha, como antes demonstrámos, é devido, qual tambem 
já fi ca dito, á maior fineza e compri mento de seu fio, que o collocüo quanto á qualidade, 
entre o Sea-I sland e os melhores U pland. I sto se manifesta pela proporçl'Lo do 
comprimento e diametro das fi bras em differentes algodões, como foi determinado pelas 
medi ções feitas pelo Do.r F orbes W atson. 
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TABELLA do comprimento e diametro ela fibra ele varias qualidades ele Algodão. 

Comprimento da 
fibra em polegadas 

Diametro da fibra Diametro da Inglezas, e fracyões 
Qualidade do Algodão. decimaes. em fi·acções fibra em fi·acções 

decimaes de uma de mna 

Minimum.l Maximnm . 
polegada. polegada. 

Sea-Island, E stados-Unidos, ... ... ... 1·-il 1·80 0·000640 1 
T õti 2 

Sea-Island e E gypcio, produzido na India, 1·36 165 0·000730 1 
T36õ 

Egypcio, do E gypto, ... ... ... .. . 1·30 1'52 0·000655 l Tõ 2 -õ 
Brasileiro, elo Brasil, ... ... ... . .. 1·03 1·31 0·000790 Ti-6-s 
Upland, Nova Orleans, E stados Unidos, ... 0·88 1·16 0·000775 1 rnn r 
Uplancl, semente Americana, cultivado l 0·95 1·21 0·000825 1 

na Inclia, ... ... ... ... ... T2T2 

Indiano, cultivado na India, ... ... . .. 0·77 1 02 0·000844 I 
TT 8 5' 

Para corroborar este facto, passarei logo a demonstrar que o valor relativo elo 
algodtio Brasileiro, nt'w se deve a peculiaridade . alguma elo terreno nem elo clima, mas 
á planta que o produz ; sendo esta incligena elo Brasil, e botanicamente distincta elas 
differentes qualidades de algodtio que cresce em outros paizes. Com-tudo foi a semente 
Jo Brasil introduzida muito cêclo na Jamaica, onde houve tempo .em que se cultivou 
largamente; mas, depois ela emancipação elos escravos d'aquella Ilha, em 1834, deixou-se 
de cuidar d'essa cultura, e hoje apenas é ali conhecida. 

Não tenho conhecimento de noticia alguma dada por autores quer Brasileiros quer 
Portuguezes, elos methoclos seguidos no Brasil para a cultura elo algodito; mas, nas 
descripções de varios viajantes Inglezes, Francezes, e Allemí:'tes, encontrão-se algumas 
observações que nos podem guiar n'essas pesquizas. St Hilaire refere (Voy. Brés. ii. 109) 
que nas vizinhanças do Passanha, no districto do Rio do Principe, em Minas-Geraes, a 
cultura do algodão é muito dispendiosa, mas muito prodnctiva. Menciona que o terreno é 
preparado como para a sementeira elo milho; e que n'elle se fazem buracos para lan çarem-se 
as sementes. Estes buracos que fict'to separados dez palmos um do outro, süo feitos com 
pouca regularidade, limpa-se o terreno elas hervas de seis em seis mezes, mas faz-se isso. 
com pouco cuidado ; rapando-se apenas a. supercifie, e cortando-se as h ervas á sachola 
Eis todo o tratamento que se lhe dá; deixa-se o r esto á n atureza. Ali uma pl antaçüo ele 
algoclüo geralmente dura uns 5 ou 6 annos; mas em certos sitios as mesmas plantas 
chegão à produzir até 9 annos. O algodtio é de bôa qualidade, cada arroba produzindo 
8! libras de algodão limpo. A proclucçtio elo primeiro anno é comparativamente diminuta; 
a do segundo anno, porém, é a mais abundante ele todas. Nas .immediações ele Setubal e 
Fa.naclo (hoje cidade de Minas-Novas) bem com0 em ou tros pontos ela mesma Provincia, 
os campos conhecidos pelo nome ele Catingas sito geralmente preferidos para a cul tur1t 
do algodtio. O solo abi é ele côr grisalha e algum tanto arenoso. O terreno é grosseira-
mente preparado segundo o costume; primeiro, eleita-se-lhe fogo, para limpai-o elos 

• 

• 
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arbustos e capoeiras; fazein-se entüo buracos em fileiras irregulares, a pouco mais ou 
menos 5 ou G palmos de distancia um do outro; e entl'LO deposita-se á mão uma unica 
semente em cada um dos buracos, e isso geralmente se pratica em Outubro, ou quando 
tem logar a estaçl'w chuvosa; depois pouco cuidado se lhe dá, pois que muitos arbustos e 
grandes pl antas cbegií.o a crescer entre as fileiras, que abafão as plantas do algodão, e 
tornl'LO cliflicil o colligir os capulhos. O terreno só é limpo das bervas uma vez no anuo, 
e usando-se para isso entiw sómente a sachola. A colhei ta do algodlio dura tres mezes, 
começando em ·Maio e findando em Agosto; tirando-se á ml'LO os 4 ninhos de sementes 
contidos em cada capulho, deixando ficar as capsulas nos pés elas plantas; 4 arrobas 
d'este algodtLO bruto, depois de timdas as sementes, dlio uma arroba de limpo. O algodão 
m·eado nos mais elos lagares de Minas Geraes, considera-se inferior ao de Minas Novas, 
mas em geral vem a fundir o mesmo, isto é, dar um quarto, ou 8 arrateis de algodão 
limpo em arroba. · 

No espírito Santo, consta-nos que se adapta modo um tanto diverso de cultura; ahi 
faz·se a sementeira depois das primeiras chuvas em Setembro, Outubro, ou Novembro, 
conforme a estação ; e se diz que os mais experimentados fazendeiros preferem espalhar á 
mão (b1·oad- cast,) a semente, em vez de plantal-a em fileiras. Por este methodo, no fim 
de tres mezes escolhem-se as plantas melhores, ás distancias devidas, e cartão-se todas as 
superfluas. Outr~s fazendeiros adoptão ahi o methodo seguido em Minas Geraes, lançando 
as sementes em covas, que geralmente ficão 6 palmos distantes umas das outras, mas em 
cada cova dei tão mais de uma semente. Pelo mez de J aneiro como no caso precedente, 
limplio-se cl 'hervas á sachola os espaços entre as fileiras, deixando crescer duas outras 
plant~s em cada cova . 

Vai -se colhendo o algocltio. dos capulhos á medida que vão amadurando, estendendo-se 
o período d'esta colheita desde Junho até Outubro. Ahi as plantas com-tudo continúão a 
dar algodão por só 2 ou 3 annos successivos ; d'onde podemos inferir que são de especie 
differente. Considera-se inferior em qualidade ao de Minas, ainda que o seu producto 
limpo é pouco mais ou menos o mesmo ; isto é, uns 8 arrateis de algodão limpo, em cada 
arroba d'elle bruto. 

O modo de fazer a colheita nos Estados-Unidos da America é muito systematico; 
começa-se de apanhar logo que os capulhos abrem, e então se lhes escolhe cuidadosamente 
o conteúdo, deixando para outra vez os que não estão ainda maduros; ·ajunta-se em cestos 
o algodão, e leva-se para um armazem, onde o que é limpo se guarda com cautela 
separado elo que é sujo. Fazem-se geralmente tres differentes apanhas durante cada colheita, 
a intervallos de 2 ou 3 semanas. Separa-se o producto sempre em tres qualidades 
antes de ser descaroçado e empacotado, e se acha bem pago este cuidado pelos preços 
obtidos. 

Na India e em Smyrna costuma-se apanhar a colbeita de uma só vez, e assim o 
algodt'w maduro, passado, e o verde se misturiio todos. Em consequencia d'isso, as fibras 
em todos os gráos de crescença, vtí.o confundidas e nüo podem separar-se depois por 
maquinismo algum; causando assim perda consideravel, diminuindo o algodão em valor, 
pela grande irregularidade no comprimento e força dos filamentos. 
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Temos pouco em que fundar-nos para formar opinião sobre quantÓ produz no Brasil 
o algodão relativamente á extensão elo terreno culbivaclo. Todas as informações que 
achamos escriptas são as que dá St. Hilaire, dizendo, que em Minas Geraes se produzem de 
100 a 150 arrobas ele algodão com a semente no mesmo espaço de terra em que de 
ordinario se semêa um alqueire de milho; mas não temos dados exactos para saber 
quantas braças quadradas isso possa fazer. Poderá talvez avaliar-se approximadamente 
pela seguinte maneira. Um alqueire do Brasil é igual a 0'84 do bushel Inglez. Na 
Pensilvania um quarto de bushel (7 a 8 quarts,) ou 0'3 de alqueire ele milho, é o que se 
emprega para semear um acre ele terra: para semear um alqueire de milho precisar -se-hiüo 
pois 3~- acres; e assim 3! acres de terra procluzirião, como fica indicado, 100 a 150 
arrobas de algodão com a semente. Dará, por consequencia, um acre, de 30 a 45 arrobas, 
960 a 1440 tbs. do mesmo algodão com a semente, ou 240 a 360 tbs. ele limpo; que é 
igual ao proclucto elas melhores terras em outros paizes, como logo veremos. 

Se tal é a producção actual pelos modos imperfeitos ele cultura praticados no Brasil 
agora, que não pode esperar-se da fertilidade de seu terreno, quando se empregue um 
systema de cultura mais adiantado ? Para tornar mais comprehensivel a precedente 
avaliação, ao comparai-a ·com a medida Brasileira, será bom dizer, que um acre Inglez 
cobre uma extensão ele 43,560 pés quadrados, equivalentes a 4067 varas do Brasil, ou 
1 O 16! braças quadradas. · 

Na Jamaica, uma das mais ferteis das Ilhas ela In dia Occidental, e uma elas mais 
bem cultivadas, e onde a especie ele algoclao peculiar ao Brasil outr' ora, se cultivou 
extensamente, o proclucto era então ele 300 tbs. por acre; mas na epoca ela emancipaqílo 
elos escravos, em 1831, tinha cahido a 150 tbs. por acre, provavelmente em razão ele se 
descuidar a cultura propria. Na Guiana Ingleza, onde se produz um bello algod\l,o de • 
mercado, algo semelhante ao elo Brasil, a producção ·mediana por acre é de 300 tbs. de 
algodílo limpo, ou ele 200 tbs. nas peiores terras. Nos Estados-Unidos, o proclucto usual 
se considera ser ele 200 tbs. por acre; mas nas terras novas á borda do Mississipi é ele 
2.55 a 300 tbs . ; e em Texas o proelucto media sobe a 337 tbs ., por acre. Segundo uma 
tabella publicada pelo Governo elos Estados-Unidos, parece que em 1852 se empregava 
1 pessôa para cultivar cada 8 acres ele campo ele algoclt'w, produzindo como total colheita 
do anno 4 saccas ele algodão limpo. Segue-se d'aqui, que cada trabalhador cultivanclo 
8 acres produzirá (8 x 200) J 6,000 tbs. de algodão puro. Calculou-se que durante o anno 
ele 1852, em todos os 9 Estados productores ele algodílo se empregárt'LO 787,500 pessôas 
(todas escravas) em cultivar 6,300,000 acres ele campo de algoclt'w, e em produzir 
3,150,000 saccas, ou 1260 milhões de arrateis de algoclílo·. Dizem os plantadores, que em 
terras baixas e ricas, cada pessôa pode apanhar 7 saccas, empregando-se n'i sso a metade elos 
escravos que trabalht'ta na plantaqtio ou fazenda. Dos algodões ele Upland a proporçl'w 
razoavel para cada individuo é de 6 saccas; o que faz 350,000 escravos empregados para 
apanhar a colheita sobredita. 

Diz a commissfto nomeada pelo Governo da Italia que n'aquelle paiz um ltectaTe 
de terreno (2'47 acres) dá de 250 a 600 kilogrammas (550 a 1320 tbs. ele algodão); 
ele maneira que um acre produz ele 226 a 534 tbs. de algodão puro; asserçílo que muitos 

y 
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hão de tachar ele exagerada, vendo ser derivada tal quantidade da mesma especie que 
fornece o "algodão herbaceo" commum ela India. As numerosas informações anthenticadas 
de diversas partes da India que acompanhavão as amostras mandadas este anno á 
Exposiçuo Internacional, demonstrt'Lo o facto de que o producto medio, na maior parte 
de toda essa vasta Península é de 40 a 50 libras de algodão limpo por acre'lf; algumas 
vezes baixa a 25 Ths. No Punj áb, o producto medi o é mais alto, variando de 
50 a 150 Ths. (Catai. Ind. p. 126) , e em certos lagares mais favoraveis tem produzido 
160 Ths.; mas isto é raro . O Dr. Royle, considerado autoridade n'esta materia, orçou a 
colheita media de algodão limpo na Inclia, em 100 Ths. por acre ; estas numerosas 
informações concorclão demasiado entre si, e mostrão ·que o termo medi o ele 50 tbs. é mais 
perto da verdade. Deve com-tudo recordar-se, qt1e o algodão da India nativo é de 
qualidade inferior, e sendo herbaceo, tem de plantar-se de novo todos os annos, e que a 
pobreza comparativa das colheitas nasce de ter-se cultivado a terra do modo o mais 
grosseiro, por tempo immemorial. Em Guzerate, e nos districtos de Surrate, onde 
principalmente se cultiva o algodão nativo, e onde a terra produz colheita medi·a ele 
algodão de 4,0 a 50 Ths. por acre, tem-se achado que onde a especie mais prolifica de Nova 
Orleans se introduzira, ajudada por melhor cultura e por irrigação, a colheita de algoclt"LO 
limpo ha subido a 350 ou 400 Ths., e algumas d'estas tentativas experimentaes se diz 
terem produzido até 600 lbs. ; estes casos são excepcionaes, e só mostrt"w quanto se pode 
fazer por mui ouidadosa cultura, mas não se devem olhar como resultados ordinarios 
actuaes. 

A maneira de preparar o terreno para a cultura de algodão é objecto de tanta 
importancia para o Brasil, que poderá ser util chamar a attenção sobre os methodos 

• seguidos em outros paizes. Nos muito extensos districtos da In dia, onde a terra tem sido 
cultivada por seculos, nunca se emprega o mesmo campo para algoduo em dons annos 
consecutivos; porque quando nm campo ha produzido a sua colheita, fica por lavrar 
clescançando 2 ou 3 annos: para "usar-se mais frequentemente, precisa ser adubado. 
Lf1vra-se a terra umfl. s6 vez, e da maneira a mais rude ; como regra geral monda-se 3 
vezes durante os mezes de Agosto e Septembro ; a apanha da colheita começa em Outubro 
e finda em Dezembro. Sempre que o terreno é melhor preparado e estrumado, a 
quantidade e qualidade do algodão se encontrt"w grandemente melhoradas; e os naturaes 
começuo agora a sentir a vantagem de empregar melhores instrumentos de agricultura, e 
muitos hoje usuo arado e grade Europeos, &c. 

Nos Estados Meridionaes da America do Norte, logo que o inverno o permitte, e que 
a terra se nuo acha demasiadamente humida, começa-se o preparo para a sementeira de 
algoduo lavrando todo o campo n 'uma direcçuo, e depois cruzando a lavoura em angulos 
rectos; com isso os pés e as folhas da ultima colheita ficão enterrados: grada-se entt"LO, e 
deixa-se descar.çar durante o inverno. O seguinte processo começa-se na primavera cêdo, 

~' Assim em todo o districto de Banda, principal divisão de Bandecund, 89,022 acres se 
cultivão para algodão, os quaes produzem 55,639 úwunds, iguaes a 50 tbs. de algodão puro por 
acre (Catalogo da India, p. 129). 
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e então, por meio de um arado simples, formão-se leiras parallelas, separadas 4 pés uma de 
outra; ou, em terrenos mui bons, á distancia de 5 ou 6 pés; ou, em terra mui pobre, 
distando apenas 3 pés; e deixando margens assim ligeiramente elevadas para marcar as 
fileiras de plantaçl'w ; ao longo de cada margem ( ridge) se abre pelo meio um pequeno 
rêgo com arado mui leve, e n'este rêgo se lançtLo as sementes do algodão assás bastas por 
mão 'de um trabalhador que vai. . seguindo o arado; faz-se então passar um cylindro tirado 
por um cavallo ou mula por cima do rêgo, sendo assim cobertas as sementes e 
sufficientemente afundadas na terra. Começão as sementes a germinar dentro de dez ou 
quinze dias, e logo depois principiiw os cultivadores a desbastar as plantas com sachos 
ligeiros de mão, deixando sómente poucos pés perto uns dos outros, com intervallos de R 
ou I O polegadas entre si; arrancando ao mesmo tempo quaesquer h ervas ou plantas 
nocivas que tenhilo crescido pelo meio : os espaços entre as fileiras ao mesmo tempo se 
Iavriw para aligeirar a terra e destruir as h ervas nocivas. Precisa-se alguma destreza para 
arrancar as hervas com o sacbo, que deve ser pequeno e 'ligeiro, enterrando com força o 
mesmo sacho, e tendo cuidado de não chegar mais ele uma polegada perto da tenra planta 
do algoclt'Lo, para n'tio prejudicai-a. Esta monda á mão repete-se cada tres semanas, 
continuando-se a desbastar as plantas, deixando as mais vigorosas, até ficarem reduzidas a 
pé singelo, 12 ou 18 polegadas distantes nas fileiras. A cada sachada amontOtLO-se as 
hervas damnosas encostando-as á ilharga das leiras, para cobrirem contra o sol a terra 
junto das raizes, e augmentar-lhes assim humidade em roda. Nos principias ele Julho, 
estão as plantas bastante crescidas para assombrar o chão, e impedir nova crescença das 
hervas: é importante o conservar n'este intervallo, o terreno, perfeitamente limpo, tarefa 
que na estaçl'w calmosa traz necessariamente com-sigo difficulclade e trabalho. 

Nos Estados-Unidos nl'LO se precisa de irrigação, mas emprega-se largamente em 
muitos ilistrictos da India, ep1 quanto n'outras partes d'aquelle paiz, padecem os algodoiros 
por muita bumidade ; uma estação chuvosa, com effeito, encontra-se que os arruína. 
Muitas pessôas têm concluído que esta planta requer humidade em grande abunclancia; 
outras, pelo contrario, inferírão nl'Lo haver planta que menos a precise: a verdade está 
entre os dons extremos, pois se ha provado que a planta do algodt'Lo p0cle aturar com 
vantagem um gráo excessivo de calor, se lhe ministrarem uma pequena quantidade 
d'agua, comtanto que não se ache n'uma atmosphera sêcca e crestadora. N'um terreno 
excessivamente satmado ele humidade, ou no que se chama terra pesada, nunca o algodiw 
prosperará por ser a sua raiz principal sujeita a apodrecer; dado isto, a planta definha, 
mostra-se doentia, e como se fôsse queimada pelo sol ; d'aqui resulta produzir pouco 
algodão, requerer dobrado trahalho da cultura, porque as hervas clamninhas lhe crescem 
rapidamente em roda, e absorvendo toda a substancia, em l;>reve a affogiw em sua crescença; 
é em circunstancias taes que um systema effectivo para· deseccar a terra se torna 
indispensavel. Mesmo em condições mais favoraveis, as grandes chuvas stio mui 
prejudiciaes ao amadurar a colheita, porque ent(io deixilo de abrir os 'capulhos, clespegl'w-se 
e cabem, sl'LO atacados por insectos destructivos, e o algodtLO se torna sujo e empastado. 
Tempo sêcco é sempre o mais favoravel ao perfeito amadurar das colheitas; durante elle, 
todavia, é essencial uma quantidade moclica ele humidade, ou fornecida pela atmosphera, 
ou pela virtude absorvente da terra. 
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A qualidade de terreno mais propria para crear o algodão é consideração de grande 
importancia. Pouca informação temos quanto ás qualidades de terreno escolhid as para 
esta cultura nos differentes districtos do Brasil, e não sabemos se as terras se tomão para 
isso por escolha ou por acaso; nem se algumas das condições mais essenciaes para a 
melhor lavoura elo algodoeiro se conhecem P se entendem ; provavelmente não, mas em 
todo caso, poderá não ser inutil, o considerar brevemente, ep:i que consistão estas condições, 
e da experiencia obtida n'outros paizes, poderemos colher algumas indicações uteis. 

Ha muita verdade nas observações elo Snr. Soares, nas suas Notas Estatísticas, 
quando, com bôa razão, declama contra a pratica elos fazendeiros, que abandonão terras 
já cultivadas só por poucos annos, e removem suas plantações para si tios ele matas, que 
cartão e queimão para esse fim : a violencia dos incenclios assim produzidos, serve de 
destruir a rica materia vegetal que se ha estado colligindo por seculos na superficie do 
solo, e realmente o esteriliza; a fertrlidacle resultante elas cinzas ela madeira queimada, 
dá miseravel compensação pelas ·valiosas materias nutritivas que se perdem por effeito ela 
queima. . É notorio, accrescenta o Snr. Soares, que terras assim queimadas se torní'io, 
passado pouco tempo, improductivas, dando-se-lhes entào o nome commum do Brasil, de 
terras eançaclas; e este habil autor com razão observa, que terrenos que depois de um 
período de cultura ordinaria, pareuem empobrecidos, nunca estáo realmente exhaustos; 
como se prova muito inquestionavelmente pelos methoclos melhorados ele agricultura hoje 
universalmente adaptados na Europa. Logo teremos occasião de mostrar que as terras 
ganhas assim das matas, com ser queimadas, adquirem condições as menos favoraveis á 
crescença elo algodão, e que semelhantes terras hão ele precisar muitos annos ele c:ultura, 
antes que o solo possa recobrar o estado peculiar de comminuição, adaptado á creação d'este 
artigo. St. Hilai?·e, em sua Viagem a Minas Gem es (vol. i. p. 191-202), reprova em 
termos ainda mais energicos, o systema ele agricultura segt;iclo no Brasil, e altamente 
exclama contra a pratica tão commummente adaptada nas Províncias Centraes e do Norte 
elo Imperio, ele abandonar terrenos que só fôrão cultivados pouco tempo, por novas terras 
tiradas ás matas. O desperdício ele madeiras, que houverão sido para o futuro de grande 
valor, e que nunca mais podem recobrar-se, e o abandono ele terras que requerem apenas 
cuidado .e systema icloneo de cultura para tornai-as ferteis, têm sido a consequencia elo 
processo domi~ante. Parece que os terrenos abandonados por um pouco de tempo e deixados 
por lavrar, breve se cobrem ele certa herva, chamada " Capim gordura," e onde quer que 
essa herva uma vez pegue, crê-se que a terra não é já propria para fins de agricultura, 
considerando-se como " terra acabada;" mas elle contencle que isto é grande engano, e 
mostra, pelo contrario, que terras assim com propria cultura, arrancando-lhe as .hervas, 
applicanclo-lbe judiciosamente adubos, e empregando convenientes instrumentos de 
agricultura, facilmente podem tornar-se capazes de produzir ferteis colheitas ele grande 
valor. O Marquez de Abrantes faz igualmente vigoroso protesto por modo semelhante ao 
elo autor mencionado acima, contra o barbaro systema ele abandonar tenas que estão em 
cultura para buscar novas plantações obtidas pela destruiçt'to elas matas. Diz elle : 
" A devastação ele matas do nosso litoral, tem j á produzido um grave damno que será 
irreparavel ele futuro :- a desastrosa e barbara plantação do algodoeiro e da mandioca no 



ANNEXOS. 89 

inten01·, tambem vai destruindo as matas, e esterilisando as terras. Sendo taes as fortes 
convicções entre os que melhor conhecem o estado actual elo paiz, torna-se dever imperioso 
chamar attenção a esta materia, ao tratar-se dos meios de introduzir no Brasil, melhorado 
systema de agricultura_ 

A especie de terra para criar algodão parece ser um solo ligeiro n'um estado 
uniforme de comminuiçuo, de maneira que deixe facilm ente espalharem-se em todas as 
direcções os raminhos fibrilliferos da raiz, entre as particulas do mesmo finamente 
divididas, e cleixe exposto o mais que se possa ele superficie á influencia da atmosphera, 
afim de eliminar os peculiares principias chimicos e vegetaes contidos na terra. Obtem-se 
assim o maior alcance para a acçiio elas forças nutritivas da terra, pois que estabelecendo-se 
corri.municação mais prompta por meio de sua força capillar dá logar ao ar ou gazes, 
vapores aquosos, e liquidas que levüo agentes chimicos em soluçiw, a circular e operar da 
maneira a mais efficaz sobre as glandulas absorvent~s das raizetas. Siw de duas especies 
os elementos no solo que principalmente contribuem para esta acçüo; mineraes e vegetaes, 
sendo uns e outros essenciaes em gráo consicleravel. A experiencia tem demonstrado que 
nos elementos mineraes do solo o mais favoravel á cultura elo algod~w, entrüo a cal, 
em di:fferentes estados de combinaçiw com acidos phosphorico, chlorico, nitrico, e 
carbonico, e combinações dos mesmos acidos com magnesia, silica, alumina, potassa, soda, 
ammonia, ferro, etc. Além d'estas, ha materias organicas, resolvidas nas varias condições 
chamadas pelos chimicos agricultnraes, compostos hwnicos, crenicos, ctpoc1·enicos, ttlmicos, 
&c. É por terem semelhantes condições, que as immensas regiões alluviaes estendidas 
pelos hoje " Estados Confederados'' da America do Norte, se têm achado tl'to favoraveis 
á cultura elo algodão. Ali o solo consiste geralmente ele um barro firme aluminoso, 
contendo q nantidades moclicas ele ma terias organicas nutritivas e substancias mineraes . que 
se precisão para alimento ela planta, achando-se o solo uniformemente n'um estado ele 
extrema comminuição, e possuindo mui alta capacidade para absorver e reter calor, 
humiclade, gazes, e as materias soluveis mencionades acima. Teni-se mostrado, que a 
profundidade media ela raiz mestra ou principal ela planta elo algocll'to na America, abaixo 
ela superficie, no terreno o mais favoravel á sua cultura é dois pés e uma polegada, e a 
expansl'to lateral no ramificar elas raizetas. se estende por um diametro de 2 pés e 9 
polegadas; assim, uns 12 pés cu bicos de terra süo penetrados intimamente pelas fibras ele 
suas . raizes, guarnecidas todas ele glanclulas absorventes, que as habilitüo a embeber a 
nutriçt'w requerida para a planta. . Oonsicleranclo pois que se requerem 12 pés cu bicos ele 
t erra para cada planta, acha-se que elevem ser postas a distancia ele 18 polegadas umas das 
outras, em cada carreira, achando -se as fileiras parallelas separadas quatro pés. Sendo a 
planta elo algodão no Brasil de especie mui diversa, e um tanto arborescente, eleve 
necessarimente requerer mais larga extensão ele solo para seu proprio desenvolvimento. 

Na Jamaica a planta elo . algodão cria-se melhor em um solo ligeiro nos districtos elo 
pedra calcarea; e rares vezes se dá bem em barro firme, onde geralmente perece logo que 
sua raiz ha penetrado a certa profundidade; se o clima é muito humido cabem as folhas 
sem formar capulhos alguns . . N'aquella ilha, segundo o D: Royle, é costume abrir covas 
com 18 polegadas ele fundo, e 12 de largo; lançando-se entt'to espalhadas 12 sementes em 

z 
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cada cova, polegada e meia, pouco mais ou menos, abaixo ela superficie, cobrindo-se então 
de terra. Considera-se essencial o conservar as plantas bem mondadas, a espaços de 
tempos regulares ; á proporçr~o que as sementes brotão, clesbastão'-se as plantas mais fracas, 
até que finalmente só um pé ou dons das mais vigorosas se conservão. 

Nos Estados Unidos, onde a planta elo algodão é demasiado tenra para resistir aos 
gêlos elo inverno, requer-se o semear novas plantas cada anno ; e é por isso usual, como 
já mencionámos, deixar os pés mortos, as raizes, e os capulhos, apodrecerem na terra 
durante o inverno, para servirem ele estrume á proxima colheita. Tem-se achado ali, 
assim como na Jamaica, e na Inclia, que a porção sobresalente das sementes ele algodão 
clesnecessaria para a sementeira da seguinte colheita, se guarda para fertilizar o terreno :· 
para este fim, misturão-se as sementes com cal viva, para destruir-lhes a vitalidade, e se 
deixão apodrecer então, formando assim o melhor adubo que pode empregar-se, e se julga 
tílo efficaz como o guano. Nos casos em que as sementes cl'algoduo se empregão para 
nutrir gado, ou extrahir d' ellas oleo, tem -se achado vantajoso servir-se em seu logar ele 
algum estrume animal ou ele outro artificial. As sementes que restão s€mpre se achiio á 
venda na America elo Norte, ao preço de um cent. por arratel, que vem a ser igual a 16 
pences, ou 600 réis fracos, por arroba; um bushel (1 -~- d'alqueire), sujeito á pressão, dá 
coisa de 3 quaTts de um oleo puro e límpido, de que se usa em lagar de azeite elôce para a 
mesa, e se applica aos mesmos fins nas artes e manufacturas, como azeite ele oliveira; 
servindo as cascas das sementes para fazer pal?el. 

Podemos inferir elas noticias colligidas por diversos viajantes, que a especie ele 
terreno considerado o melhor para a cultura elo algodão no Brasil é a que frequentemente 
se encontra nos largos districtos e um pouco estereis, conhecidos IJelo nome de Catingas. 
Consistem estes ele um solo solto, secco e um tanto arenoso, contendo cal, saes alcalinos 
e outros mineraes, que parecem favoraveis a esta especie ele colheita. Tem-se notado, que 
as plantas de algodão cultivadas nos terrenos tirados ás matas, crescem viçosamente com 
abundancia de folhas, mas produzem muito pouco algodão ; ao ·passo que as mesmas 
plantas criadas nas Catingas têm comparativamente pequenos pés, e abundancia ele 
capulhos de algodão. S\ Hilaire igualmente observou no Sertão que se estende muito 
ao longo do Rio de S. Francisco, onde o solo contem uma notavel porção de salitre, que 
as partes mais approximadas ao caracter das Catingas, suo altamente favoraveis á cultura 
do algodão. Koster, nas suas" Viagens" (p. 366), diz que a terra preferida para cultivar 
o algodão, na Província de Pernambuco, é uma terra vermelha-escura, atravessada por 
veias amarellas. Torna-se esta terra muito dura depois de longo intervallo de tempo 
secco sem chuva; diz tambem que as plantações de algodiio vl'LO cada anno afastando-se 
mais da costa, nem cessa este afastamento até ser interrompido pelas Sertões ele Graham. 
Por outra parte, relata (Viagem ao Brasil, p. I 05), que o algodí"w é trazido ao Brasil elo 
Sertão, onde forma colheita precaria, dependendo inteiramente ela quantidade de chuva na 
estação, e que algumas vezes possílo dois annos sem chover n'aquella região: mas estes 
períodos de sêcca são provavelmente raros. 

Pouca duvida pode haver de que nas Províncias elo Centro e Norte do Brasil h a 
terreno sufficiente, capaz de produzir qualquer quantidade ele algodão que se deseje ; 
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muitos districtos onde terras taes existem terão a vantagem de transporte por agua até o 
lagar de exportação. Esta consideração muito importante contribuiria grandemente para 
minorar-lhe o custo nos p'ortos de embarque. Debaixo d'este ponto de vista está o Brasil 
em circunstancias quasi tão favoraveis como a America do N arte, para supprir o algodt"w 
aos mercados da Europa, e muito mais vantajosa doque a India, onde a viagem de mar é 
tres vezes tão longa, e onde o algodão tem ele ser conduzido por term centos de milhas, 
antes que possa chegar a lagar de exportação : a ferrovia ele que se trata a través ela 
India o:fferecerá todavia immensas facilidades. 

Ainda que pelo que já se mostrou, ha razão de crer na.grande fecundidade dos solos 
Brasileiros para produzir algodão, não ha duvida, que esta fertilidade pode ainda 
augmentar-se, mediante melhores modos de cultura; e mais ainda, pela selecção constante 
da semente, empregando o sobresalente d'ella, ou outras substancias por estrume, lavrando 
mais fundo e revolvendo o terreno, como n'outra parte se recommenda, e mondando com 
cuidado, para que as terras consideradas agora " cançadas," possão tornar-se tiw 
procluctivas quanto podem sel-o as novas. 

A taboa seguinte, dada por Marshall, mostra a fertilidade comparativa dos varios 
Estados Americanos elo N arte, no anno de 1850, uomo districtos productores de algodiw, 
pela qual se verá, que a sua fecundidade é relativamente inversa á idade d'aquelles estados 
na União Americana. 

Taboa que mostra a quantidade media de algodl'Lo limpo, produzida por um acre de 
terreno nos differentes Estados No r te Americanos em 1850. 

~ Florida produziu, termo meclio por acre, - 1 12.:tõs. 
Tennessee, 135 
Carolina elo Sul, 144 
Alabama, " 236 , 
Luisiána, " " 247 " Mississipi, " , 292 " Arkansas, " 315 ,, 
Texas, " " 337 " 

Não pode haver duvida de que a prospera cultura d'algodão se ha levado á maior 
perfeição e conduzido pelo melhor systema ele manejo, nos Estados U niclos ela America, 
do que em qualquer outra parte do mundo. Na In dia estí:io-se agora fazendo muitos 
esforços para melhorar o cultivo do algodiLO, animados por uma companhia ele grandes 
capitalistas, que sob a protecção do governo, mandárão pessôas competentes a explorar o 
paiz, para mostrar aos lavradores quanto suas colheitas podião augmentar-se, fornecer-lhes 
os mais approvados instrumentos de agricultura, ajudai-os com todos os meios precisos, e 
assegurar-lhes mercado immecliato para o seu proclucto. Com este auxilio, muitos dos 
vastos campos de Guzzerat e Broach, já obtivérão consideravel augmento applicando os 
melhores meios, e têm-se feito tentativas experimentaes para mostrar, que terras, até agora 
consideradas pobres, podem tornar-se tão ferteis como os terrenos mais ricos da America: 
têm-se excitado assim grandes esperanças, de que a India poderá bem depressa supprir 
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quasi tanto algodão como os Estados Unidos têm fornecido até agora. Mas outras pessôas 
que ha muito tempo conhecem a India, que entendem os habitas de seu povo, contendem, 
que á vista da natureza peculiar da posse do terreno, essa mui' crescida producção com 
que pessôas mais esperançosas calcul'avão, não é provavel se realise. Debaixo cl'este 
ponto de vista, deve ser evidente, que podendo os esforços de todos os diversos paizes 
produzir sómente um sortimento diminuto, o Brasil não devia :ficar atraz dos outros em 
seus esforços de progresso; e tendo as tentativas de outros sido bem succedidas por meio 
de acção melhorada, os mesmos bons resul tados devem :ficar ao alcance da nação a mais 
favorecid a do novo mundo, ~ não pode duvidar-se de que o Brasil, com um pouco de 
cuidado e diligencia, facilmente recobraria aquelle gráo de preferencia que j á teve nos 
mercados da Europa. 

Não se segue todavia, que o systema dos Norte Americanos, ou dos melhoramentos 
adaptados na India deva estrictamente imitar -se no Brasil ; pelo contrario, serito 
necessarias grandes modificações, em razão das especies diversas de algodão que se cria no 
paiz, do mui differente clima, dos habitos do povo, e de outras circunstancias totalmente 
oppostas em seu caracter. Por estes motivos, só aqui sugerimos, no modo de cul.tivar, os 
melhoramentos que mais parecem accommodar-se ao Brasil. N'isto que recommendamos 
foi necessario olhar ao facto de que n'esse paiz, as classes trabalhadoras no interior, 
apenas ainda conhecem outros instrumentos que o ela especie mais rude, e que é essencial 
o ser qualquer instrumento destinado a abreviar o trabalhar manual, da fórma a mais 
simples possível, e capaz de ser fac ilmente manejado, afim de preparar a terra para a mais 
,procluctiva fructificação. O procedimento que convem recommendar, é applicavel não só a 
producção de algodão, mas igualmente a todas outras denominações de productos agricolas, 
modific:mdo-se apenas conforme a natureza do producto e as circunstancias de sua 
c reação. 

Tratamos aqui de explicar a razão, de ser desej ayel em todos os casos, mas com mais 
especialidade na cultura do algodão, o ser o terreno reduzido quanto seja possivel ao mais 
miudo estado de desintegração, pela applicação de meios mechanicos. Isto melhor 
se conseguiria trabalhando a terra a profundidade maior doque até aqui se tem feito, por 
meio de uma especie ele arado mui diiferente do que se tem usado no Brasil por tanto 
tempo; sendo o objecto cl'esse melhorado instrumento Europeo, o revolver a terra até 
qualquer profundidade requerida, ou por outras palavras trazer á superficie a porção que 
está debaixo, e deixar effectivamente enterrado em logar d'ella a terra da superficie. 
Devêra por tanto o solo ser primeiro lavrado até a profundidade não menos de 6 ou 8 
polegadas, ou mais ainda, em regos mui chegados, e depois lavrados em cruz ou angu1os 
rectos com o mesmo arado, para o fim de completamente dividir a terra, operando n'ella 
assim não só mechanicamente, mas expondo-lhe as partículas tanto quanto possível á 
acção da atmosphera, para que ella possa influir chimicamente sobre seus elementos 
nutritivos, e dispol-os a exercer as funcções de que são capazes. Em terrenos 
soffrivelmente ferteis, este lavrar mais fundo suppre os effeitos de adubo, mas em terrenos 
mais pobres pode convir o estrumal-os; pode isto fazer-se previamente, ou ao mesmo 
tempo que se lavra. D eve-se então aplanar a superficie por meio de uma grade 



ANNEXOS. 93 

aperfeiçoada, de modo que desfaça quaesquer torrões que possão restar. Tendo então 
determinado a distancia que deverá deixar-se entre as fileiras, digamos 4, 5 ou 6 pés, 
conforme a esp~cie de algC!ldoeiro que se pretenda criar, deverá abrir-se um rêgo ao longo 
da primeira linha que se propõe semear, por meio de um arado de duas aivecas (double 
moulded) muito mais ligeiro, ao qual se junte uma bitola que marque a linha da segunda 
fileira, para guiar-se por ella o seguinte rêgo á distancia mencionada, e continuar-se assim 
em fileiras parallelas, até completar-se todo o campo: o intervallo de 5 ou 6 pés de 
distancia seria preferível ao de quatro, em caso de ter-se adaptado lavrar mais fundo. 
-Outro instrumento da especie chamada arado de sub-solo deveria immediamente seguir o 
precedente, e correr-se pelos mesmos regos, penetrando-os até 12 ou 16 polegadas de fundo, 
mas como este arado não tem aiveca (lateral mould board), não é destinado para voltar, nem 
voltará terra alguma,_ servindo a sua operação meramente para desintegrar, e aligeirar a 
terra até aquella maior profundidade, e então sómente abaixo ela linha em que tem ele 
lançar-se as sementes, afim de facilitar á raiz mestra ( tap-root) do algodoeiro o penetrar 
melhor em sua crescença até á profundidade requerida. Deve a isto seguir-se a " maquina 
de semear" ( dibbling ma c !tine), ou "furador" ( drill) ele construcçt'w particular, que 
depositará qualquer numero de sementes a intervallos regulares, e a qualquer distancia 
que se deseje, em cada um dos regos que acabamos de descrever: uma pequena grade ou 
alizaclor" (scraper') ligado á macbina, arrastará por cima ao mesmo tempo a terra sôlta, 
enterrando a semente; ou tambem, preferindo-se isso; podem lançar-se as sementes em 
regos feitos pelo arado em linhas semelhantes, lançando-as á mão aos intervallos 
mencionados, em logar ele effeitual-o por machina. O methoclo ele plantar as sementes em 
linhas regulares, em vez ele espalhai-as á mão, tem-se achado, por longa experiencia, 
mais vantajoso, pela obvia razão ele que os intervallos de terreno entre as plantas podem 
assim limpar-se frequentemente ele hervas por meio ele machina, e porque economisa as 
sementes que tão uteis süo para adubo; permitte livi·e circulaçào elo ar, e habilita os 
algodoeiros a embeber toda a nutrição que o solo pode ministrar, tendendo a augmentar 
a quantidade, e melhorar a qualidade elo algodão produzido. Tendo já alludido á 
importancia de adubar o terreno, será facil de ver a conveniencia de fazel-o nos regos 
sim_ultaneamente ao lançar as sementes : pois que os pés dos algodoeiros são perennes, e 
continuão a ser vigorosos durante os annos que possão intervir entre o primeiro e o 
distante período de sementeira; o estrumar o terreno em tôrno elas plantas cada prima-
vera, será sempre vantajoso. O systema aqui advogado, de preparar a terra e semear em 
linhas regulares parallelas, é igualmente applicavel ~ plantação do milho, e de outras 
semente~; mas em taes casos, os intervallos entre as fileiras deverão reduzir-se a 3 ou 4 
palmos, conforme as circunstancias, Pratica-se algumas vezes o plantar as sementes de 
milho nas mesmas covas com as de algodt'w, e como as primeiras chegão á madureza 
muito mais depressa, ganha-se assim uma dobrada colheita, mas isto deve empobrecer os 
algodoeiros, e impedir-lhes o completo desenvolvimento na crescença em seguintes annos. 

Assim que os algodoeiros principiào a crescer, devem-se desbastar pelo sacho de mão de 
tempo a tempo, dei_xando ficar os mais saudaveis, a intervallos de 5 ou 6 pés em cada 
linha; os espaços entre as linhas clevert'w limpar-se ao mesmo tempo das hervas por meio 
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de um instrumento puxado por um ou dois cavallos, a que chamão "enxada cavaUar" 
(lwne-lwe). Não deve fazer-se esta ultima operaçtLO antes de terem as raizes 
aprofundado-se algum tanto na terra, de maneira que as plantas p,ossão achar-se 
firmemente seguras no chão, depois do quê se pode mover a mesma terra muito perto 
d'ellas sem as prejudicar. Este instrumento, que deverá ser quasi da largura do 
intervallo entre as fileiras, é guarnecido de 6 a 9 folhas cortantes, chamadas " dentes" 
(tines), que se seguem umas .ás outras em distancias irregulares, e, sendo inclinadas, entrão 
na terra até certa profundidade, aparão assim completamente a superficie de todo o 
intervallo, e cartão as hervas ele suas raizes, deixando-as a seccar sobre o chão. Esta 
operação deve repetir-se tantas vezes quantas crêsção as hervas, e acha-se especialmente 
efficaz em terrenos ligeiros, e tempo muito secco. Este remexer da terra poderia induzir 
alguma gente a inferir, que contribuiria para mais apressada evaporação da superficie, mas 
não se acha ser assim na pratica; porque, como as hervas morrem, e cobrem os intervallos, 
maior humidacle é por ellas attrahida: em prova d'isto tem-se notado, que quando plantas 
cultivadas parecião pender murchas, se encontrárão refrescaclas e revigoradas depois que 
esta sacha têve logar. Suppõe-se causado este effeito pela acção do ar sobre o solo, e 
sobre as raizes elas plantas, chamando para cima a humidacle, e produzindo outras 
combinações; como regra geral acha-se, por experiencia, que quanto mais a terra ela 
superficie é mexida na vizinhança das plantas sem l!tes disturbar as raizes, tanto mais 
sauclaveis e viçosas crescem. Este processo de sachar a superficie sabe-se que é 
extremamente prestaclio a toda especie de colheitas na Inglaterra; tem-se achado que 
llispensa a necessidade de deixar a terra por lavrar em descanço um anno, em cada 
3 ou 4, coilsa que cl'antes se julgava necessaria, para dar tempo ao terreno a se 
restabelecer elo estado de exhaustão. Considera-se na Europa, que cada vez que um 
pequeno campo de trigo é sachaclo, mais de um alqueire ele grão se accrescenta á colheita; 
resultado igual deve ter lagar nas plantações de algodtLO. 

Tenho aqui fal laclo sómente do preparo do terreno para a crescença no primeiro anno; 
mas, como o algodoeiro no Brasil é perenne, continuando vigoroso e fructifero por 5 ou 6 
annos, algumas vezes até 8 ou 9 annos, muito menos trabalho de cultivo se requer, do-
que nos Estados Unidos, na Inclia, e no Levante, onde a plantação deve necessariamynte 
repetir-se todos _os annos. No Brasil, logo que a raiz se tem profundamente fixado na 
terra, eleve clistnrbar-se o menos possível; torna-se pois o lavrar desnecessario nos poncos 
anuas que seguem, em quanto a planta se conserva em condiçl'LD vigorosa. Quando os 
novos rebentões annuaes apparecem no segundo e seguintes annos, será essencial sómente 
recorrer á "enxada ele cavallo" (ltorse-lwe), afim ele bem limpar elas hervas os i~tervallo s 
entre as fileiras, e fazendo o mesmo nos espaços entre as plantas com o sacho de mão, 
operações que elevem repetir-se sempl'e que seja necessario durante a estação ele crescença. 
O trabalho assim dado ao terreno amplamente será recompensado na quantidade e 
qualidade da colheita, o que constitue uma circnnstancia na cultura do algodão, que nunca 
é por demais o recommendar-se. Seria clesej avel, nos annos seguintes e em propria sasão, 
aligeirar occasionalmente a terra nos intervallos entre as linhas, até modica profundidade, 
disturbando sómente assim as ramificações supe1·iores elas raizes; pode isto fazer-se 
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mudando as pontas dos dentes (tines) e de novo ajustando a linha de calado, para regular 
a que profundidade dêvão penetrar a terra, quando a dita enxada se torna assim n'um 
instrumento chamado" cultivador," ou "escari:ficador" (cultivator or scarijieT), de que 
se usa muito na agricultura em Inglaterra, sempre que se deseja aligeirar o terreno em 
torno das plantas crescentes. O prestimo cl'este instrumento não é para volver o terreno 
ou disturbal-o, como faria um arado, mas meramente alluir as partículas da terra, e deixar 
que o ar penetre e chegue ás raizes. 

Na Europa, e na Inglaterra especialmente, têm-se produzido às mais pasmosos 
effeitos na fertilidade da terra, só por mera cultura, por adaptarem-se peculiares 
instrumentos a terrenos particulares, e mais que tudo pela applicação judiciosa ele adubos. 
Mas no tocante á cultura do algocltio, nos pg,izes onde este importante proclucto se cria, 
pouco se tem feito comparativamente, bem que largo campo exista para melhoramento. 
Em prova dos maravilhosos effeitos que resultão ela cultura fundada em princípios 
scienti:ficos, poderá ser instructivo o citar um exemplo da mais bem-succedida tentativa 
experimental d' esta especie, n'uma escala sufficientemente larga para provar sua 
importancia. Têve logar n'um dos Estados do Sul da America, e serve de illustrar o que 
poderá fazer-se no Brasil por melhoramentos na cultura do algodão. 

A relação d'estes extraordinarios resultados foi publicada em 1860, pela Sociedade 
Agrícola do Estado de Georgia, ao tempo de romper a guerra entre os Estados do Norte 
e do Sul, e acha-se no relatorio da commissão que a dita Sociedade tinha nomeado para 
investigar a verdade dos factos . NiLo vi o relatorio, mas tenho informação de um Senhor 
Americano, agora em Londres, que conhecia bem o autor elas experiencias, de sorte que nilo 
ha razüo para duvidar da exactidüo dos detalhes. Parece que Mr. Peabody, fazendeiro ele 
Massachussets, que fôra mui bem succediclo na cultura de procluctos cereaes, concebeo a 
possibilidade de applicar o mesmo systema á cultura de algodão, e para este fim, mudou -se 
com todos seus instrumentos de agricultura e môços da abegoaria, para a vizinhança de 
Macon, no estado da Georgia, onde arrendou uma fazenda de alguma extensüo, 
apropriando dez acres cl'esse terreno a experiencias particulares. A terra era certo marne 
vermelho e um tanto arenoso, e sendo sujeita por intervallos a chuvas fortes, cobria-se 
de uma crusta externa espessa de 4 polegaclas, pela qual só podia penetrar pouco calor ou 
humidade, e demasiado dura para ser facilmente quebrada pelos arados ligeiros de que 
geralmente se usa no paiz. O terreno havia sido por longa serie de annos cultivado com 
algodão, e se tinha empobrecido muito, nunca tendo sido adubado em tempo algum, e 
nunca lavrado a profundid ade maior de 4 polegadas. No primeiro anno (1857), seguio o 
systema ordinario do paiz, só differindo no emprêgo de um pouco ele guano por adubo, e 
lavrar a terra mais fundo até 5 ou 6 polegadas; e ao fazer isto, asseguravt'w-lhe os seus 
vizinhos que perderia toda a colheita. Fôruo lançadas as sementes com abunclancia, pelo 
modo ordinario em regos abertos, distantes 3! pés uns dos outros, e cobertas; nascêrt'w 
mui bastas, e se desbastárão entlio as novas plantas com o sacho de mão, deixando crescer 
uns 12 pés a cada intervallo de 18 polegadas; á monda seguinte, quando tinhl'w 3 ou 4 
polegadas ele alto, fôrão ainda reduzidas em numero, e passado outro mez, arrancártio-se 
as plantas mais frac as, deixaudo só 1 ou 2 a rada intervallo. Até aqui nüo se tinlia elle 
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desviado muito do modo usual de cultura, mas teve particularmente maior cuid ado na 
mondtt. Durante o crescer das plantas, notou com especialid ade as mais fortes e mais 
productivas, e d' estas escolheo cuidadosamente os maiores e mais cheios cap alhos, 
reservando-os por semente para o anuo seguinte. ·A colheita n'esta occasião excedeo. a 
quantidade costumada, produzindo uns quatro-centos arrateis por acre, de algodão limpo, 
em quanto a dos seus vizinhos só deo ele 250 a 300 tbs. por acre, e o seu algodão alcançou 
um cent (ou meio penny) mais por arratel. No segundo anno (1858), empregou-se o 
mesmo terreno em continuar a experiencia, e o homem o lavrou ainda mais fundo (6 ou 7 
polegadas) , e então em cada q~arto rêgo (isto é a distancias parallelas de 4 pés) fez passar 
um arado de sub-solo que moveo a terra, sem a volver, até maior profundidade ainda, rle 6 
ou 7 polegadas, levando assim a profundidade total acima de 1 pé, e aolongo da superficie 
cl'estas carreiras plantou as sementes por meio de maquina semeadora perfurante (dibbling 
macMne), depositando 3 sementes a distancias iguaes, ele 4 pés de separação. E stas 
sementes nascêrão bem, crescêrão rapidamente, amadurárão cêdo, e dérão colheita 
abundante e fina, tendo-se mondado bem a terra a intervallos de tempo regulares. O ' 
producto montou a perto de 5,000 tbs. de algodão limpo, equivalente a um a sacca de 
500 lôs. por acre; vendeo-se a preço ele 13 cents (5~ pences) por aó:atel, ou perto de 3 
cents (ou 30 por cento) mais, por arratel, doque o melhor algodão criado na vizinhança, 
nenhum do qual excedeo a média de producção de 250 ou 300 tbs. por acre. 

Animado assim pelo dôbro de producçiw de um algodão mui superior, de 30 por 
cento mais de valor, procedeo a preparar-se para a colheita do terceiro anuo (1859), tendo 
escolhido com esmero as sementes das plantas mais saudaveis, e dos capulhos mais bem 
criados do anuo precedente. L avrou agora a mesma terra em regos ainda mais fundos do-
que na ultima occasião, e em angulos rectos com os do anuo precedente, empregando 
ainda o arado ele sub -solo em linhas parallelas distantes de 4 pés, e plantando n'ellas as 
sementes com a perfurante, como no anuo anterior, mas em vez ele deixar crescer tres 
plantas a cada intervallo de 4 pés, deixou sómente uma, escolhendo sempre a mais 
vigorosa. Crescêrão robustamente as plantas até chegarem á altura de 2 ou 2! pés, 
quando principiou uma secca que por varias semanas continuou, durante a qual as 
colheitas em todos os terrenos á roda por varias milhas, que ao mesmo tempo não tinbão 
crescido acima de 18 polegadas, acloecêrão muito, muitas d'ellas morrêrão, e todas mais ou 
menos se clamnificárão. Durante esta secca, os algodoeiros do Snr. P eabody, postoque 
quasi não crescêrão, conservártLO com-tudo a sua verdura, sendo nutridos pela bumidade 
succada da maior profundidade ela terra, em consequencia ela mais funda penetração das 
raizes por virtude elo previo lavrar de sub-solo. Quando veio outra vez a chover, crescêrão 
as plantas vigorosamente, de mane~ra que clleganclo a 4 pés de altura, seus ramos, por sua 
crescença lateral, se entrelaçárão, ainda que as plantas se acha vão a distancia ele 4 pés. 
Amadurárão os capulhos bastante cêdo, e se arrecadou a colheita mais abundante de que 
ha memoria, rendendo os 1 O am:es co usa de l 0,000 tbs. ele algodão limpo ele superior 
qualidade, em 20 saccas de 500 tbs . cada uma, realisando o todo 23 cents (9! p ences) por 
arratel, ao passo que o algodão criado nos districtos vizinhos, durante a mesma estação se 
vendeo sómente de 9 a 11 cents ( 4 a 5 p ences) por arratel. Tal foi o extraordinario bom 
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exito d'esta notavel experiencia, sendo para sentir que a continuação d'ella subitamente 
fôsse interrompida pelos acontecimentos da guerra oi vil entre os Estados contendentes da 
America Septentrional. 

Será util accrescentar alguns particulares concernentes a maneira de manejar o terreno 
empregada por Mr. Peabody. O lavrar e o semear fizérão-se no mez ele Fevereiro, ao 
cessaiem os gelos do inverno; começando o tempo da apanha em Septembro, continuando 
até a volta elo gêlo para os fins de Novembro, havendo cuidado cada dia de colher sómente 
os capulhos maduros. Achou elle que empregando trabalho livre (não obstante o custar 
mais), e servindo-se de melhores instrumentos, o todo de· suas despesas de cultivo e 
manejo d'este campo de algodão fôrão proporcionalmente menores que nas fazendas da 
vizinhança, onde só se empregara trabalho de escravos. ·P~lo seu processo ele semear por 
maquina (lzis dibbling p1·ocess of sozoing), precisava menor quantidade de semente, 
evitava-se muito do fastidioso processo ele sachar á mão, porque a terra entre as fileiras se 
mondava e aligeirava pelo cultivador ou escarificador, como acima recommenclámos, 
precisando-se uma só mula para tiral-o, e um homem para guial-o e trabalhar com elle, 
limpando assim 4 ou 5 acres por dia. As extraorclinarias vantagens que resultU.o de 
cultura melhorada no produzir de algodU.o, assim attestacla e publicada pela Sociedade 
Agrícola elo Estado ela Georgia, pode servir aos Brasileiros ele valiosa liç~w pratica, 
porque ainda que o algodoeiro seja especificamente diverso nos dous paizes, sendo annual 
e herbaceo na America elo N arte, e perenne e subarborescente no Brasil, e postoque o 
solo, o clima, e outras circunstancias sejão inteiramente de caracter opposto, poclião todavia 
applicar-se os mesmos principias de cultivação com igual bom exito, e proprias 
modificações no melhorar a quantidade e a qualidade do algodão criado no Brasil. 

' Nos Estados-Unidos, onde a terra se ha ganho da regií:Lo elos prados .(zn·az·rie country), 
que tem. humido sub-solo ou em que prevalece aquella especie ele marne ligeiro, conhecido 
pelo nome de terra de canavial ( cane-b1·eak soil), tem sido a pratica, como se mencionou, 
levantar a terra por uma peculiar maneira de lavrar, em margens (1·idges) parallelas, com 
umas 6 polegadas de alto, e plantar n'essas margens as sementes do .algoclão; mas no Brasil, 
onde o solo que pela experiencia se tem achado o mais proprio para criar algodão, é a 
terra sôlta e ligeiramente secca elas catingas, não parece ele aconselhar o marginar a terra 
(to Tidge the land), ruas deixai-a tt'w plana quanto as circunstancias o perruittão, por 
mlÚtas razões, entre as quaes são as mais obvias, terem as raizes menor profundidade a 
penetrar antes que cheguem ao alimento mais nutritivo que tem de ser absorvido para 
sustento da planta, e que os espaços intermedios entre as plantas podem limpar-se e 
mondar-se mais facilmente á enxada de cavallo. 

Pela crescença naturalmente mais alta da especie de algodoeiro peculiar ao Brasil, 
pode presumir-se ser de costume o aparar-lhe os topes a uma certa idade, como se usa 
fazer com os cafézeiros, afim de conservar todo o fructo maduro a conveniente altura para 
o colher; mas ass.iln mesmo, é para desejar o conhecer-se se acaso no Brasil se emprega 
algum modo systematico de podar a planta, pois é materia que merece a attenção do 
cultivaclor. Nos Estados Unidos, mesmo com a especie herbacea de algodão, quando as 
plantas chegüo a pé e meio ou dous pés de alto,. é usual cortar o coruto ( top-shoot) afim ele 
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dirigir a força da seiva para os ramos lateraes, os qu aes, passado tempo, são tratados do 
mesmo modo com o obj ecto de animar a crescença das flores e do fructo. Adopta-se 
tambem este systema nas Oolonias Bri tanicas, mas di z-se que Vou Roher, que tinha 
grande experiencia na cultura do algodt"w em Oayenna, objectava a isso ; a pratica tod avia 
parece fundada em siws princípios. Na Guianna Britanica, onde como no B rasil, as 
plantas são perennes, raras vezes se faz uso ela poda antes elo fim elo segundo anno, depois 
que a colheita se arrecadou ; considera-se abi Maio como o mez mai s favoravel para isso, 
cortando-se entl'Lo as plantas a 4 pés de al tura, e mondando-se bem o t erreno. 
Recommenda-se que isto se faça ele manht't cêdo, para que as feridas possão seccar-se pelo 
sol. É difticultoso dar regras particulares para a poda, pois que muito depende do habi to 
das clifferentes especies de pla~ta ; deve ter-se em vista o seu modo peculiar de crescença, 
e a pratica fundada na experiencia; mas, como regra geral, é por todos admittido, que o 
podar é necessario, para impedir que se empregue demasiada porçüo da força vital em 
criar folhas e ramos, para favorecer a producçiw de flores, e com isso a ele fructos, 
limitando a menor espaço toda a força ela seiva. A pratica é cortar os ramos que hão 
cessado de dar muito fructo, e animar os de crescença mais vigorosa, limpar todas as 
partes que parecem demasiado cheias de rebentões, e que devem regularmente desbastar-se; 
dirigir e balancear finalmente a força de crescença, e distribuil-a com igualdade por toda 
a planta ; isto porém eleve sempre fazer-se mui j udiciosamente, sendo . arte para ser 
exercida por pessôas de experieacia, porque poda malfeita é muitas vezes prejudicial. 

Algumas elas taboas precedentes mostrl'to o augmento gradual e pasmoso na proclucção 
do algodão Norte-Americano, desde o anuo 1800 até a epoca recente da guerra civil que 
agora ferve entre Sul e Norte; e temos visto corresponclentemente n'esse intervallo, a 
baixa gradual elo preço de algoclüo nos mercados Emopeos. Entra nas causas (1'ésta 
baixa o facto de haver-se estendido a cultura aos terrenos mais elegíveis, escolhendo-se de 
preferencia as terras novas mais ricas, e que se trabalbavão sem necessid.ade de estrume, ou 
muita fadiga, ao mesmo tempo que se abandonaviLO as cultivadas antes, e, como era n'atural, 
um pouco empobrecidas. Por ter conheçimento cl'esta circunstancia é que foi opinião elas 
pessôas mais bem informadas, alguns annos antes ela presente crise, que este systema tinh a 
attingiclo os seus ul timos limites, e se ia tornando necessario recorrer ele novo aos terrenos 
velhos, para poder supprir os constantes e crescentes pedidos da E uropa. Por essa razão, 
muitas terras que previamente tinht'w sido abandonadas fôrão postas de novo em cul tura 
para o algodão, as quaes, por auxilio de adubos, e melhor cultivo, se trouxérão quasi a 
igualdade procluctiva com os clistrictos novos. 

De 1844 a 1840, os Americanos tinhão estendido a sua cultura a ponto que o 
supprimento grandemente excedia a demanda, e o preço baixou do seu medio usual ele 6 
pences por arratel nas qualidades ordinarias, a 3! e 4 pences por libra; isto com-tudo só 
durou clous annos, tornando os preços a subir á sua primeira altura. Foi durante o 
intervallo cl'esta depressão, que os cultivadores Americanos assegurárüo ao mundo 
commercial, que não lhes era possível criar algodão, •. e suppril-o a menos de 6 pences 
por arratel; e com effeito, ha 4 annos, antes da guerra civil Americana, apparecêo 
propabilidade ele ganhar o algolião Upland em breve um valor permanente de 8 pences por 
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arratel, tomando-se em consideração a demanda, que gradualmente crescia ele Manchester. 
Os factos parecem ter justificado esta supposição, porque em 1860, ao rebentar a guerra, a 
quantidade que se consumia em Manchester era 4,850,000 balas, vindas ele toda parte; o 
que, em baixa ~valiação de 350 tbs. por bala, fazia 1700 milhões de arrateis, ao mesmo 
tempo que as capacidades fabrís d'aquelle districto se tinhão estendido a ponto de 
corresponder a um consumo de 1850 milhões de arrateis. É certo, que com alta 
permanente no preço do algodão, pelas causas mencionadas acima, se contava geralmente 
em Mancheste~·, muito antes da guerra civil, que ninguem previa: era pois essa convicção ele 
todo independente d'aquella subi ta calamidade; havendo a dita alta esperada sido mostrada 
pelo raciocínio ele Mr. Mann sobre esta materia, em sua "Relação elo trafico de Algoclüo 
na Grã-Bretanha" (Account of the cotton trade oj Great- Britain, pag. 52). Tornou-se 
esta convicção tão geral, que os principaes fabricantes de Manchester se formárão em 1857 
(quasi 3 annos antes da primeira indicação dos disturbios na America) n 'uma sociedade 
chamada "Associação de Man.chester para o Snpprimento ele Algodão" (MancltesteT 
Cotton Bupply Association); expedírão agentes á India e a outros paizes productores de 
algodão para o fim de estimulai-os á producção de maior supprimento cl'este material, nos 
districtos mais proprios para a sua criação. Um prominente membro cl'esta corpomçüo, 
logo depois da abertura da presente Exposição Internacional, mostrou que Manchester, 
para conservar em acçtío as suas fabricas, precisaria sortimento annual constante ele 

4,000,000 de balas de bom algodão ordinario como o Americano "Upland," 
250,000 balas de algodão elo Brasil e do Egypto, 

50,000 balas de algodt"to de Sea-Islancl, 

Total, 4,300,000 balas 

que, computadas pelo pêso meàio ele 350 tbs. cada uma, equivalem a consumo annuo.l de 
1,500,000,000 de arrateis de algodt"tü, demanda que é provavel continue augmentando. 

Torna-se, em consequencia d'estes factos, necessario olhar ao futuro. Supponhamos 
que a paz vinha sem demora a restabelecer-se entre os Estados contendentes, e que a 
população volvia a suas antigas occupações industriaes; é claro, que' o pêso crescente dos 
impostos, a perda de escravos durante a guerra civil, e clestruiçüo do material das fazendas 
entre os lavradores de algodão, as inevitaveis mudanças no curso do commercio, e muitas 
outras circunstancias, conspirarião todas para impedir os Estados elo Sul ele produzir a 
mesma quantidade de algodão que cl'antes; ao passo que a demanda na Inglaterra é 
provavel continue augmentando. Nunca Manches ter poderá. pois tornar a contar com o 
mesmo supprimento que antes vinha da America, e eleve lançar os olhos a outros paizes 
para supprir a falta prevista. 

Foi esta convicção que suscitou o desejo de colligir n'este relataria os numerosos 
dados, e ele investigar as circunstancias apontadas nas paginas precedentes, que parecem 
aJfectar a grande questt"to do sortimento de algodão, no que respeita ao Brasil. Foi com o 
objecto de mostrar o valor da opportuniclade que ha, e os meios factíveis que se offerecem, 
para os cultivadores do Brasil poderem dirigir os seus esforços a augmentar a producção 
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de al~odão, melhorado-em qualidade, maiormente d'aquellas especies que conseguírão preço 
comparativamente superior nos mercados Europeos, durante um termo de mais de 70 
annos. O principal incentivo para uma cultura Jl!ais extensa no Brasil será o augmento 
de preço, e uma razoavel perspectiva de continuar; mas, assim mesmo, é preciso tenha 
limite a possível producção em razão da falta de sufficiente numero de trabalhadores ; 
parece não haver falta de terreno conveniente no paiz, nem de capital sufficiente para 
conseguir esses :fins, mostrando-se que podem com proveito empregar-se. Para determinar 
os limites d'estes pontos, temos de considerar os dous muito importantes e essenciaes 
elementos j á discutidos-a possivel introclucção ele sys tema de cultura ~elhorado-e a 
adopção ele novos methoclos de economisar o trabalho ela quantidade existente ele braços; 
de maneira que por melhor applicaçüo dos meios actuaes possa produzir-s-e maior 
quantidade de melhor algoclüo. A crise que agora pesa sobre a Inglaterra, a grande 
escacez de algodão que ha deixado sem emprêgo muitos milhares de gente industriosa, 
a gravê miseria que em consequencia prevalece, as numerÔsas fabricas de algodão paradas, 
os vastos capi taes par alysados, apresentão uma combinaçl'w de circunstancias totalmente 
sem parallelo. Fazem-se avidamente esforços para aprese~tar algodão vindo de pequenos 
mananciaes até aqui descuidados, e comprado por sommas quasi fabulosas. Manter-se-
hão pois preços altos, na proporçüo em que o sortimento deixe de corresponder á 
demanda; mas como as contribuições esperadas de fontes novamente estabelecidas devem 
tardar em realmente fornecer a precisa quantidade de algodão, passará provavelme!lte 
muito tempo antes que se possa permanentemente obter todo o· necessario. S'ó então 
chegará o preço do algodão a seu nível natural, e quando isso chegue, o seu custo será 
necessariamente mais alto doque antes de 1860 _ Na competição geral das nações em 
corresponder a essa vasta demanda, eleve esperar-se que o Brasil n l'w ha de :ficar atraz em 
conservar a mesma elevada posição que j á occupou nos mercados da Europa, como se 
demonstrou pelas provas estatísticas preceden tes. 

DESCAROÇADORES. 

Ha com-tudo outras considerações a que ainda se não alludio, que a:ffectão 
consideravelmente o preço a que o algodt'w pode trazer-se do Brasil ao mercado, e n 'estas 
entra a maneira e custo de o descaroçar, como technicamente se chama essa operação, 
que separa das sementes as fibras do algodão e as prepara como convem para a venda. 
O modo por que isto se faz nas P rovíncias centraes do Brasil é mediante maquina mui 
simples, semelhante na estructura á cluwlca, usada pelos Indianos: dons cylinclros ele pao 
da grossura de um dedo, e causa de um pé de comprimento, .muito proximos um ao outro, 
que se fazem mover em direcções oppostas, ele ordinario á mão, mas algumas vezes por 
agoa; separa-se da semente, a :fibra e sendo apanhada pela super:ficie aspera dos cylindros, 
ao .passar por entre elles :fica a semente atraz ; mas este processo é muito vagaroso, lento 
e rude. Em algumas Províncias do N arte do Brasil, tem-se introduzido uma maquina 
semelhante á que se usa nos Estados-Unidos, chamada" descaroçador de serra de Whitney '' 
(Wl!.itney's saw gin), que de certo executa a operaçüo mais efficazmente e com rapidez 
maior; mas devia dissuadir-se o emprêgo d'esta maquina, pois se encontra que prejudica 
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mui consideravelmente, cortando-lhe as fibras, diminuindo-lhe assim o comprimento e a 
igualdade, e abatendo-lhe por consequencia o valor no mercado. Koster, nas suas 
viagens, p . 366, diz que o algodão em caroço é vendido pelos fazendeiros a pessôas que 
têm por officio preparai-o para o mercado, mas como a despeza de conduzil-o com a 
semente é quatro v_ezes maior, os donos das maquinas vt'w com ellas andando atraz das 
plantações. Assim os descaroçadores têm pouco a pouco sido removiuos de Pernanbuco 
para Limoeiro e Bom-Jardim, sítios a certa distancia da costa, sobre o Rio Capibaribe. 
Refere St. Hilaire '(Voy. Diam. ii. 253) que no Espírito Santo duas mulheres descaroça vão 
por dia uma an·oba de algodão com a semente pelo grosseiro descaroçador de cylindros 
d'aquelle paiz, o que dava S_tõs. de algodão limpo, equivalente á producção por dia ele só 
4 tõs. de algodão limpo com o trabalho de uma pessôa. É isto um triste desperdicio de 
trabalho, e deve tender grandemente a limitar a quantidade de algodtio produzido no Brasil. 

Esta mesma· causa tem retardado até agora a criação de algodt'LO na India; os 
districtos que ali o produzem slio geralmente os menos povoados, e requerem-se 
750 adultos, trabalhando dez horas, para descaroçar uma tonelada de algodão, o gue 

, equivale a 30 arrateis de algodão com semente, ou 7! tõs. de limpo por dia para cada 
pessôa. Em outras partes da Inclia, tem-se verificado, que 20 pessôas servindo-se 
da churka, produzem 112 lôs. por dia de algodt'to limpo, trabalhando 12 horas, 
equivalente a só 5! lôs. por dia, ou 4! lôs. em 1 O horas, por cada pessôa. Nos Estados-
Unidos, produzia-se d'antes pouco ~lgoclão, como já vimos pelos mappas estatísticos, e é 
facto muito importante e sem disputa, que o grande augmento de sua criação, e a 
origem de um vasto commercio nacional, podem datar-se da epoca em que se inventou o 
Descaroçador de Wbitney, e a elle inteiramente se deve. Este facto foi devidamente 
apreciado pelos Capitalistas Britanicos, que nos ultimas quatro annos têm estado 
organisando estabelecimentos em mui larga escala, para a criação, compra e 
empacotamento de algodt'tü na India: muitos centos de descaroçadores de algodão, a 
maior parte por meio do cylindro, ht'LO sido mandados para lá, como os precursores 
naturaes de conseguir-se o objecto em vista, e muitos outros se encommendárt'w, desde a 
abertura da grande exposiçlio, para o Egypto, e varios outros paizes. D'aqui se verá, 
que a importancia d'esta consideração se não exagerou n'estas reflexões. 

O descaroçador de serra de Wbitney, consiste de 50 a 100 serras circulares, com 
1 O a 12 polegadas de cliametro, fixadas a distancia de i de polegada umas das outras, 
sobre um cylinclro com um volante, movido por vapôr ou por agua, e operando 200 
revoluções por minuto : outro cylindro parallelo munido de escôvas move-se mais 
devagar em direcção opposta, tirando as fibras dos dentes das serras. O seu effeito é o 
seguinte : põe-se uma quantidade ele algodão com semente em uma moega na frente ela 
maquina, onde fica exposta á acção dos dentes elas serras que girão rapidamente, os quaes 
projectão por entre as barras de uma grelha; são assim agarradas as fibras, arrancadas e 
separadas elas sementes, que d'esta sorte despidas, cabem n'uma caixa posta em baixo para 
recebei-as. Calcula-se que uma d'estas maquinas com 80 serras, precisando de um homem 
para nutril-a, e trabalhada por maquina de vapor de 4 cavallos, limpa 5000 lôs. de algodão 
com semente em um dia de 14 horas, dando assim 90 arrateis por hora ou 1250 tõs. de 

2 B 
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algodão limpo no dia. A di:fferença no montante · da obra e:ffeituada por esta maquina, e 
pela churka, é enorme. 

O · descaroçamento de algodao na America do No r te raras vezes é feito pelos 
plantadores mesmos; uma pessôa faz d'isso o seu negocio em um largo districto, levando um 
preço de 10 ou 12 por çento do valôr de algodão limpo; restitu.e da semente aos 
plantadôres só quanto precisem para a sementeira proxima, e vende o resto para seu 
proveito. O descaroçador de serra de Whitney tem-se usado em todos os Estados 
Norte-Americanos para toda a especie de algodão curto em :fibra, mas considera-se ruinoso 
para os algodões de :fibra longa, como o Sea-Island, Egypcio, Brasileiro, ou mais espécies 
de algodao de semente lisa (smooth seeded cotton). Mesmo para algodão ele :fibra curta, 
qual o Upland, considera-se algum tanto defeituoso, por isso que, em razão da tenacidade 
com que as :fibras aclherem á semente, parte-se uma porção consideravel, e se torna desigual 
em comprimento, perdendo-se por isso muito elo algodt"LO quando se quer fiar. O algodão 
descaroçado pela maquina ele Whitney considera-se perder em valor cerca de 25 a 30 por 
cento. 

A importancia d'esta questão, n'aquillo em que a:ffecta os plantadores de algoduo no 
Brasil, induzia-me a dirigir cuidadoso estudo a este ponto, e aqui darei os resultados d'essas 
observações. Na E xposição Internacional, apresentárão· se 3 cli:fferentes descaroçadores 
de algodão, dos quaes dons erão ele fabrica Ingleza, baseados no principio cylinclrico elos 
Indianos, o terceiro era de construcçao Norte-Americana, e fundado no systema de serra. 

Estampa VII. O primeiro foi exhibido pelos Snrs. Dobson e Barlow, de Bolton, perto de 
Manchester, e é construido por plano apenas di:fferente ele um por muitos annos usado na 
America do Norte para limpar o algodão de :fib1;a longa, ou Sea-Island, e dando-se-lhe o 
nome do inventôr, "Macd?"tl~y Gin ;" parecia pois igualmente bem adaptado para o 
algodão Brasileiro de semente liza. Consiste esta maquina n 'um forte caixilho e mesa ele 
ferro, com um cylinclro ele 3! pés de comprido, e 4! ele diametro, coberto de couro, e 
marcado com uma quantidade de pequenos regos espiraes na superficie, e fazendo de 120 
a 180 revoluções por minuto, conforme a qualidade elo algodão; a borda ele uma barra 
vertical :fixa posta horisontalmente, opera· sobre a face d'este cylindro, com um certo gráo 
de pressão, e encostada a esta está outra chapa, que é movei, com um movimento vertical 
de vibração, fazendo cinco vezes proporcionalmente com o cylindro de 600 a 900 
oscillações por minuto; as bordas cl'e~tas chapas, assim alternativamente abertas e 
fechadas com um esforço rapido, apanhão as :fibras ele algodão em bruto, sujeitas á sua 
accão, e as separão das sementes; as :fibras apenas assim desembaraçadas · são tomadas 
pelo cylindro girante, e levadas em volta cl'elle, e do mesmo tiradas depois por uma 
plancha ele varrer (by a do.ffing plate), ou por uma serie de escôvas do lado opposto; ao 
mesmo tempo as sementes, á medida que vão :ficando sem as :fibras, cabem por entre uma 
serie de barras ele ferro na mesa, formad a como grelha, indo dar n'uma gaveta em baixo. 
Enche-se a machina com uma quantidade de algodão bruto espalhado igualmente sobre 
a mesa, e levemente em puxado para diante por mão do homem assistente; requer quasi um 
terço da força de um cavallo para mover a machina (a força, digamos, de 3 ou 4 homens), 
e é calculada para produzir causa de 300 lôs. de algodão limpo de Nova Orleans ou de 
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Upland por dia, ou 200 tbs. da especie Sea-Island. O seu preço é ,g.] O. Traballtada á 
mão precisaria uma roda de transmissão movida por mani vellas para multiplicar o 
movimento afim de communicar á maquina a velocidade requerida, o que augmentaria 
algum tanto o custo; poderia tambem mover-se l)Or um pequeno engenho trabalhado por 
um cavallo ou mula. Um descaroçador da mesma construcçtlo, só com 12 polegadas de 
largura, para ser trabalhado por um homem, e tambem construido pelos mesmos 
fabricantes, custa ;L,5; mas fará só (já se entende) obra proporcionalmente menor. 

O "descaroçador de accão dupla de Macarthy" e de patente (patent double acting Estampa YIII. 

MacaTtlty Gin) dos Snrs. Platt, Brothers & 0", de Oldham, perto de Manchester, é por 
muitos considerado como grande aperfeiçoamento á maquina ha pouco mencionada, á qual 
se parece no cylindro rotativo, coberto de sola, e nas chapas fixas e vibrantes ; 
accrescenta-se a estas um taboleiro horizontal que anda lentamente para diante em rôlos 
movidos pela maquina; sobre este taboleiro se espalha o algoclt'to, e por seu movimento 
para diante opera como aparelho automatico, e substitue um homem para chegar o 
algodão ao descaroçadôr; assim pode um só homem servir e supprir de algodtLO 2 ou 3 
d'estas maquinas: um cylindro com sedeiro apanha o algodão ao sahir do taboleiro, 
distribue mais igualmente os tufos, que são agarrados pelos dentes de um longo pente ele 
ferro que tem um movimento vibratorio; este os conduz ás chapas vibrantes e ao cylíndro 
rotativo, que, como na maquina precedente, despega as fibras das sementes. Ha outra 
differençi:L na estructura d' este descaroçador; em lagar de uma, como na precedente maquina, 
tem duas chapas verticaes vibrantes, operando sempre em direcções contrarias, que peg'tw 
mais firmemente nas fibras, ao 'transferil-as á superficie do cylindro rotativo; o cylindro 
tem f> polegadas de diametro, e tem de comprido 2 pés, assim como o taboleiro de 
alim entação, o pente, e as chapas vibrantes; o cylindro faz 110 rotações por minuto, ao 
passo que as chapas fazem 400 vibrações no mesmo tempo; um rôlo estriado atraz do 
cylindro opera como arredadôr para d'elle remover as :fibras de algodão . A maquina 
occupa um espaço de 3! pés em quadro, e precisa de um pouco mais que metade da 
força de J cavallo para movei-a; custa ,g.20. É calctilada para proclu:z;ir 200 a 255 tbs. 
de algodão limpo em cada dia de dez horas.-Os Snrs. Platt & O~ têm uma moclificaç'tw 
d'esta maquina sem o apparelho alimentaclor automatico, que differe pouco do descaroçador 
de Dobson & Barlow, excepto em ter duas chapas vibrantes em logar de uma, preço ,g.12. 

O descaroçador de Serra de Emery (EmeTy Saw-Gin) foi exhibido por "ll:m notavel E stampn IX. 

mecanico cl'esse nome, residente em Albany, nos Estado de N ova-York; occupa o mesmo 
espaço que o descaroçador de cylinclro de Platt, e consiste de uma caixa fechada, com uma 
moega de alimentação, em frente, na qual se põe o algodão que se tem de limpar; atra.z 
d'esta ha um eixo sobre que estão firmemente seguras 35 serras circulares com 10 
polegadas de diametro, distantes i polegada umas das outras, trabalhando entre as barras 
de uma grade como grelha, e movendo-se verticalmente com velocidade de 100 a 300 
voltas por minuto, conforme a qualidade do algodão ; os dentes das serras, ao girarem, 
apanhão as fibras, passão-n-as pela grade, e tirão-se-lhes as sementes do lado opposto por 
uma serie de escôvas girautes; ao mesmo tempo que ao algodão se tirão, as sementes ntlo 
podem passar pelas barras, mas cabem n'uma caixa em baixo. Até aqui pouco differe do 
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descaroçador de Whüney, mas o grande merecimento da machina de Emery consiste na 
adaptação de um expediente peculiar. O grande defeito do descaroçador de Whitney é o 
partirem-se as fibras, nti.o t anto pela acção directa do dentes das serras, como pela causa 
seguinte: a rapidez com que se movem as serras, faz que o algodão lançado na moega, se 
mova e~ direcçã.o contraria n'uma massa em revolução, expandindo-se então pela acção 
centrífuga, e deixando, ao mover-se, um centro ôco, mas achatando-se outra vez quando 
a machina pára : em quanto no estado ele expansão varía a massa em espessura, pela 
desigualdade na alimentacão, e revolvendo-se uma parte mais depressa que a outra, 
torsem-se as fibras como n'uma corda, de maneira que· quando colhidas pelos dentes das 
serras, offerecem resistencia, e pelo puxar dos mesmos partem-se, e sabe-se que tal 
é o grande defeito do descaroçador Whitney. Afim de remediar esse mal, adaptou Emery 
no centro da moega um pequeno rôlo de pao munido de bicos de igual materia, e deixado 
livre para girar em tôrno elo seu eixo. Cheia a moega, e posta a machina a trabalhar, a 
massa de algodão adquire, pela acção das serras o seu movimento rotatorio particular, e 
sendo retida pelos bicos do rôlo, nenhuma parte pode girar mais depressa do que o 
resto; d'ahi resulta que as fibras se separl'w das sementes ficando inteiras, por não 
encontrarem resistencias que as despedacem. A esta macbina Emery aggrega, 
sendo preciso, um aparelho separado, chamado "appenso de entregar" (delive1·y 
a ttaclt?nent), analogo em sua acção ao " abridor" da machina de escarduçar algodão. 
A rapida acçílo das escôvas de serra opera como um ventilador circular, produzindo 
forte corrente de ar, que soprado para avante e para çlentro do aparelho leva comsigo 
as fibras de algodílo, que se escovão das serras ; silo es tas lançadas sobre um tambor 
coberto de rêde fina de arame, com dous pés de diametro, que se faz lentamente revolver, 
levando com-sigo o algodão, ao passo que todos as impurezas e poeira cabem pelas malhas 
ela rêde, e o algodão, em mui limpo estado, é recebido na outra extremidade, entre dous 
rôlos de pao, d'onde sahe na forma de manta mui ligeira. Este descaroçador ele algodão 
requei.· menos que a força de 2 cavallos para trabalhal-o ; o seu preço com 35 serras é de 
.:L.30, sem o appeuso de entrega, e com elle, de .:L.50 . Limpará 3,000 tos. de algodão com 
semente, de Nova Orleans, por dia de dez horas, produzindo perto de 1,000 tos. de algodão 
limpo, somma de trabalho maior que a do descaroçador ele Whitney. A maquina ele 
Emery pode adaptar-se a limpar algodão de semente liza com fibra longa e fina, por 
maneira etficiente, que agora descreveremos, em quanto o mesmo algodã-o seria estragado 
pelo descaroçador do Whitney. 

_ A Associação elo Supprimento de Algodão, convencida da importancia de bem 
o descaroçar, instituio uma serie ele experiencias comparativas em Manchester, em 
Outubro de 1858, das maquinas mais approvadas entt"w conhecidas. N'aquella occasião 
experimentárão-se 14 differentes especies de descaroçadores, 8 elos quaes erão do systema 
de serra, e 6 elo cylinclrico. Publicárílo-se os resultados em forma tabular, mostrando a 
quantidade relativa de ob1:a feita em relação á força applicada, a proporção da quantidade 
de algodão produzida, o tempo que levou cada operação, a qualidade de algodão 
experimentada, e a condição em que sahio, especialmente em relaçl'w á inteireza, ou prej uízo 
das fibras. Déo-se a superioridade ao descaroçador de serra de Jamieson (Jamieson's Saw 



ANNEXOS. 105 

Gin) quanto á economia permanente e á efficiencia na inteireza da fibra, e ao de Oalvert, 
que entre os descaroçadores de cylindro ganhou a preferencia. F ez-se uma nova serie de 
experiencias com outros descaroçadores, em Novembro de 1858, e em J aneiro de 1859, 
todos pelo systema cylindrico, tendo-se tornado geral a preferencia por essa classe de 
maquinas, e apresentárão-se agora 9 di:fferentes especies em competencia : escolhêrão-se 
3 como as melhores, mas que em seu merecimento se achavão na ordem seguinte : 

O de Dunlop produziu em 1 O horas 53! tôs. de algodão limpo, custando 23 sh. 
por 100 tôs. Preço .±":.60 . 

O de L armuth produziu em lO horas 1li tôs. ele algodão limpo, custando 119 sh . 
por 1 00 Ths. Preço ~.fí5 . 

O de Wanklyn produziu em 1 O horas O tôs. de algodão limpo, custando 135 sh. 
por 100 tôs. Preço .±":.20. 

Subsequentemente todos estes descaroçadores fôrão eclipsados pela maquina descripta 
antes, de Platt, Brothers & 0~, e fizérão -se experiencias com ella por ordem ela Associaçt'w 
para Supprimento de Algodão, em Abril de 1862., pouco antes da abertura da Exposição 
Internacional, em di:fferentes especies de algodão; a taboa seguinte pode mostrar os 
resultados. 

Quantidade 
de Algodão Quanticlacle Quantidade Quantidade 

' limpo ele Algodão ele Algodão de -Algodão 
produzida limpo ele com semente limpo •feita 

de 1 arroba 100 ms. ele limpo por dia por dia ele 
ele Algodão Algodão bruto. ele 10 horas. 10 horas. 

bruto. 

l:bs. ~ cent. lõs. lõs. 
1. Algodão da In dia, de semente de i llt 36 486 175 NoYa Orleans, . . . . 
2. Algodão da India, de semente da } lüt 32 600 198 mesma, . . . . . 
3. Algodão da India Occiclental, 101 32 631 20'J 
4. Algodão do Egypto, 10t 32 700 223 
5. Algodão de Sea-Island de. fibra} s 25 826 207 longa, 

Os resultados economicos d'esta maquina em comparação com os ele experiencias 
precedentes demonstrárão-se aqui plenamente, manisfestando a quantidade grandemente 
augmentada de obra por dia e:ffectuacla, e a maior proporção de algoclt'w limpo . que se 
tirava ele uma dada quantidade de algodão com semente; por que na India e no Brasil 
tem sido sempre o proclucto medio 20 a 25 por cento ele algodão limpo, e entüo apenas 
passava de 3 ou de 5 tôs~ por dia, pelo trabalho de uma pessôa. Na Exposição, o 
descaroçador de cylindros de Platt, Brothers & 0" foi apresentado com prominencia, e todos 
observárão que o dos Snrs. Dobson e Barlow estando collocado mais para traz apenas se 
via, em quanto o de Emery só chegou ela America dous mezes depois ele estar aberta a 
Exposição. 
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Com o fim de verificar os merecimentos e defeitos relativos d'estas maquinas, 
observei-lhes diariamente a acção por muito tempo, e tratei de instigar a Associação para o 
Supprimento de Algodão, ou qualquer outra Junta independente, a emprehencler com ellas 
experiencias comparativas, mas estas tentativas fôrão inuteis. Os Snrs. Platt & O!' e o 
Snr. Emery fôrão então persuadidos a fazer algumas experiencias semelhantes, e bem que 
estas não. se effectuárão com todo o cuidado e precauções desejaveis, são com-tudo 
consideravelmente valiosas. Os resultados manifestão-se na taboa (V. Tab. pag. 107). 

A quantidade comparativa de obra produzida pelas duas maquinas nas experiencias 
precedentes, é mui notavel na verdade,· sendo na proporção de 10 a 1 em favor elo 
descaroçador ele Emery, ou ele 10 a 4 em proporção da força applicada. Os corretores de 
Liverpool que examinárão as amostras do algodão limpo, que lhes fôrão submetticlas pelos 
Snrs. Platt, sabião quaes cl'ellas erão descaroçadas á serra; ao mesmo tempo é justo dizer, 
que em Liverpool existe forte preoccupação contra toda espeoie ele algodão descaroçado á 
serra, não obstante serem d'esse os nove-clecimos do algodão que vem ao mercado; porém 
mesmo debaixo d'esta desarrazoada indisposição, os resultados decididamente fallão em 
favor do descaroçador de Emery. Deve ter-se em lembrança ao avaliar o pêso ela inform ação 
que dérão, sei· a acção do descaroçador de cylindros, o endireitar as fibras e dal-as assim 
direitas, pelo effeito tractivo d'estas maquinas; mas na maquina de Emery, as fibras são 
sopradas em todas as direcções, como no " abridor" da machina ele escarduçar: segue-se 
d'ahi, que o algodão que sabe de um descaroçador de cylinclros parece mais comprido e mais 
forte na fibra, examinando-se superficialmente, em quanto o do de Emeryé na apparencia mais 
curto e brando (tende?·) ao tacto, mas desfiando-se um pouco entre os dedos (como c arda 
artificial), afim ele endireitar as fibras, estas se acharão tão compridas e fortes como no 
algodão descaroçado por cylindros, facto que eu cuidadosamente verifiquei : foi com 
effeito a minha convicção, que se as fibras erão partidas por uma das maquinas, igualmente 
o erão pela outra ; poisque observando-as ao microscopia, não pude nas fibras, preparadas 
pelo descaroçador de Emery descobrir maior damno, ou clifferença de comprimento, que 
nas que sahirão do de Platt; e o exacto d'esta observaçt"Lo confirma-se pelo Relatorio de 
:M:r. Heys á Associação para o Supprimento do Algodão; quando, a pedido d'ella examinou 
estas mesmas amostras, e apresentou as suas observações sobre ellas, como se vê na taboa 
citada. Grande melhoramento seria no descaroçador de Emery, o adaptar-se uma serie de 
cylindros "distendentes" (oj dmwing Tollen) á extremidade do aparelho por onde sahe o 
algocli'LO, para remediar-lhe assim o defeito apparente da brandura (' tendemess'), endireitando 
mais as fibras e pondo-as mais parallelas. Deve ter-se em lembrança que estas experiencias 
fôrão feitas com algodão da Nova Orleans ele sementes baTbadas, para cuja especie 
nenhuma duvida pode haver em dar-se a preferencia ao descaroçador de Emery, tanto 
pela economia de tempo e trabalho, como pela efficacia e quantidade ela obra; mas aos 
que em paizes estrangeiros empregão esse descaroçador pode aconselhar-se, que não 
especifiquem de que maquina !=!e servírt"LO, porque o algodão mandado ao mercado em 
Liverpool, se o dissessem descaroçado á serra (saw-ginned), seria certamente avaliado por 
menos 2d em arratel abaixo de seu valor real, só por vir assim designado ; tal é a preoccupação 
existente. Outro facto deve mencionar-se, e vem a ser, que no descaroçador de Platt 
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muitas das sementes vinbão · cortadas e quebradas, havendo passado algumas pelos 
cylindros e sujado de oleo o algodt"to, o que sempre se considera defeito grande, ao mesmo 
tempo que, pelo contrario, nas amostras vindas do descaroçador d'Emery nem uma só 
semente se encontrou partida. 

Não obstante estes instructivos factos, é possível, e até provavel, vir-se a encontrar, 
por experiencia devidamente feita, que os descaroçadores de cylindro sejt"to menos sujeitos 
a prejudicar a fibra do algodão do Brasil, ou ele outras especies elo de semente liza e fibra 
longa, e talvez o de Dobson e Barlow venha na pratica a ser preferível ao de Platt, para as 
Províncias interiores do Brasil, nt"tó por sua superioridade n'aquella especie, mas por 
causa de sua maior simplicidade ele construcção, e pelo menor numero de partes com que 
trabalha, o que o torna menos faci l ele se desconcertar nas mãos de operarias pouco 
destros: a mesma razão pois que n'este ponto negaria a preferencia á machina de Platt 
seria applicavel igualmente á d'Emery. 

As conclusões que podemos tirar, depois de uma revista i~parcial de todos estes factos 
e circunstancias, silo que no tocante ao descaroçar do algodt"w, nt"~o se pode duvidar ele que, 
entre os descaroçadores de cylindros a machina de Platt faz grande quantidade de bôa 
obra com · só pouco prejuízo ela fibra ;-que a de Dobson e Barlow faz o mesmo trabalho 
igualmente satisfactorio no que respeita á inteireza da fibi·a, mas vai um pouco mais ele-
vagar quanto a tempo ;- e que a d'Emery é incomparavelmente superior a qualquer das 
duas em relação a tempo e á immensa quantidade ele obra que pode fazer com applicação 
ele força igual. Resta porém averiguar, no que respeita ao algodão do Brasil, se acaso 
damnifica as fibras mais doque as outras machinas; e mesmo n'esse caso, se, quanto á 
economia, se ganharia mais pela muita obra, doque se perderia pela damnificação á 
fibra ou lí1. 

É de lamentar não ter havido algodão Brasileiro com semente em que se poclessem 
fazer experiencias comparativas. Algum-as todavia se ·fiz~rão com algodt"to Sea-Island, 
que sendo ela especie de semente preta, tem mais analogia com o do Brasil verdadeiro; não 

• se fizérão com-tudo estas experiencias em relação a tempo ou exactidão de producto, e 
assim os resultados fôrão só parcialmente satisfactorios. Uma amostra de algodão 
Sea-Island metteu-se no descaroçador de Platt alimentado á mão (Platt's hand-.feedz'ng 
Gin), e se fez por elle passar á força quantidadé maior que sua ordinaria alimentação, pois se 
pasúrão 5 l:ôs. de algodão com semente em 2 minutos, produzindo J t ele algodiio limpo, 
equivalendo a 1500 l:ôs. ele algodão com a semente em 1 O horas, produzindo 315 l:ôs. de 
limpo, em quanto com a mesmo machina ele alimentaclor automatico, na experiencia feita 
em Manchester a 21 de Abril, 1862, como acima se disse, só passárão menos de -i d'aquella 
quantidade, ou 826 tbs. ele algodão ele semente liza, rendendo só 207 l:ôs. de algodão limpo 
no mesmo tempo: não pode por tanto esta experiencia. considerar-se como resultado medi o 
bem tirado. A consequencia de assim excessivamente se apertar na alimentação foi,. ser o 
algodão trabalhado muito demais no descaroçador, e ficar por isso consideravelmente 
damnificado na lã. Poz-se então uma amostra do mesmo algodão no descaroçador de 
Emery, fizérão-se por elle passar 20 l:ôs. de algodt"~o com a semente em 5 minutos, 
produzindo 5 l:ôs. de limpo, resúl tado equivalente a 2400 l:ôs. de algodão bruto (seed-



ANNEXOS. 109 

cotton) ou com a semente, descaroçado em lO horas, e dando 600 l:ôs. de limpo. D eve 
recordar-se, que . com algodão da Nova Orleans a mesma machina produ~iu 9381:ôs. 
de algodão limpo no mesmo tempo, tirado de 3000 l:ôs. de bruto ou com semente, 
por 35 serras andando com velocidade de 200 vultas por minuto : mas para esta especie 
Sea-Island, foi necessario remover metade do numero das serras, substituindo em seu 
lagar outros tantos discos lizos ; trabalhou pois o descaroçador com só 18 serras, e 17 
discos alternados, movendo-se com menos velocidade, quasi metade só da que antes 
tinha, ou 1 1 O revoluções por minuto, precisando só metade da força para o fazer 
trabalhar. Como consequencia natural, a quantidade de algodão agora descaroçado, 
n'um tempo dado, . era menor em· proporçüo, postoque ainda montasse a tres vezes 
a produzida ordinariamente pelo descaroçador de Platt. A força motriz é de 2 cavallos, 
ou por animaes ou por vapor, para trabalhar tres descaroçadores de Platt, ou de 
Dobson e Barlow, e a mesma força se requer para um dos de Emery, munido de 35 serras: 
força animal se acharia mui provavelmente preferível na maior parte das plantações no 
interior do Brasil. A machina d'Emery munida de só 18 serras, e 17 discos lizos, para 
preparar algodão de semente liza (como é o do Brasil), custaria o mesmo que a de 35 
serras; mas com 18 serras não precisaria mais força que a de um cavallo para trabalhal-a. 

Mr. Emery prepara os seus descaroçadores de todos os tamanhos, tendo-os desde 10 
até 100 serras, todos calculados para produzir por cada serra de 30 a 35 l:ôs. de algodt'w 
limpo. Faz tambem um descaroçador de mão em menor escala, munido dos necessarios 
aparelhos, movido por 2 manivellas, e trabalhado por 2 homens: este tem 12 serras para 
algodüo de fibra curta, e 6 para · o de semente liza. Com as 12 serras pa.ra o de Nova 
Orleans, dará 300 a 350 l:ôs. por dia de algodão limpo, trabalho de 2 pessôas; ou 200 tos. 
dos de semente liza, com 6 serras, e 2 trabalhadores : formando assim grande contraste 
com o antigo descaroçador de rolos do Brasil, o qual, com o trabalho de 2 pessôas, só 
produzia 8 tôs. de algodão limpo no mesmo tempo. O preço d'esta machina, posta na 
Inglaterra (e será talvez o mesmo no Brasil), é .f:.l2-ou com o aparelho de limpar .;8.20. 
-Os Snrs. Platt, Irmãos e C~ tambem fazem os seus descaroçadores de Macarthy de um 
terço da grandeza usual, que podem trabalhar-se á mão, sendo seu preço de .f:.J 2.-E os 
Snrs. Dobson e Barlow igualmente têm um descaroçador de mão, de um terço do seu 
tamanho ordinario, cujo preço é .;8.5. Qualquer dos descaroçadores de mão se acharia util 
em plantações pequenas, e far-se-hia bem de experimentar .quanto fôssem applic.aveis, por 
ensaios previas. 

ENSACAMENTO. 

Resta outro processo no preparo do algodão, sobre que é preciso dizer algumas 
palavras; é o que respeita ao ensácamento do mesmo. A ser possível, era para 
desejar que cada lavrador possuísse o seu Descaroçador, e a sua Prensa-de-
algodão; mas onde os fazendeiros são em muito pequena escala, pode ser talvez mais 
conveniente aos lavradores vender em bruto o seu algodão, a pessôa que emprehenda, por 
sua propria conta, o descaroçal-o e empacotai-o. No primeiro caso, as maquinas precisas 
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serií:'to provavelmente os descaroçadores de mão que acabamos de descrevá; no segundo, 
seria o descaroçador maior, e trabalhado por vapor ou por agoa. 

No que respeita ao ensacar do algodão, a especie de prensa que conviesse aconselhar 
dependeria da escala em que fôssem os estabelecimentos. Estão-se agora mandando 
prensas em grande numero da Inglaterra para todas as partes do mundo, mas para a 
Inclia mais especialmente, e stio essas elas especies que maior força têm, sendo todas pelo 
principio hyclraulico~ calculadas para comprimir massa enorme de algodão no menor 
volume praticavel, muitas d'ellas para fazer balas de 800 Ths. de peso. Faz-se isto com 
vistas de minorar os gastos de frete, primeiro nas ferrovias, e depois nos navios. Mas no 
Brasil, onde no interior ní:io ha ferrovias, nem mesmo caminhos de carro, em -varios 
districtos internos, onde se cria algodão, a necessidade obriga os mercadores a limitar as 
balas ao maior peso que uma mula pode levar por longa· .distancia; e d'aqui vem que o 
peso dos farelos ele algodão importado elo Brasil em Liverpool, sempre tem regulado por 
183 tbs. cada um. Sempre que possa conseguir-se transporte por carros será. sem duvida 
para clesej ar o augm'entar as balas até 300 Ths. e acima d'isso : por muitos annos o peso da 
bala de algoclt'to ela America do. 'Norte regulava por 400 Ths., mas ultimamente tem-se 
achado mais vantajoso fazel-as ele 500 tbs. cada uma. N a Inglaterra, as prensas de 
parafuso fôrão primeiro substituídas por mais fortes prensas de alavanca, mas estas 
clesapparecêrtio agora de todo para dar lagar ás hyclraulicas. A unica ;prensa de alavanca 
na Exposicão d'este anil o, foi uma apresentada por Eckel de Nova York, mas esta é mais 
complicada que o necessario, e não pode bem recommendar-se : o seu preço é de 400 
dollars ou d:l.SO. A ma,is approvada form a que pude descobrir, por sua simplicidade e 
adaptação ao prensar do algodão no· Brasil, é uma feita por Emery (o fabricante do 
.descaroçador) ; é wmbem pelo systema de alavanca, e trabalhada por duas alavancas de 
mão, movidas por 2 homens, por meio elas quaes, e ele um fulcro oscillante, se faz 
trabalhar um braço de ferro ( clamp) até á. extensão ele i- a 1 t el e polegada a cada puxi:'w 
das alavancas, segundo se collocão a maior ou menor elevação; podem trabalhar-se a 
qualqueT puxi:'to intermedio, diminuindo gradualmente o angulo, de maneira que com os 
ultimos puxões curtos se exerce uma pressão immensa sobre a bala; podem os 2 homens 
ir assim trabalhando alternativamente as alavancas, de 2 a 5 minutos, até completar-se a 
operaçt'w, e d'esta maneira a prensa pode fazer 2 ou 3 balas em uma hora. Uma 
machina d'esta sorte, destinada a prensar uma bala ele 150 a 25 0 Ths. de algodão por cada 
vez, custa 125 clollars el;Il Nova York, e a mesma prensa feita para poder traball~ar com a 
força de um cavallo, custará 2fí0 dollars. Estas prensas aclmittem o poderem-se coser as 
sacas nos tôpos assim como nos lados elas. balas, e o segural-as com cintas ele ferro em vez 
ele .cordas. Tambem se fazem de maior grandeza, para preparar balas ele differentes 
volumes, até 4 50 Ths. de peso. 

Ha uma questão relativa ao empacotar do 'algodão, que merece ser attendicla. O 
comprimü-o pelos meios os mais fortes, afim de diminuir o volume das balas, tem-se 
mostrado ser operação ele alguma importancia, largamente adaptada na India, o·nae se 
precisa conduzir o algodão por caminhos mui difficeis e longas distancias, e transportal-o 
depois em longa vwgem para a Europa. Empregando-se para esse fim as prensas 
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hydraulicas de mmor força, tem-se achado praticavel comprimir em 8 pés cubicos 
a mesma quantidade de algodão que n'uma bala Norte-Americana occupa o espaço de 
perto de 30 pés cubicos; ou por outras palavras, 450 tos. de algodão Norte-Americano se 
comprimt;Jm ao espaço de 35 pés cubicos, em quanto a mesma quantidade de algodão da 
In dia se reduz a uma bala de 1 O pés ·cu bicos. A grande economia no custo do frete que 
resulta d'esta operação é todavia contrabalançada, em parte, pelo damno que o algodão 
sofre ; tendo-se achado, que qua~do assim é comprimido se torna, depois de longa viagem, 
em massa dura, agglutinando-se as fibras entre si, e tornando-se difficil o separal-as 
de novo mesmo com a machina de escarduçm· (scutclting machine) ; não podem 
desembaraçar-se depois sem quebrai-as em pedaços, ou tamb.em achão-se tão tortas e 
esmagadas que uma grande porçiio fica inutil para a fi ação. É por isto que o algodão da 
India ha sido rejeitado pelos fabricantes, sempre que podéram encontrai-o da America do 
Norte ou de outras partes; e a mesma objecção se encontraria a todos outros algodões 
que se submettessem a grao semelhante de pressão. A presente escacez de algodão na 
Inglaterra tem fo1·çado os donos de fab]-'icas, muito contra sua vontade, a empregar larga 
proporção de algodão da India, e para evitar a perda até agora causada pelo emprêgo do 
mesmo algodão, inventou Mr. W anklin um aparelho mui simples, de que ti rou patente, 
" para abrir e pôr em bôa condição o algodão da India, e outros rijamente comprimidos." 
Consiste de um cylindro fechado, de ferro galvanizado, com 3 pés de comprido e 2! de 
diametro, o qiml se enche até quasi dois-terços d0 seu conteúdo, com algodão comprimido ; 
admitte-se então vapor de umas 40 tos. de pressão, em um espaço vazio formado por um 
diaphragma com furos, que o cylindro tem no fundo, e serve tambem para reeeber a agoa 
condensada. Admittido o vapor, sobe pelo diaphragma e pela massa de algodão, e breve 
separa e faz embuchar as fibras, até que occupão todo o espaço vazio do cylindro. 
Em poucos minutós, torna-se o algodão excessivmnente quente, macio, flexível, e muito 
melhorado na apparencia, e cada cylindro abrirá por este modo 1000 tbs. de algodiio em 
ama hora, no melhor estado para fiar-se. 

Os dados seguintes mostrarão as vantagens obtidas pela compressiio ; uma bala de 
algodiio de Surrate, com peso de 351 tos., occupa, sendo comprimida por força hydraulica, 
o espaço de uns 13 pés cu bicos, e custa de frete td. por to. de Bombaim a Li verpool ; 
uma bala de 180 tos. comprimida n'uma forte prensa de rosca; enche o espaço de 11! pés 
cubicos, e custa ld. por to. de frete; ao mesmo tempo que um fardo nativo de 162 tbs., 
apertado pela prensa commum de alavar.ca dos Indianos, occupa o espaço de 33 pés cu bicos, 
e custaria 3d. por to. de frete a .Liverpool.-Em vista d'estes fact~s, suggere-se a questiio, 
se conviria rei:mpacotar todo o algodão vindo do interior, nos diversos portos do Brasil 
para exportação, e comprimil-o ahi em balas maiores, ela maior densidade possível, por 
meio de fortes prensas hydraulicas; tendo cuidado, por devida inspecção fiscal, em nunca 
deixar misturar juntas differentes qualidades de algodão, debaixo de qualquer pretexto. 

Omittiu-se uma consideração, que me não lembra ter visto mencionada em parte 
alguma, mas que parece merecer a attençiio dos cultivadores, e vem a ser, que se deveria 
ter grande cuidado na escolha das sementes de algodi"Lo, para se não criarem duas especies 
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na mesma porção de terreno; é isto com o fim de impedir a possibilidade de hy"\Jridizaçuo, 
a qual, por muito que possa melhorar a belleza das flores, tende sempre á degeneração da 
semente, e portanto é prejudicial á quantidade e qualidade do algodão produzido. 

Já fizémos menção das grandes vantagens que se tiram de escolher as plantas mais 
sádias, e seus mais perfeitos caroços de semente, para a seguinte sementeira. Já tambem 
alludímos ao grande proveito que a. terra tiraria de ser estrumada, e rnostrá.mos que não 
ha estrume tão rico e tão fertilizador como a semente ~esmo de algodão. ,Ora, como a 
planta elo algodão no Brasil dura de 6 a 9 annos, segue-se que só n'um anno durante esse 
período será necessario conservar alguma porção da semente para tornar a semear, e nos 
outros annos poderá toda servir para outros usos. . O modo mais proveitoso de empregar 
a semente de algodão, é o extrahir-lhe o oleo que contem em quantidade consideravel, 
pois se calcula que em 100 tôs. de semente se tiram 20 tôs., ou ll qttm·ts, de um oleo tão 
doce e claro como o ele oliveira, igual ao mesmo em valor, e tão util como elle para fins 
elomesticos, como já mencionámos. 

Os meios ele sustentar a reputação elo algodão do Brasil é consideração digna de 
attender-se. Algumas reflexões fizémos já sobre a crise extraordinaria na Inglaterra, que 
tem animado muitos paizes a estender consideravelmente a cultura do algodão, e estimulado 
outros a emprehendel-a, calcul ando todos com razão sobre a possibilidade de que talvez os 
Estados-Unidos nunca possão reviver este ramo de industria ate a mesma extensão, e 
dar o algodão ao mesmo preço, que d'antes. O facto o mais animador para· o cultivador 
Brasileiro é, que a qualidade de algodão 01·eada no seu paiz, quando é ela verdadeira 
especie indígena, sempre foi grandemente apreciada, e comprada promptamente, pelos 
fabricantes Britanicos, porque é a mais accommodada aos fins d'elles; por quanto, 
ao passo que suas fibras possuem toda a força do algodão U pland Americano, participa 
muito do fio longo da especie Sea-Island. D'aqui segue-se, que o algodão do Brasil terá 
sempre a preferencia no mercado, logo que haj a cuidado em escolher e separar as 
qualidades ao apanhar, e antes do descaroçamento ; e tendo-se grande attenção em poc 
as diversas qualidades em balas distinctas. Esta obrigação devia ser estrictamente 
imposta, por severos regulamentos fiscaes, para manter a reputação nacional nos mercados 
da E uropa. 

O alto preço relativo do algodão Sea-Island de fibra longa dará tentação forte a 
muitos para cultivai-o em larga escala; mas isto não devêra no Brasil recommendar-se, 
porque seria erro grande. É sabido, que um clima humiclo, um terreno salino, e a 
proximidade ao mar, st'w essenciaes á producção cl'esta especie peculiar de algodão ; mas 
taes circunstancias só per si não bastão, como se provou por uma experiencia no Brasil. 
Mr. Luccock, que publicou as suas "Viagens" n'aquelle paiz, ali residiu 10 annos; e 
durante esse tempo, na persuastLO de que o algodão Sea-Island se podia lá vantajosamente 
criar, mandou por semente á Carolina do Sul, e a plantou na ílha de Marambaca, no 
limite Sul da Província do Rio de Janeiro ; mas essa tentativa falhou inteiramente, 
porque o algodão ali criado, nem possuía o comprimento nem a finura de fibra elo criado na 
Carolina do Sul. Maracaibo, assim como alguns dos algodões de Demerara, são os que 
mais se approximão ao ela America elo Norte; e Queensland e Na tal mandárão amostras 
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á Grande Exposição d'este anno que promettem competir com elle; mas só 2 ou 3 
amostras realmente excedião o mais fino Sea-Island. A producção d'esta especie peculiar· 
parece limitar-se a uma estreita zona de terra, ao longo da costa da Carolina do Sul, ela 
Georgia, e da Florida. O solo ali, acamado em cima dos depositas dos períodos terciarios 
e post-terc~arios, consiste de uma areia parda, misturada com limo fino, mostrando no 
estado de pó mui delgado, partículas negras de torba (peat) e lignite decompostas, 
contendo quantidade notavel de materia carbonacea, e de saes mineraes. Este algoclt"LO é 
produzido sempre com grandes di:fficuldades, e a muito maior custo que o algodão 
ordiuario, de maneira que a quantidade que se produz tem sido sempre mui limitada. 
Já vimos n'uma das Taboas precedentes, que em 1834, a quantidade exportada dos 
E~tados-Unidos, comparada com a de algodão Upland, era na proporção de 1 a 48, e 
n'uma razão gradualmente decrescente, pois que em 1858 foi com0 l para 91. O seu 
producto, por acre, é consideravelmente mais pequeno que o de outras especies, criadas 
nos districtos mais interiores, é sempre mais incerto em suas colheitas, muitas vezes 
torna-se manchado, ou deteriorado de outras maneiras por circunstancias accidentaes, e 
d'aqui vem o ser frequentemente reduzido em valor abaixo das especies medias: perda, em 
logar de proveito, cahe portanto muitas vezes em sorte ao cultivador. Seria, por 
consequencia, muito injudicioso da parte dos Brasileiros, o tentar de substituir a cultura 
da especie Se a-Island á do excellente algodüo por que até agora o Brasil se tem feito 
notar. Diz-se que a variedade Bourbon fôra introduzida em Pernambuco ha varios annos, 
e talvez isto haj a contribuído para abaixar a reputação que o algodão Brasileiro gozava 
d'antes. 

No fim do anno passado tentou-se introduzir na Província de S. Paulo a especie de 
algodão de N ova-Orleans, ccim sementes obtidas ela Associação, em Manches ter, para o 
Supprimento de Algodão, e recebêrtí.o-se, alguns mezes depois que se abrio a Exposiçi'w 
Internacional em Londres, tres amostras do seu producto, sobre que se deu informaçt'LO 
favoravel: mas, ainda que cultivado com cuidado mais que ordinario, só se lhe deu o 
preço de 20, 28!, e 30 pences, ao mesmo tempo que o algodtio Upland de qualidade 
mediana valia 28t pences ; não igualão pois as qualidades ordinarias elo algodão de Nova 
Orleans, ou pouco em valor as excedem. Estes preços ntio estão em relação com as 
avaluações elas amostras na colecção Brasileira, feitas em circunstancias de mercado muito 
mais baixo. É possível, mas não é facto averiguado, que a especie de Nova Orleans seja 
melhor adaptada a latitudes mais ao Sul no Brasil; geralmente porém, seria cousa muito 
injudiciosa o seguir a recommendação da Associação em Manchester para o Supprimento 
de Algodão, e adoptar a cultura d'outra especie n'um paiz que já possue uma indígena, 
que sempre ha tido, e ainda tem um valor muito mais alto no mercado, que se descaroça 
com ametade do trabalho, e dá maior porcentagem de algodão mui superior. É todavia 
muito desejavel o instituir uma serie de tentativas experimentaes feitas com cuidado para 
averiguar a especie ou variedade particular mais adaptada a certos terrenos e variações de 
clima no Brasil, e tambem quaes as terras mais proprias para a criação das varias especies. 
Conviria ter grande cautella, ao fazer estes ensaios experimentaes, para impedir a 
hybriclização, como se recommenclou em paragrapho precedente, niio perdendo ele vista 
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que este processo ele fecundação é ele orclinairio executado por insectos quando se estt'LO 
criando na mesma vizinhança especies clessemelhantes. 

Posto que haja acima ele uma duzia de especies ele Gossypium bem designadas pelos 
botanicos, e que se sabe produzirem o algodão do commercio, cujas sementes ht'to sido 
levadas a varias partes elo mundo para cultivar-se, ninguem sabe com certez!'t absoluta 
(talvez com du as excepções) quaes das var~as especies conhecidas á sciencia corresponclem 
ás differentes especies usadas pelos cultivadores, e conhecidas no commercio. Por 
exemplo, com o nome ele algo dt'LO Brasileiro temos qualidades conhecidas em Liverpool, 
e disLinctas entre os commerciantes, sob os ·nomes · de Pernams, Cearás, Maoeiós, 
l\faranhams, e Bahias, tendo cada uma d'estas especies alguma feiçt'w particular, por onde 
se reconhece; mas não temos conhecimento de serem estas especies produzidas pela 
mesma, ou por differente qualidade de Gossypiwn, ou se a clifferença é devida a alguma 
particularidade do solo. 

Saint Hilaire diz (Voy. Diam. ii. 255) que ha sete ou nove differentes especies de 
algodt'LO criadas no Brasil, as quaes elle parece nào ter visto, porque dá sómente o nome 
botanieo .de uma, cultivada em Minas-Geraes, o Gossypium Vitifolium de Lamarck, 
especie que o Dr. Royle, e outros botanicos, considerão ser iclentica com o Gossypium 
Barbadense Linn. O Dr. Von Martins relata, que o algodão criado em Minas Novas é 
o proclucto do G. Ba1·badense, e ao enumerar as plantas uteis de Minas-Geraes, menciona 
o G. Vitifo lium, e G. H eTbacewn. O celebrado Velloz descreve uma especie, a qual refere 
(erroneamente sem duvida) ao Gossypiuin ArboTeztm- especie Indiana identica com o 
G. Indicum Linn. É claro, que não podemos fiar-nos em nenhuma d'estas indicações, 
mas é toda a in'formação que temos registrada sobre a materia. As sete especies de 
algodão a que acima nos referimos, como mencionadas por Saint Hilaire, são : 

1 ~-Algodão do Maranhão com sementes negras agglutinadas, formando massa 
elongada. 

2~-Algodão commum de semente negra, agglutinada em massa menos elongacla. 
3"-Algodão com sementes barbadas agglutiuadas, i. e. cobertas de um penujo 

trigueiro aclherente. 

4~-Algodão com sementes barbadas agglutinadas, ou cobertas de um pem~ o 

adherente avérdongado. 

5~-Algodão com sementes agglutinadas, com sêda trigueira ou côr-de-ganga. 

6~-Algodão da India com sementes sôltas, de penujo branco. 

7~-Algodão Indiano com sementes negras sôltas, sem penujo algum. 

8.} Duas outras especies de algodão Brasileiro, criadas nas catingas jtinto ao no 
9. das Contas, parecendo-se ás ela India, com fibras trigueiras e asperas . 

D o acima di to pode inferir -se, que o termo "Indiano " se applica a todas as especies 
de origem estrangeira, e que todas as especies indígenas ou verdadeiramente Brasileiras de 
algoc1iio se fazem notar pelo caracter mui peculiar c1e terem •todas as sementes pertencentes 
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a cada cellula elo fructo, agglutinadas em massa com forma de rim; é esta uma feiçi:io que 
se ntio encontra em especie alguma Asiatica ou Africana, exceptuando o Gossypiwn 
Acumínatwn do Dr. Roxburgh, que o descreve como especie que se encontra sem cultura 
na parte No roeste do territorio de Bengala, mas que parece ntio proclôzir algodão 
commerci.al. Koster, em suas Viagens ao Bmsil, pag. 368, diz que na Província de 
Pernambuco " as sementes adherem fortemente . umas ás outras no capulbo," citando a 
mesma expressüo de Edward na sua HístoTia da Jamaica, que descreve a mesma especie 
peculiar de algodüo, e cJ.ue ali é conhecida pelo nome de "algo duo rim" (lcidney cotton), 
ou " algddã!d de cadeia" (cltain -cotton), em razüo cl'essa peculiaridade: diz mais Edward, 

. que julgava ser este o "verdadeiro algocl t"w do Brasil." Á vista cl'esta pobreza de 
informaçüo, aqui fazemos uma tentativa de identificar as diversas amostras de algodt'w 
Brasileiro, mandadas á Exposiça& Internacional, com as differentes especies enumeradas 
na lista de Saint Hilaire, pela maneira seguinte : 

A primeira especie parece corresponder á, amostra N? 445 no catalogo Brasileiro da 
Província do Rio de Janeiro, exhibida p(llo Senr. Rodrigues, mas muito distincta de outra 
amostra com o mesmo numero, denominada "Algodüo Herbaceo," a que logo nos 
referirêmos. Na collecção da Jamaica n 'esta ~xposição, ha t1ma amostra de algodüo que 
com aquella concorda a todo respeito. St"w as sementes suspendidas por um funicolo mui 
curto, que sahe de um tufo de penugem vermelha, curta, que ~hes cobre o apex, e á base 
de cada uma acha-se um tufo semelhante, sendo o corpo das emente lizo e moreno-escuro. 
Ha dez sementes em cada cellula do fructo, firmemente agglutinadas umas ás outras 
n'uma dobrada :fileira. Ambas as amostras se elevem referir ao Gossypium Brasiliense 
de Mac-Fadyen, que primeiro o descreveu na sua" Flm·aJamaicensis," como sendo o algodão 
"de semente de rim" de Edward. Suas sementes aggregadas, com-tudo, fôrão:figuradas j fL 
em 1671 por Jobu Bauhin (Pinax 430. fig. 2), e foi mencionada por elle a especie como o 
Gossypium Bmsiliensiwn. Muitas pessôas erradamente referem este algodão-semente-de 
rim ao Gossypium Pentvianum de Cavanilles, mas as sementes d'esta ultima especie, si:w 
descriptas por aquelle autor como sôltas, nüo agglutinadas. É digno de mencionar-se, 
que na Exposiçt'w se achárão duas amostras de algodão das Ilhas de Fiji, uma 
correspondendo ao de Nova Orleans, a outra á especie semente-de-rim, que parece haver 
sido introduzida ali das Inchas Occidentaes. 

A 2~ especie concorda com a amostra N? 449, da Província do Amazonas, e com outra 
da Província do Ceará, que podemos chamar N. 450a, para distinguil-a de N? 450b, especie 
muito distincta, ambas mandadas juntas. Differe do Gossypiwn Bmsiliense, em ter só 
8 sementes em cada cellula, juntamente agglutinadas em duas ordens, cada semente 
suspendida elo eixo da capsula por longo funiculo, e coroada no seu apex por uma tufn. 
de penugem curta e vermelha, :ficando inteiramente li zos e despidos todo o resto ela sua 
super:ficie, assim como a sua ·base: ambas as especies fornecem a :fibra longa e como de 
sêda por que é celebrado o algodüo do Brasil, e que se despega ela semente com extrema 
facilidade: 

A 3~ especie corresponcle ao especimen N. 450b mencionado acima, do Ceará, e 
pertence ao que parece ser uma especie nlio descripta, concordando com o Gossypium 
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Brasilz'ense em ter as sementes aggregadas, mas clifferindo em serem cobertas ele uma 
penugem mui densa de um pardo atrigueirado; tem 10 sementes em cada cellula, 
aggregadas em fileira dobre. Pela circunstancia exposta na nota em baixo*, parece que 
este algodão ·do Ceará, deve pertencer a uma especie ainda desconhecida aos botanicos. 

A 4 ~ é, provavelmente apenas uma variedade ela 3~ sorte; poisque na amostra 
mencionada acima,. do 00ará, o penujo das sementes é de um pardo-acastanhado na face 
dorsal, mas quasi de um verde vivo na face ventral; esta differença pode, talvez, haver 
procedido da maneira por que a semente foi seccada. • 

A 5~ especie pode referir-se á amostra N~ 45 1 do Catalogo Brasileiro do Pará, que 
produz um algodão ele fio mui longo assedeado (silky), de côr baça, e atirando para 
amarello-claro, como a do algodão de N ankin ; mas di:fferindo do " verdadeiro algodão de 
N ankin " na agglutinação de suas sementes, que st'w pretas, lizas, com tufa apical 
vermelha, mas sem penujo, como no Gossypium Brasiliense ; não pode haver duvida que 
pertence a uma especie nova e não-descripta. É ·inquestionavelmente clistincto do verdadeiro 
algodão de N ankin, que é o proclucto elo Gossypiwn religiosurn Linn., e tem sementes 
sÓltas, com um penujo denso vermelho-baço escurot. A amostra Brasileira ele algodão 
amarello N°. 452, da Parabyba, não tem ~emente, mas no comprimentO, fineza, e côr elo 
algodão é evidentemente iclentica com a amostra acima, do P ará. Outro algodão amarello, 
N~ 45 1, de Pernambuco, ~em fibras mais curtas e rígidas, de côr muito mais escura, 
inclinando para vermelho. Esta é provavelmente a especie a que se refere Koster 
(Viagens, p. 868) ,. que diz, "acha-se por Pernambuco, mas não forma artigo ele cultura, 
olhando-se antes como curiosidade;" d'oncle pode inferir-se, que é agreste e indígena. 
Estas duas especies ele algodão amarello com semente sôlta podem provavelmente referir-se 
á 8~ e 9~ especies na lista de St. Hilaire. 

* O algodão da Nova Orleaus é universalmente reconhecido ser o Gossypium hi?·sutum de 
Linneo, planta pela primeira vez descripta botanicamente por Swartz (Observ. 265), que deu ao 
mesmo tempo os caracteres do ·G. Barbadense (algodão de Sea I sland) , e G. R eligioswn (algodão de 
N ankin ), exprimindo-se em t ermos tão ambíguos que é. difficultoso saber se as suas expressões 
concernentes a ·todas as 3 especies, querem dizer que as sementes são adherentes umas ás outras, 
ou se as fibras de algodão adherem fortemente ás sementes ; mas, se olhamos ás observações com 
que conclue (p. 269), não podemos duvidar de que o ultimo sentido é o verdadeiro, especialmente 
sendo notorio que têm as sementes sôltas. \Vildenow, no seu Spec. Plant. iii. 805, descrevendo 
ali o G. hirsutum pela autoridade de Swartz, foi o primeiro a commetter o erro de dizer 
decididamente, que as sementes são juntamente agglutinadas. O D: Mac Fadyen, em sua Relação 
das Plantas da Jamaica, dá uma longa diagnosis do G. hi1·sutum, na qual distinctamente diz, que 
as sementes adherem umas a outras : evidentemente pois, ou copiou este erro de Wildenow, ou 
tinha visto a planta mencionada acima (como a 3~ sorte de algodão), confundindo-a com o 
G. hi1·stttum: é com· tudo, sem duvida alguma, desconhecido como especie botanica. 

t Swartz descreve tambem uma planta da Jamaica com o nome de Gossypium religiosurn, que 
evidentemente é especie mui differente d'esta, e der G. 1·eligioswn Linn. (o verdadeiro "algodão de 
Nankin" da India), no qual as sementes, bem que sôltas, são pretas e sem penttjo a.lgttrn. O 
algodão do Ceará com-tudo differe de ambos, em ter agg1·egadas as sementes . 

• 



ANNEXOS. 117 

A 6~ especie ele algodão, com sementes sôltas, e penujo branco, não corresponde a 
nenhuma das amostras na Oollecção Brasileira. Se no Brasil se cuhiva, poderá ter sido 
introduzido da costa Occidental de Africa, provavelmente Gossypium punctatum, especie 
alliada ao G. he1·bacewn, algodão ordinario da India. Mas ha na Oollecção Portugueza 

. uma amostra, de Timor, com sementes sôltas, com penujo longo branco ele neve, e um fio 
curto que se separa com difficuldade ;- é talvez apenas um a variedade de G. lte?·bacemn. 
Ha com-tudo na Oollecção Brasileira, com o N? 445, do Rio ele Janeiro, uma amostra 
chamada "Algodão herbaceo," que se não deve confundir com o Gossypium lteTbaceum ; esta 
amostra tem fibras sedeosas (sillcy) ele algodl"w branco, com sementes ovaes comprimidas 
desusaclamente grandes, cobertas ele um penujo averclongado-baço extremamente denso : é 
mui differente do Gossypium húsutzt?n (algodão ela Nova Orleans), e será provavelmente 
o Gossypimn Pe1·uvianmn Oav. Viam-se na Oollecção ela Guiana amostras elo mesmo 
algodão, vindas ele Demerara, que fôruo submetticlas á acçl"w elo D escaroçador por 
cylindros de P latt, e ao de serra ele Emery : elo primeiro sahiu o algodão muito suj o, 
vindo misturado com o copioso penuj o verde que se despegava em flocos, ao passo que o 
mesmo algodão descaroçado pela machina ele Emery, vinha extremamente limpo e alvo. 
Este algodt"w é de bella qualidade, lon go e sedeoso. 

A 7~ especie, que condiz com a amostra No 455, da Província do Rio Grande dó Sul, 
pode referir-se ao Gossypium vitifoliwn Lam., analogo, mas provavelmente differente, do 
Gossypium BaTbaclense, ou algoclt"w Sea-Island. 

Á 8~ e ga especies podem provavelmente referir-se as duas variedades de algodl"w 
amarello de semente sôlta, mencionadas com a 5~ especie. 

Havia na Oollecção Brasileira outras amostras ele algodão, que não trazendo sementes, 
não se podérão identificar cori:J. especie alguma das precedentes. Os valores commerciaes 
relativos das clifferantes amostras fôrão adjudicados assim :- Amostra N- 454 = 13!d.-
444 = 13d.-445, 447, 450 = 12!d.-44G, 449 = llid.- 448, 455= lld.- 452=7d.- 451, 
453 = 6id.- O valor mercantil do algodão superior de Nova Orleans era então IO!d. 

Seria importante não só mas muito interessante causa, o determinar botanicamente 
as especies acima referidas, como no Brasil cultivadas, e tambem o saber-se, das 
circunstancias peculiares, e do tratamento com que respectivamente se Cl'ÍtLO, assim como 
da especie de terreno que mais favoravel seja á sua producção. É certamente uma nodoa 
nos homens scientificos da Europa, e da Inglaterra principalmente, que um genero de 
plantas ha tanto conhecido, tão importante para a proclucção da enorme quantidade de 
algodão, fabricada principalmente em L ancashire, e d'abi mandada para todas as partes 
do mundo, constituindo, com effeito, o vestimenta mais essencial do genero humano,- se 

·tenha ignorado a tal ponto, que suas especies comparativamente poucas em numero, sejão 
ainda incorrecta, ou pouco satisfactoriamente determinadas, e que ninguem saiba ainda com 
algum grao de certeza, a qual d'ell as pertenção as diversas especies de algodão conhecidas 
no commercio. Outras plantas cultivadas de mui to ·menos valor geral, ht"w sido . . 
cuidadosamente examinadas, bem definida sua natureza botanica, desveladamente 
observada sua cultura, bem verificadas as circunstancias fn.voraveis á sua crescença, bem 
relatados da maneira a mais exacta o clima e terrenos mais adaptados á sua producção, ou 
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as causas que podem impedir o seu desenvolvimento; ao passo que as cousas mais 
essenciaes á cultura ·do algodão, n'um ponto de vista economico, agricultura!, e scientifico, 
se têm totalmente descuidado. 

Não é ele admirar que a Associação em Manchester para o Supprimento de Algodão 
procure pursuadir os diversos paizes ·que agora competem para supprir o mesmo artigo, a 
cultivar ele preferencia a especie de Nova Orleans, que nos ultimos annos tem feito mais 
que os tres-quartos da quantidade total importada em Liverpool : a razão é obvia,-toclas 
as fabricas de limpar, cardar, fi ar, e tecer, em Lancashire, estão agora ele proposito 
adaptadas áquella qualidade particular de algodão; e é por isso, que a importação ·de 
algodão Indiano em particular, tem sido tüo pouco animada. Mas é chegado o tempo em 
que os fabricantes de Manches ter devem modificar e accommodar os seus machinismos para 
servirem a todas as qualidades de algodão que poss t'LO trazer-se ao mercado, e em que deve 
attender -se aós interesses dos lavradores, assim como aos dos fabricantes. Bastantes 
provas aqui temos colligido para convencer os Brasileiros, de que obrarião contra seus 
proprios interesses, se a:bandonassem a cultura de seu proprio algodão peculiar, em favor 
de outras qualidades inferiores ; e de que podem contar com prompto mercado para toda 
e qualquer quantidade que possão colher. É bem sabido, serem os Brasileiros povo 
prudente e cauteloso, naturalmente avêsso a mudar os antigos systemas herdados; mas 
ha sem duvida aqui muito incentivo para sentir-se animados de entrepresa mais que 
ordinaria, e se lhes apresentão bellas proporções para tirarem proveito maior de seus 
presentes recursos, economisando trabalho, e adaptando methodo ele cultura mais 
melhorado. As clifficuldades praticas em seu caminho para subitamente adiantar, st'LO 
por certo numerosas, mas podem vencer-se com prudente energia. É, em. todo caso, 
altamente para desejar, que algumas das cousas aqui suggericlas e recommendadas, fôssem 
postas preliminarmente á prova, e submettidas ao juizo experimentado dos mais bem 
informados entre os lavradores de algodão no Brasil. 

Sendo isto materia de grande importancia nacional, pouca duvida pode haver de que 
o Go-verno Imperial de bôa mente prestará seu auxilio animador, tomando a iniciatiya em 
quaesquer medidas proprias para conduzir a estes desejados fins. Resultariü.o certamente 
muitas vantagens praticas, delegando-se a alguma corporaçüo o poder de organizar uma 
Junta ou Mesa Central superior, que communicasse com administrações locaes ou 
provinciaes distinctas, que se fundassem sob o principio de auxilio mutuo de nossas 
grandes Associações Agricultoras, ou com Collegios, que se ~stabelecessem nas diversas 
províncias, ou districtos productores de algodão. Sob a direcção de taes autoridades, 
poderiãn fazer-se experiencias competitivas das varias especies da planta, e dar premios 
honorarios pelos melhores resultados; poderião colligir-se informações dos plantadores, 
assim como distribuil-as por elles, quanto ás qualidades de terra mais proprias para a 
lavoura do algodt'w. Ahi podia tambem considerar-se o tratamento e adubo dos terrenos, 
o systema o mais ~élaptado ás peculiaridades do solo e do clima, a maneira de lavrar e de 
mondar as terras, por meio de instrumentos de agricultura aperfeiçados, e finalmente pela 
acquisição e distribuição de toda sorte de informações uteis, que sirvão para augmentar a 
quantidade, melhorar a qualidade, e diminuir o custo da producção ele algodão, assim como 
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de trazel-o á condição a mais conveniente pera os mercados Europeos. Pode accrescentar-se, 
que cada Administração local devêra ser provida tambem dos mais approvaclos 
descar~çadores de varias construcções, primeiram en,te para ensaios experimentues, e depois 
ou para servir de modelos, a fabricantes mecanicos locaes, ou para se venderem aos 
lavradores; já deixámos apontada a grande importancia d'esta consideração. O empacotar 
do algodão, os meios de facilitar no interior o seu transporte, e diminuir o custo elo frete 
para a Europa, são outros pontos importantes a que deve attender-se, e bom seria que 
cada Associação possuisse uma amostra das especies de prensa melhor adaptadas para 
esse fim. 

Bem que no Rio de J aneiro se ache j á estabelecida uma Asflociação de Agricultura, a 
sua esphera de acção deve de necessidade ser limitada; ou esta, ou alguma autoridade 
especial, podia servir de nucleo á mais extensa organisaçüo acima suggerida. Serião seus 
mais uteis attributos,-o colligir e distribuir informação pratica pelo Imperio sobre todos 
os objectos de agricultura, por meio de suas filiações, principalmente no que respeita ao 
cultivo da terra, manter no interior e por fora correspondencia com Governos e Associações 
Scientifieas,-tomar interesse na adaptação dos instrumentos de agricultura que mais 
conviessem ás peculiaridades e á industria das varias localidades, ao modo de lavrar e 
preparar terrenos diversos, destinados ás varias especies de productos,-animar a applicação 
da chimica na analyse, melhoramento, e adubo das terras,-averiguar as especies de 
terreno mais proprias para certas colheitas,-indicar o modo mais facil de erradicar as 
hervas nocivas, de destruir insectos daninhos á vegetaçüo,-colligir informação relativa ao 
tratamento, conservação, e renovação de matas e arvores de floresta, aos modos os mais 
economicos de produzir artigos de alimento,-pagar as despesas de qualquer cultivador 
que seja encarregado ele fazer experiencias sobre alguma especie particular ele proclucto, 
em beneficio ou para instrucção geral dos fazendeiros e associados, -convidar a Associação 
a dA.r, e colligir de seus membros, e de outras pessôas, toda sorte de noticias estatísticas, 
em relação á procluctiviclade de seus terrenos com differentes modos de tratamento, e a 
disseminar os resultados da experiencia derivada dos esforços individuaes. Eis ahi apenas 
alguns dos attributos de que devêrão ser dotadas .taes corporações, guiadas por motivos 
patrioticos, e fundadas no principio de auxilio reciproco e mutua instrucção. A Mesa 
central e suas varias ramificações, poderião não limitar sómente a sua attenção _ao assumpto 
de algodão, mas abraçar melhoramentos em agricultura geral, na producçt'w e preparo de 
assucar, café, chá, mate, especias de toda sorte, tabaco, gomma-elastica, gutta-percha, 
madeira, rezinas, oleos, materiaes de tintura e de cortume, fibras textís, trigo, legumes, e 
a infinidade de producções vegetaes uteis ao homem, e procuradas no commercio. 

Como prova dos beneficios que poderiiio resultar ele adaptar-se uma organisação de 
semelhante especie, . podemos olhar· para o exemplo da Grã-Bretanha, onde se têm 
conseguido estes fins pela só combinaçüo ele esforços inclividuaes. Basta indicar sómente 
a fertilidade admiravelmente accrescentada por toda a extensão do territorio, ela Inglaterra 
particularmente, nos ultimas 50 annos; a economia ele trabalho effeituada por instrumentos 
melhorados de agricultura; a maior certeza das colheitas; a melhor qualidade dos 
productos; os crescidos proveitos elo grangeiro; o augmentaclo valor ela terra; o vasto 
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accrescimo do capital no paiz. São isto resultados pasmosos, que alliviárão os temores 
elos economistas a respeito do futuro, e fart'tO epoca na historia da Grã-Bretanha, 
porque estes resultados devem principalmente attribuir-se ao estimulo e animação dados 
por nossas associações de agricultura, e á instrucção util e pratica que diligentemente 
ellas têm diffunclido entre os cultivadores. Todos os que se intere~são pelo bem do Brasil, 
terão bôa razão de esperar, que por meios um tanto analogos, e por praticas semelhantes, 
poderá adiantar-se a prosperidade do Imperio ; mas n'um paiz de tão vasta extensão, tão 
escassamente povoado, e cujo espírito popular se tem apenas desenvolvido ainda, precisar-
se-hia que o Governo clésse impulso constante e estendesse sua influencia fomentaclora 
em dirigir o progresso cl'esse desenvolvimento. 

Temos até aqui considerado o cultivo elos procluctos que formão os principaes artigos 
do commercio de exportação elo Paiz, taes como algodão, assucar, café, &c. ; mas na 
cultura elos fructos menores, que constituem o principal sustento do povo, é de igual 
importancia a sua proclucção o mais barata possível, especialmente por isso que nã,o 
devemos fechar os olhos ao facto, que por muitos annos passados ha tido logar uma geral 
e muito grande alça nos preços ele todos os necessarios á viela no Brasil, alça que 
necessariamente quasi tem dobrado o custo elo trabalho por todo o Imperio. O systema 
de lavoura de que esta consideração deve depender, variando como varía em cada paiz 
conforme o seo clima, população, e outras circunstancias, clifferirá essencialmente n'um 
Imperio tal como o Brasil, onde uma extremidade se acha debaixo da zona torricla, em 
quanto a outra forma uma regii.Lo deleitosamente temperada ; são pois os productos 
necessariamente ele natureza variada, e requerem tratamento cli:fferente, mas em todas estas 
phases ele circunstancias, é certo que por meio elas associações locaes de que fallámos, o 
principio de auxilio mutuo, em cada particular districto, será igualmente applicavel, e 
deverá por semelhante maneira conduzir a resultados os mais beneficos. O trabalho mais 
fundo e perfeito da terra ; o emprego gradual de arados ele varias formas, grades, 
escarificadores, e outros instrumentos de agricultura aperfeiçoados; a utilidade de rotações 
occasionaes da sementeira; as especies de estrumes terrosos, vegetaes, ou animaes, e os 
modos ele applical-os; as vantagens da monda nas differentes producções da terra; a 
economia de trabalho em toda especie de lavoura, saõ objectos muito merecedores de 
attenção universal em todas as partes do Imperio; nã,o menos o é tudo o que depende da 
escolha de sementes ou germens de plantaçi'LO, e de seo tratamento subsequente. Tocante 
a esta ultima consideração temos um exemplo mui notavel nas amostras de trigo 
apresentadas no compartimento Inglez da Exposiçtio Internacional cl'este anno; e 
mostrando a importancia elo principio, que se chamou " selecçilo natural" ou "repetida;" 
que, de facto, é analogo ao systema ha muito adaptado na Inglaterra a respeito ele 
animaes, pelo qual se tem produzido raças as mais finas de cavallos, gado vacum e 
lanigero, cães, &c., pelas quaes este paiz é especialmente celebre. N'uma pagina 
precedente já alludímos a esta materia, fallando da cultura do algodilo, segundo o relatorio 
publicado pela Associaç.ilo de Agricultura do Estado de Georgia, na America do Norte_ 
Os particulares d'estas experiencias ultimamente mencionadas, parecêrão a muitas pessôas 
grandemente exagerados, por seos pasmosos resultados, principalmente em connexfto com 

• 



ANNEXOS. 121 

o facto de sua origem Amoricana ; mas devemos estar dispostos a dar-lhes pleno credito, e 
a inferir, que a sua pro habilidade é analogicamente sanccionada pelos resultados elas 
experiencias Inglezas, que são bem authenticados e indisputa'leis. 

As amostras d'estas eiperiencias fôrt'LO apresentadas, como acima disse, com o numero 
714 do Catalogo Britannico, por Mr. H allett, .e por elle chamadas trigo "Pedigree" 
(Trigo " Genealogico "), por sua descendencia repetida de sementes selectas, e o mesmo dá 
detalhes respectivos á sua maneira de cultura. A especie submettida á experiencia foi o 
"red nu1·sery wlteat" (trigo vermelho d'alfobre), que se considera o melhor da especie 
vermelha; as experiencias fôrão repetidas em cinco differentes annos consecutivos, durante 
os quaes se fez uso do mesmo terreno, não se applicou estrume, e se empregou a mesma 
rotina de cultura em cada anno. A espiga original de trigo, escolhida por mãe tinha 
quatro polegadas e tres-oitavos de comprido, e continha 47 gruos: não se escolheo pelo 
seo tamanho, mas pela magnitude, qualidade, e apparente salubridade das sementes. 
Sendo estes grãos semeados para o segundo anno, produziruo (em 1858) dez espigas no 
melhor pé, e a mais bella d'estas, escolhida para a sementeira do anuo proximo, tinha de 
comprido seis polegadas e um-quarto, e continha 79 grãos: produzirt'LO estes no terceiro 
anuo (1859), vinte e duas espigas nos melhores pés, tendo as mais bellas 7! polegadas de 
comprido, e contendo cada uma o accrescentaclo numero de 91 grãos. No quarto anuo 
(1860), das espigas selectas dérão os grãos o grande fundimento de 39 espigas em cada 
planta, contendo as mais bellas 74 grãos, muitas, porém, falhárão em consequencia .de uma 
estação extraordinariamente humida; mas semeando-se os melhores grãos no quinto anuo, 
produzirão em 1861, o pasmoso augmento de 52 espigas em cada planta, tendo as mais 
bellas de comprido Bi polegadas, e contendo cada espiga 123 grãos. Semeárão-se estes, 
e produzirão, no sexto ou presente anuo, ainda mais copiosamente; exbibírão-se na 
Exposição alguns pés e espigas, dous mezes depois que se abrio, apresentando entt'to p 
numero extraordinario de 80 espigas em cada planta, mas nt'LO tinbuo chegado ainda á sua 
plena crescença. No manejar d'esta cultura, muito depende do tempo proprio para a 
sementeira; uma planta que produz ele 20 a 50 espigas requer para o se o clesenvol vimeilto 
mais tempo, doque uma que dá sómente duas ou tres espigas. Mr. Hallett, em logar ele 
semear os grãos atirados á. mão semêa-os em bztracos enfileirados e lançando ·invariavelmente 
una semente só em cada buraco, variando as distancias entre as fileiras, segundo o vigor 
das plantas, e tambem os intervallos entre cada planta, os quaes devem ser maioi·es 
á medida que ellas adquirem mais força por este modo repetido de clescendencia 
genealogica (pedig1·ee descent). O resumo d'estas experiencias pode assim dar-se 
em breve: Duas das mais bellas espigas de um pé, fôrão primeiro escolhidas 
de uma seara: plantado cada grt'LO das mesmas por este systema, produzia no 
anuo seguinte 1 O espigas, contendo no todo G88 gri:Los; cada grão escolhido 
das maiores d'estas espigas deo no anno seguinte l7 espigas, produzindo juntamente 
1190 grãos, escolhêrão-se os mais bellos d'estes grãos, e semeárão-se a 9 polegadas de 
distancia uns dos outros, para lhes deixar espaço bastante a mais co:mpleto desenvolvimento, 
e produzirão no anuo proximo, 24 espigas cada m;n, e 1909 grãos; contendo as maiores 
d'estas espigas 123 grãos cada umn. Resultou pois, que só pela repetidn escolha das 
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sementes ma1s sãs, continuada por 5 annos, se dobrou o comprimento das espigas, 
triplicou-se o numero dos grãos em cada espiga, e a sua força productiva de hasteas 
multiplicou-se oito vezes. Estes factos são dignos de ser tidos constantemente em 
vista pelos plantadores Brasileiros, não para adoptar estrictamente os mesmos factos, mas 
o principio d'elles que se modifique e applique judiciosamente, conforme as circunstancias, 
em todas as numerosas especies de lavoui·a. 

Ha bastantes outras considerações, extremamente interessantes e de muita importancia 
por sua natureza, que ao mesmo tempo se apresentão n'um exame attento da Oollecção 
Brasileira; mas é necessario passar-lhes por cima, e concluir este relatorio, que já 
excedeo muito o limite ao principio tencionado. Tratando de cumprir assiduamente 
com os desejos de Sua Excellencia o Ministro da Agricultura ·e Obras Publicas, 
segundo as instrucções de Vossa Excellencia, datadas de 21 de Maio ultimo, hei 
tido principalmente em vista considerar os meios de economisar trabalho na prepru:ação 
de materiaes, e na cultura das mais valiosas materias primas do paiz ; e não 
deixando ·de indicar todos os meios de agricultura, que possão tender a diminuir 
o preço de . sustento, e consequentemente o custo do trabalho no Brasil. Se hei 
sido n'este ponto demasiado minucioso, e excedido os limites ordinarios d'estas 
investigações, procedeu isso do meo ardente desejo de dar valor pratico ás sugestões 
offerecidas: será minha escusa a vontade sincera de prestar serv1ço ao Brasil, em cuja 
prosperidade sempre tomei profundo interesse. 

Tenho a honra de ser de V. Ex~ obediente servo, 

JOHN MIERS, F.R.S. F.L.S. 
A Sua Excellencia, o Ministro elo Brasil, 

&c. &c. &c. 
• 
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XXII. 

LEGAÇÃO IMPERIAL DO BRASIL, 
LONDRES, 16 de Maio de 1862. 

• 123 

Ill"-'0 e Ex"-'0 Snr. 
Tendo sido o Brasil convidado para tomar parte na Exposição Internacional de 

Londres, de 1862, empregou o Governo Imperial todos os esforços afim de que elle fôsse 
ali devidamente representado. 

Para assistir por parte do Imperio á Exposição Internacional nomeou o Governo. 
Imperial uma Commissão, e deo-lhe Instrucções tendentes a tornar tào proveitosa quanto 
fôsse possivel a nossa participação n'esse grande concurso industrial, não só fazendo 
conhecidos e apreciados os nossos productos, mas procurando obter todos os esclare-
cimentos acerca de quaesquer melhoramentos nos productos similares, e em geral acerca 
de tudo quanto possa interessar ás industrias do paiz. 

Afim de realisar do modo mais vantajoso e efficaz tão esclarecidas vistas do 
Governo Imperial, pretende a Commissào auxiliar-se de pessôas habilitadas em diversas 
especialidades, formando assim uma Commissão especial sob o plano que já tive 
opportunidade de communicar a V. Ex~ . 

Como Presidente da Commissão nomeada para assistir por parte do Imperio á 
Exposição Internacional, tenho pois a honra de convidar a V. Exa para cooperar no 
desempenho d'essa tarefa, e espero que aceitará a Presidencia d'essa Commissão especial a 
que alludo. 

Aproveito a occasião para apresentar a V. Ex~· a segurança da minha consideração 
e estima. 

Ill':'0 e Ex':'-0 Snr. 
Vice-Almirante JoÃo PASCOE GRENFELL, 

Consul-Geral do Brasil na Grã-Bretanha. 

XXIII. 

( Oi?·cular.) 
LEGAÇÃO IMPERIAL DO BRASIL, 

LONDRES, 13 de Maio de 1862. 

C. MOREIRA. 

Ill~0 Snr. 
Tendo sido o Brasil convidado para tomar parte na Exposição Internacional de 

LondTes, de 1862, empregou o Governo Imperial todos os esforços, afim de que fôsse o 
nosso paiz ali devidamente representado. Para assistir por parte do Imperio á Exposição 
Internacional, nomeou o Governo Imperial uma Commissão, e deo-lbe Instrucções 
tendentes a tornar tão proveitosa quanto seja possível a nossa participação n'esse grande 
concurso industrial, não só fazendo conbeeidos e apreciados os nossos productos, mas 
procurando obter todos os esclarecimentos acerca de quaesquer .melhoramentos nos 
productos similares, e em geral acerca de tudo quanto possa interessar ás industrias do 
paiz. 

Afim de realizar do modo mais vantajoso e efficaz tão esclarecidas vistas do Governo 
Imperial, pretende a Commissão auxiliar-se do concurso de pessôas habilitadas em diversas 
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especialidades para esses estudos ·e investigações a que alludo. Como Presidente da 
Commissão tenho pois a honra de convidar a V. S~ para cooperar no desempenho d'essa 
tarefa, e para esse fim espero do seo patriotismo que não recusará comparecer em Londres 
até o 1 ~ de Junho proximo ; e terei então melhor opportunidade de communicar-lhe 
circunstanciadamente o plano delineado pam dar a essa idéa a conveniente execução. 

Aproveito a occasião para apresentar a V. S. a segurança da minha consideração e 
estima. 

C. MOREIRA. 

Foi dirigida aos Snrs :-
JoAQUIM DE SouzA MuRsA ; - JAMES GoMES D'ARGÔLLO FERRÃO ;-ANTONIO 

PAULO DE MELLO BARRETO ;-PHILADELPHO AUGUSTO FERREIRA LIMA;-

ANTONIO PEREIRA REBouçAs ;.-ANDRÉ PINTO REBouçAs ;-FRANCisco JoRGE 

DA SILVA ARAUJO ;-BENTO JosÉ RIBEIRO SoBRAGY ;-AuGusTo TEIXEIRA 

CoiMBRA ;-BRAZILio DA SILVA BARAÚNA ;-AIRES ANTONIO DE MoRAEs 

ANcoRA ;-HENRIQUE ANTONIO BAPTISTA ;-AGOSTINHo VICTOR DE BoRJA 

CASTRO ;-JERONIMo FRANCisco CoEI.Ho • 

• 

4 

.. 
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XXIV. 

RELATORIO 
DO 

PRESIDENTE DA COMMISS10 ESPECIAL. 

Ill'!'0 e Ex ~~o Snr. 

Tive a honra de receber, a 17 de Maio do presente anuo, o Officio ele V. Ex~' de 
16 do mesmo, nomeando-me Presidente da Oommissão Especial para o estudo .dos objectos 
de maior interesse para o Brasil, exhihidos na Exposição Internacional ele Londres. 

Oonscio da ·minha insufficiencia para devidamente desempenhar tão difficil quanto 
honrosa missão, reconheci logo, que essa nomeação era mais uma prova dos sentimentos 
benevolos com que me ba sempre honrado a Nação, de que V. Ex~ é digno Representante 
n'este Paiz. 

Sob essa primeira impressão, intentei deixar a pessôa mais habilitada o dirigir a 
Oommissão Especial em seus estudos e em suas indagações; mas ponderei, que para um 
Oonsul Brasileiro, para um Soldado ela Marinha Imperial, não deve haver motivo 
bastante que - o leve a esquivar-se ele ter parte em um trabalho que por qualquer modo 
possa interessar o Imperio elo Br_asil. 

Não podia pois, e não devia, recusar: acceitei, na esperança de que os esforços que 
empregasse para corresponder á confiança de V. Ex~, justificarião ele algum modo 
o ter·me encarregado ele tão arclua tarefa. 

A 4 ele Junho, reunia-se pela primeira vez a Oommiss~o Especial na Legação 
Brasileira, e encetava os seus trabalhos pela escolha e distribuição elas materias que 
devião ser estudadas pelos diversos Membros da Oommissão. 

Na selecção dos assumptos que devião ser mais particularmente tractados, teve a 
Oommissão principalmente em vista os de immediata applicação ao Brasil; cingindo-
se assim á idéia carclial das Instrucçõ8s do Governo Imperial, de 24 de Dezembro de LSo 1, 
communicacla por V. Ex~ á Oommissão no dia de sua installação. Assim é que, das 
trinta e seis Classes em que fôrão agrupados os diversos objectos enviados á Exposição 
Internacional de Londres, dez sómente se considerárão poder entrar no plano de 
estudos da Oommissão Especial. 

2 E 
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Não foi sem difficuldade que a Commissão, composta de pessôas que se dedicão quasi 
todas aos mesmos ramos da Sciencia, pôde abranger em seus estudos o ainda assás vasto 
'Programma ele materias contidas n'essas dez Classes. A Oommissão mui respeitosa-
mente pede a V. Ex\ se digne apresentar á elevada consideração elo Governo Imperial esta 
circunstancia; para justificai-a, tanto da omissão involuntaria ele algumas materias ele 
interesse real para o Brasil, como ele terem sido talvez menos proficiente e abundantemente 
tratadas algumas outras. 

Eis o modo por que fô~·ão classificadas as diversas materias: 

CLASSE L 
PRODUCTOS DE MINAS, DE PEDREIRAS E DE ESTABELECIMENTOS 

METALLURGICOS. 

CLASSE II. 
PRODUCTOS AGRICOLAS E ALIMENTARIOS. 

CLASSE .III. 
MATERIAS ORGANICAS NÃO ALIMENTARIAS. 

CLASSE IV. 
MATERIAL DE ESTRADAS DE FERRO. 

CLASSE V. 
MACHINAS EM GERAL. 

CLASSE VI. 
MACHINAS E INSTRUMENTOS DE AGRICULTURA. 

CLASSE VII. 
CONSTRUCÇÕES CIVÍS. 

CLASSE VIII. 
ARMAMENTO MILITAR. 

CLASSE IX. 
TELEGRAPHOS ELECTRICOS. 

CLASSE X. 
ALGODÃO. 

V. Ex~ reconhecerá, que essa classificação foi feita de acordo com a adaptada pelos 
Commissarios Reaes, encarregados de dirigir a .Exposição, e geralmente seguida por 
todas as Nações que a ella concorrêrão. 
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Classificadas assim as materias, procedeo a Commissão á sua distribuição pelo 
seguinte modo. Fôrão confiadas :-

A CLASSE I. ao Snr. Bacharel JoAQUIM de SouzA MuRSA, Capitão do Corpo ele 
·Engenheiros, e ao Snr. JAMES GoMES D'ARGÔLLO FERRÃo, l ~ Tenente 
da Armada Imperial. 

A CLASSE II. ao Snr. Bacharel ANTONIO PAULo DE MELLO BARRETO, 2~ T enente 
do Corpo ele Engenheiros. 

A CLASSE III. ao Snr. Bacharel PHILADELPHO AUGUSTO FERREIRA LIMA , 
l? Tenente elo Corpo ele Engenheiros. 

A CLASSE IV. ao Snr. Bacharel ANTONIO PEREIRA REBOUÇAS, l? Tenente do 
Corpo de Engenheiros. 

A CLASSE V. ao Snr. Bacharel ANDRÉ PINTO REBOUÇAS, l ~ Tenente do Corpo ele 
Engenheiros, e ao Snr. FRANCisco JoRGE ela SILVA ARAUJO, 
2? T enente ela Armada. 

A CLASSE VI. ao Snr. Dr. BENTO JosÉ RIBEIRo SoBRAGY, l ? Tenente do Corpo de 
Engenheiros. 

A CLASSE VII. ao Snr. AuGUSTO TEIXEIRA COIMBRA, Engenheiro Civil, e ao Snr. 
Dr. BRAZILIO ela SILVA BARAÚNA, l ~ Tenente ela Armada Imperial, e 
ao Snr. Bacharel ANDRÉ PINTO REBOUÇAS, l 0

• Tenente elo Corpo ele 
Engenheiros. 

A CLASSE VIII. ao Snr. AIRES ANTONIO ele MoRAES ANCORA, Capitão do Corpo 
'ele Estado Maior ele 1 ~ Classe, e ao Snr. HENRIQUE ANTONIO BAPTIS~A, 
Capitão-Tenente da Armada Imperial. · 

A CLASSE IX. ao Snr. Bacharel ANTONIO PEREIRA REBOUÇAS, 1? Tenente elo Corpo 
ele Engenheiros. 

A CLASSE X. ao Snr. Dr. AGOSTINHO VICTOR de BoRJA CASTRO, l ~ Tenente do 
Cor1Jo de Engenheiros. 

Assim clistribuielas as materias que devião ser objecto do exame da Commissão 
especial, foi ella por diante em seos trabalhos, e inclusos passo ás mãos de V. Ex• os 
R.elatorios respectivos. 

Não havendo, infelizmente, na Commissão membro algum com habilitações especiaes 
para fazer um relatorio sobre Construcção Naval, comprehendicla na Classe XII. da 
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Exposição Internacional, esta circunstancia induzia V. Ex~ a pedir-me que emprehendesse 
eu proprio essa tarefa. Conformando-me com o desejo de V. Ex•, tratei de cumpril-a 
no seguinte paragrapho, que com toda deferencia offereço, na esperança de que possa, 
embora imperfeitamente, contribuir para desempenho da nossa importante Commissão. 

A serie de modelos mandados pelo Almirantado, e que figúrão na Classe XII., illustrão 
o progresso da construcção naval desde o seculo XV. até hoje. O "G1·ectt Han·y," de 
50 peças, lançudo ao mar em 1488, tendo custado ±:.1 4, 000; o " Soverez'gn of tlte Seas," 
de 100 peças, lançado em 1637; o "Royal GeoTge," ele 100 peças, lançado em 1756; o 
"Queen," de 116 peças, lançado em 1888; marcão epocas distinctas nas classes de navios 
de guerra a vela na Inglaterra. 

Os modelos do "St. Jean d'Acre," de 101 peças; e elo "Mar·lboroug!t," de 131 peças ; 
illustrão a combinação ele velas e vapor como motores nos navios de guerra de madeira. 

O "Warrior," ele 40 peças, e ele 6039 toneladas; O "No1·tlwmbe?'land," ela mesma 
classe, cujos lindos modelos adornão admiravelmente a Exposição, mostrão a transição ela 
madeira para o ferro na Construcção Naval, e bem assim a ele navios de duas e tres baterias 
para os de uma só, defendidos por costados á prova ele bala. 

É para sentir que não haja ali mode~o algum do que se pode considerar ser o ultimo 
melhoramento em Construcção Na;-al, a saber: a combinação de madeira e ferro na 
construcção dos cascos elos navios de guerra, forrados ele cobre, e de costados á prova ele 
bala, como se adaptou no "Royal AifTed," " Royal Oak," e " Caledonia," de 40 peças 
cada um; os quaes ora se acbão quasi construidos nos E staleiros Reaes de Portsmoutb, 
Chatbam, e W oolwich, custando aproximadamente ±:.300,000 cada um. 

Um modelo da Bateria de cupola e Aríete ( Cupola batte1·y and ram) invento do Capitão 
Cowper Coles, exemplifica esta theoria; e consiste na secção inferior de uma náo ele linha 
de primeira classe, arrasada na ultima ponte, coberta inteiramente de chapas _ele ferro á 
prova de bala, e tendo a meia náo cupolas giratorias tambem á prova de bala, e essas 
armadas de peças do mais grosso calibre. 

O navio é adaptado na prôa a operar como Aríete (ram) , sendo preciso; não tem 
mastros, e é destinado unicamente á clefensa de portos, rios, e costas adjacentes. O seo 
custo será pouco inferior ao dos navios que acabo ele mencionar, e a sua construcção 
peculiar o torna unicamente aproveitavel para serviços locaes. 

Falta igualmente na Exposição, para illustrar este assumpto interessante, outro 
modelo, que é o ele um navio de pouco calado e bôa marcha, com uma bateria coberta á 
prova de bomba, desenho de Mr. George Tnrner, primeiro constructor do E staleiro Real 
em Woolwich. 

Esta classe de navio, combinando as vantagens de vela e vapor, de casco de madeira 
e fundo forrado de cobre, com bateria coberta de ferro á prova de bomba, é inquestionavel-
mente a melhor especie de navio para o serviço n~val do Imperio. Tem de mais a 
vantagem de admittir na sua construcção a madeira elo Brasil, cuja ex.cellente qualidade 
e abundancia não são excedidas em paiz algum do mundo. 

O custo de um navio d'este genero, capaz de supportar uma bateria de 8 peças de 
grosso calibre, prompto para navegar, pode-se calcular em cerca de .8.100,000. 
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Passando de modelos ele construcção naval a outros objectos connexos com o serviço 
ela marinha, achão-se alguns na Exposição admiravelmente representados. 

Os apparelhos de arrear escaleres (boat lowering apparatus) do Capitão Kaynaston e • 
Mr. Clifford, pelos quaes se consegue deitar ao mar de um navio abaixo rapidamente e 
com segurança um bote para qualquer serviço, e em qualquer tempo que faça. A ancora de 
Trotman (Trotman's and01·), peculiarmente adaptada para ser usada em pouca agua. 

A barca e prumo ele sondar ele Massey (Massey's imp1·oved log and sounding lead). 
O apparelho de governo (steeri11g appamtus) de William Rogers, são todos mui dignos de 
attenção, e poderião ser adoptados na marinha Imp~::rial com vantagem do serviço. 

Eis o que julgo necessario observar sobre a secção ele architectura naval. 
Permitta-me V. Ex", que em nome ela Commissão agradêça o benevolo auxilio que 

lhe ha prestado sempre, já guiando-a em todos os seus pa.ssos com os seus c~nselhos, já 
proporcionando a seus Membros todas as facilidades para visitar o Palacio da Exposição, 
as Officinas dos Expositores, e seus Estabelecimentos Industriaes, &c. 

É com vivo prazer que aproveito esta occasião solemne para significar a V. Exn, que 
encontrei sempre em meus Collegas ela Commissão a melhor vontade, assiduidade e esmero 
no desempenho dos trabalhos que nos fôrão confiados; bem como me é mui lisongeiro 
declarar aqui, que em todas as nossas reuniões prevaleceo sempre a maior harmonia e 
cordialidade nas conferencias e discussões. 

Nem era menos de esperar da illustração e do patriotismo de jovens Officiaes do 
Exercito e da Armada Imperial, que estimárão essa opportunidade para mostrar os 
sentimentos de gratidão que os animão para com o Governo Imperial, pela prova de 
confiança que n'elles depositara, mandando-os á Europa adquiür novos meios ele melhor 
servir ao Paiz, a quem, como eu, jurárão defender. 

De os Guarde a V. Ex~. Londres, 30 ele Septembro, I 862. 

111'!'0 e Ex'?0 Snr. Conselh eiro 
FRANcisco IGNACIO ele CARVALHO MoREIRA, 

Enviado Extraorclinario e Ministro Plel1Ípotenciario ele S. lVI. o Imperador elo Brasil. 

J0;\.0 PASCOE GRENFELL. 
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XXIV( A.) 

CLASSE I. 

PRODUCTOS DE MINAS E METALLURGICOS; 

PELO BACHAREL 

JOAQUIM DE SOUZA MURSA, 
Ü APITXo DE E NGENHEIROS. 

-
SUMMARIO. 

ALGUMAS PALAVRAS CONCERNENTES ;, I NDUSTRIA MINEIRA E 1\IETALLURGICA-EXAJ\IE DOS PRODUCTOS DE MINAS E 

METALLURGICOS QUE SE ENCONTRÃO NO PALACIO DA EXPOSI ÇÃO INTERNACIONAL-DESCRIPÇÃO DE ALGUNS 

APPARELHOS EMPREGADOS NA PREPARAÇÃO iliECANICA DOS lúiNEREOS , QUE SE ACHÃO NA EXPOSIÇÃO.-

NOTICIA DE ALGUNS PROCESSOS METALLURGICOS NOVOS :-TRATAMENTO DOS .ilf!NEREOS DE OURO PELO 

CHLORO . TRATAMENTO DOS l\IINEREOS DE PRATA PELO 1\I:ETHODO ZIERVOGEL:-TRATAMENTO DIRECTO DOS 

iliiNEllEOS DE ZINCO NOS FORNOS-IDÉAS RELATIVAS AO BRASIL-CREAÇÃO DE U:UA ESCOLA DE )fiNAS 

E SILVICULTURA-UMA FABRICA DE FERRO. 

INDUSTRIA MINEIRA E 1\iETALLURGICA. 
A importancia que a industria metallurgica tem ganho nos ultimas tempos, particular-

mente no que respeita á siderotechnia; os cuidados empregados por todos os governos 
para o seo desenvolvimento e aperfeiçoamento, creanclo corpos ele engenheiros para um 
serviço t ão especial, estabelecendo escolas para o ensino nüo só elos engenheiros mas dos 
mestres e contramestres, estendendo as vias de communicação dos centros de mineraçl"w, e 
reduzindo a respectiva taxa de transporte, e pondo em fim a concurso questões scientificas, 
cuja resolução terá por consequencia o incremento de trabalhos já estabelecidos, e a 
creação ele novas emprezas, que presentemente só com receio e incerteza serião emprehen-
diclas; são frtctos que manifestão o grande valor d'esta industria, e não podem passar 
desattendidos por quem conhecer a riqueza mineral do Brasil, e avaliar a prosperidade 
e vantagens, que a mineração trará ao nosso paiz no dia em que, desenvolvendo· a, 
reconhecermos e saldarmos a divida de que actualmente nos é credora a natureza. 
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Bem poucos paizes fôrtw como o nosso tão largamente dotados em riquezas mineraes; 
as collecções. de mineraes que enviámos ao grande Consurso Internacional de sobejo o 
provarião, se fôsse precisa essa prova. Todos os mineraes que podem ser empregados pelo 
metallurgista, e um grande numero de subido valor mineralogico;. bellas amostras de kaolim, 
e de calcareos hydraulicos; magníficas pedras de ornamentação, e resistentes materiaes para 
construcção; os combustíveis, as pyrites e o enxôfre, sem fallar nas nossas pedras preciosas; 
formão, por assim dizer, a pagina de um livro, que revela aos visitantes do Palacio da 
Exposiçt"Lo a variedade de nossa riqueza mineral. 

A contribuição em mineraes mandada pelo Brasil é indubitavelmente de grande valor; 
mas quem conhece o Brasil, sabe que em realidade a nossa riqueza n'esta parte é superior a 
essa amostra, e que mais brilhante poderia ser a nossa Exposição. Com-tudo, se razão bastante 
nlio houvesse para justificar nossos embaraços, vindo a um primeiro Concurso, consolar-
nos-hia a posição occupada na ExposiyiLO Internacional por outros paizes, que, como a 
Saxonia, onde Werner estabelecêo a primeira classificaçt"w geognostica, e um elos paizes da 
Europa onde a sciencia elas minas é ainda hoje mais cultivada, a não serem alguns 
productos ele suas officinas ele estanho ele Altenberg, passaria sem ser notada, até por quem 
visita com attenção os objectos expostos na Classe I. 

A falta de vias ele communicação, a falta de braços,. e a deficiencia de capitaes, têm 
sido a causa principal elo pouco desenvolvimento cl'esta inclustria no nosso paiz; talvez 
porém outros motivos, que não cabe aqui indagar, tenhtio concorrido tambem para o estado 
pouco prospero de nossa mineração. Um paiz mesmo na America do Sul, e 9.ue não está 
em posiçiw geographica tão favoravel como o Brasil, provou que difficulclades nascidas de 
taes causas podem ser vencidas, e que estabelecidas as bases ele uma mineração regular, 
para ahi convergem braços e capitaes. Todos sabem qual é a importancia que a 
exportação ele minereos tem dado ao commercio Chileno, que fornece hoje minereos de 
cobre á Inglaterra, Belgica, e Allemanha. 

Exclusivamente para o desenvolvimento da inclustria mineira, o Chile, cujos recursos 
financeiros estão longe de igualar aos nossos, construio o porto de Caldera, e um caminho 
de ferro d'este porto a Copiapó, centro de sua mineração. 

Um paiz novo nilo pode aspirar a desenvolver em se o seio industrias reservadas aos 
paizes , que, além ele capitaes, e superabundancia ele braços, possuem conhecimentos 
profissionaes regularmente espalhados; aquellas inclustrias porém cujo fim é fornecer 
mateóas primas, penso são as que · primeiro elevem ser desenvolvidas em um paiz novo ; 
isto é, as que devem formar a base de nossa grandeza futura. Estas industrias são : 
AgTicultura, e .ll1.ineTação. 

Todo paiz pode ser agrícola, porém as riquezas mmeraes fôrtio pela natureza 
irregularmente distribuídas; feliz a nação que as possue. A Inglaterra conserva desde 
muitos secnlos o sceptro ela industria, que ainda hoje guarda com tanto vigor como se vê . 
na presente Exposição Internacional, porque tem por apoio 1,500,000 hectares ele terreno 
carbonifero, e uma proclucção ele perto ele 80,000,000 ele quintaes de ferro fundido. 

As vistas elos homens de Estado e pensadores' do Brasil se têm dirigido particularmente 
para a nossa Agricultura, e no sentido de seo engrandecimento j á bastantes esforços se 
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têm empregado, e alguns fructos colhido, não obstante os embaraços e difficuldades 
encontrados. O desenvolvimento da Agricultura é sem duvida um meio que nos conduzirá 
á prosperidade e abuudaucia, e nos attrahirá capitaes e braços estrangeiros; porém o 
desenvolvimento da ·industria ~ineira, irmã gemea da Agricultura, não será outro meio de 
chamar para o nosso paiz, capitaes e população da Europa? 

P ercorrendo os centros metallurgicos da Allemanha, j á tive occasião de observar as 
disposições de suas populações mineiras, e julgo que minha supposiçt'w ou desejo não será 
illudido. 

D esej ando o desenvolvimento ela industria mineira e metallurgica, não desconheço os 
sacri:ficios e trabalho que exigirá o estabelecimento ele mineração regular em nosso 
paiz; mas lembra-me em compensação, que dos mais bellos e sumptuosos monumentos 
é precisamente a base que absorve grande parte elo capital, e maior somma de cuidados e 
trabalhos. 

Ligando grande importancia á inclustria mineira e metallurgica, como se. vê pelo 
pouco que tenho dito, e nutrindo a esperança de que e lla nos abrirá novas fontes de 
riqueza, examinarei com a devida attençiw os productos que compõem a Classe que 
me foi designada. 

Devo observar, que sendo a tarefa presente · um relatorio, não cabem aqui as 
considerações theoricas e abstractas, aliás bem cabidas em outra especie de trabalho ; 
cingir-me-hei portanto a mencionar o que achei de mais notavel, fa<:endo ao mesmo tempo 
as considerações que me occorrerem. D escreverei tambem os apparelhos empregados na 
inclustria mineira e metallurgica, que se achão no P alacio da Exposição, bem como rilarei 
noticia de alguns processos metallurgicos modernos, e cuja applicaçüo será em geral 
conveniente ao Brasil. 

Para apresentar um trabalho completo ser-me-hil'w precisos tempo, e exames que não 
são permi ttidos ao visitante do P alacio ela Exposiçt'to, pois se deve contentar com os 
esclarecimentos que acompanhito os objectos expostos, ou com os que os expositores ou 
seos representantes lhe fornecem: assim , se alguns erros fôrem encontrados no que exposér, 
espero não se attribuirá isso nem a má intençl'w, nem a n:gligencia ele minha parte. 

EXAME DOS PRODUOTOS EXPOSTOS NA CLASSE I. 

P ara mencionar tudo quanto de notavel se encontra na Exposição Internacional, seria 
preciso escrever um grande volume, que pouco ou nenhum valor teria sem os exames e 
estudos ele cada producto. Com o fim pois de dar uma idéa ela riqueza dos objcctos que 
compõem a Classe I., citarei n'este paragrapho o que encontrei ele mais saliente, 
reservando para outros o que tiver .a dizer relativamente á industria min eira e metal-
lurgica. 

Os governos, os homens de sciencia, os industriaes, os negociantes de mineraes, e até o 
simples trabalhador, concorrêriw todos com avultado numero de collecções ou com amostras 
de minenies, de productos de minas e metallurgicos notaveis por sua r~rid ade, dimensões 
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ou riqueza. Todos os paizes, todas as classes que compõem a grande phalange de 
trabalhadores da industria mineira e metallurgica, o opulento Príncipe proprietario de 
minas, e o pobre mineiro que passa metade da vida no interior ela terra, formão a grande 
lista dos expositores ela Classe I., sem distincÇão nem de poder, nem de nome, nem de 
riqueza. O unico merito no Palacio da Exposição Internacional é : o valo?" e pe1jeição 
do tTaballto de cada um. 

Tal é a impressão que se recebe, e o juizo que se forma lendo o nome elos expositores, 
e vendo a maneira por que fôrüo distribuídas as recompensas. 

A c~llecçuo · que sem duvida aÍguma eleve ser mencionada em primeiro Jogar, n~w só 
pelo numero e perfeiçl"to elas amostras, mas pelo cuidado com que foi classificada, é a 
designada sob o N~ 1 elos procluctos Belgas, constando ele 1195 amostras elas rochas 
constitutivas e productos mineraes ela Belgica, classi:6cada segundo as divisões geologicas 
de Dumont, pelo Engenheiro de Minas Van Scherpenzeel Thim, e que foi exposta pelo 
Ministm:io dos Trabalhos Publicas da Belgica. Na Exposiçüo parcial cl'este mesmo paiz , 
a Sociedade ele minas de Rocheux e Oneux expoz uma collecçüo de minereos brutos de 
ferro, pyrite, cala.mina e galena, taes como sahem das minas, bem como estes mesmos 
minereo·s depois ele preparados e no estado em que sito entregues ao commercio. A 
belleza e riqueza elas amostras cl'esta 'collecç~to , e a maneira por que está disposta, permittem 
ao simples curioso julgar do minereo e da marcha seguida em sua preparaçüo. 

A Belgica é um dos paizes onde a mineraçito da pyrite mais se tem desenvolvido, 
e assim notüo-se em seo compartimento muitos expositores cl'este minereo . Tambem o 
desenvolvimento dado á mineraçiLo cl'este proclucto foi um elos pontos ela industria mineira 
olhado com mais attençílo pelo Jury da Exposiçiw, como meio que concorrerá para o 
augmento da fabricaçl"w, e climinuiçito de preço do aciclo sulfL1rico e elos vitriolos. 

Um producto bem modesto, que entretanto mereceo medalha, deve ser mencionado, 
para mostrar a :ütençüo dada pelo J ury aos mais simples obj ectos. Mrs. Tacquenier e 
Irml"ws, ele Sessines, na província elo Hainaut, na Belgica, expoz· algumas amostras ele 
cubos de chlorophyro, empregados em calçamento, bastante resistentes e ele bello 
aspecto. 

A Exposiçito parcial da Prussia é bem importante, n~w porque ahi se encontrem 
collecçôes tl"to completas como a enviada pelo Ministerio elos Trabalhos Publicas da 
Belgica, mas pela variedade de productos, e porque quasi todos os estabelecimentos 
industriaes cl' esse paiz estüo representados. 

A sociedade ele minas de Bonn, sob o N° 074 da Exposiçü.o parcial elo Zollverein, 
expoz bellas amostras de carviio mineral, argillas refractarias, e minereos de ferro oxyclaclos 
e peroxydaclos, rivalisanclo com os mais ricos ela Exposiçüo. 

Além de collecções ele rochas e procluc~os mineraes ele differentes lagares cl'este paiz, 
deve mencionar-se o grande numero e variedade de amostras de ferro fundido, fmjado, e ele 
aço, notando -se muito parti culanmmte as amostras de ferro fundido proprio para a 
fabricaçüo do aço, exposta pela sociedade de minas Oolonia-Müsen, estabelecida em Müsen 
perto ele Siegen, e cuj·a interessante analyse é a seguinte : 
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Ferro, 82,862 
Manganez, 10,707 
Nickel, 0,016 
Cobalto, traços 
Cobre, 0,066 
Alumínio, 0,077 
Titano, 0,006 
Magnesio, 0,045 
Calcio, ._ 0,091 
Potassio, 0,063 
Soclio, 

}traços Lithio, 
Arsenico, 0,007 
Antimonio, 0,004 
Pbosphoro, 0,059 
Enxôfre, - 0,014 
Azoto, 0,014 
Carbono, 4,4.23 
Silicio, 0,997 
Oxygeneo, 0,665 

100,116 
~ 

A Direcção Real elas Minas e Officinas ele Mansfelcl expoz minereos schistosos ele 
cobre, ele nickel, e procluctos ele officinas, bem como as cartas representando os trabalhos 
executados n'este paiz. 

. 
O minereo schistoso ele cobre é um elos mais pobres; attendenclo porém á perfeição do 

trabalho n' estas officinas, é elle ahi tratado com vantagem, como se julgará pelas amostras 
de cobre expostas e por seo preço. Uma circunstancia que deve ser mencionada, como 
podendo interessar ao nosso paiz, é que o processo empregado nas officinas ele Mansfelcl, 
é um dos que exigem menos quantidade de combustível; o que niio acontece nem com o 
processo Sueco, e muito menos eom o processo· Inglez empregado no tratamento dos 
minereos de cobre. 

As direcções reaes elas minas e officinas de outras províncias Prussirmas estão tambem 
satisfactoriamente representadas na Exposição, devendo ainda especialisar-se as amostras 
de combustível mineral, ele excellentes minereos ele ferro, e .bellas cartas dos trabalhos ele 
mineração, e dos jazigos carboniferos do paiz ele Saarbri:ick, o que foi exposto pela 
direcç(w real d'este mesmo paiz. 

Uma das questões mineiras da actualidade é a mineração a grande profundidade. 
O calor central da terra, a difficuldade e despesa ela extracção elos minereos, a descida elos 
obreiros aos lugares de trabalho, e o esgôto das aguas subten aneas, são obstaculos que 
ele algum modo ainda subsistem, apezar elos esforços dos profissionaes coadjuvaclos 
por alguns governos. Assim, portanto, as cartas representando os trabalhos de m_ineraçüo, 
como meio de avaliar sua extenção e valor, e elo estado actual d'esta questão, fôrão olhados 
com muita attenção pelo J ury ela Exposiçtw . 

• 
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Uma das províncias Prussianas melhor representada é a Província da Westphalia. 
As amostras de combustível mineral, minereos de ferro, productos refractarios, amostras 
de ferro fundido, fmjado e laminado, e sobre tudo as enormes massas de aço fundido 
expostas pelo estabelecimento Krupp, provüo o valor da industria metallurgica d'esta 
Província. O progresso da iudustria metallurgica da Westphalia é um dos mais notaveis 
que se conhecem; em 1850 sua producçt'w, em numero redondo, foi de 200,000 quintaes; 
e, em 186 0, de 2,400,000 quintaes. 

Os minereos de ferro, bem como os productos extrahidos cl'elles, expostos pela 
direcçiio imperial e real das minas e officinas de Leoben; as bellas amostras de galena 
argentífera, expostas pela direcçt'Lo imperial e real de Prizbram, e os minereos de 
ouro e prata enviados pela direcção das minas e officinas de Schemnitz, isto é, o que foi 
exposto por tres dos principaes centros de mineraçiio do Imperio d'Austria, seria bastante 
para garantir á industria metallurgica Austríaca, a importancia que conserva ha 
seculos. 

As airecções imperiaes e reaes das minas e officinas da Transylvania, Galicia, Illyria, 
Tyrol, Salzburgo, e Moravia, concorrêriio tambem com seos productos, entre os quaes se 
notão alguns de bastante valor. 

A Camara de Commercio e Industria de Leoben expoz uma collecçio de productos 
das minas e officinas de seo districto. Além do bem conhecido ferro de Eisenerz e Neuberg 
são dignos de mencionar-se os productos da officina de Murau, pertencente ao Príncipe 
J. A. Schwarzenberg. A officina de Murau, estabelecida ha dois seculos, converte o 
ferro fundido em parte aceirado, em uma certa qualidade de aço, conhecido pelo nome de 
Paalstaltl, e empregado na "fabricaçüo de instrumentos cortantes. Esta afficina se 
occupa tambem da fabricação do aço Hresciano e do ferro fmjado, &c. Sua producç[io 
annual é de 80,000 quintaes de ferro, e 30,000 de aço. 

F. Mayer, proprietario de officinas de ferro, expoz uma collecção dos productos de 
suas officinas, constando de ferro de toda sorte, aço puddlado, cementado e fundido, 
chapas de aço fundido para caldeiras de vapor, e trilhos da mesma materia, tudo de 
primeira qualidade. 

Devem-se tambem .mencionar os procluctos das officinas de Zeltweg, na Styria, 
pertencentes ao Conde Henkel de Donnersmak. 

Julio Szmaak, secretario principal das minas de nickel, cobalto e cobre ele Libethen, 
na Hungria, enviou algumas .amostras de .minereos cuja riqueza é a segu.inte: 

Nickel, 1o·o o/o 
Cobalto, 12 '2 " Cobre, 5'1 " Ferro, 9'1 
Bismutho, 11'4 
Arsenico, 12'1 
Enxôfre, 8"6 " Substancias terrosas, 31'0 " 

99'5 --
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Um minereo de manganez, contendo 80 a 90 % de ox:ydo e peroxydo d'este metal, 
veio tambem da Hu?gria, e foi exposto pela direcção das minas de Panor. 

Bellas collecções mineralogicas para estudo forão enviadas por Baader e Filho, 
negociantes de mineraes em Vienna, pelas quaes recebêrão urna medalha. 

Pelo Ministerio das Finanças da Austria foi exposto no Palacio da Industria 
Internacional uma collecçtío de amostras de sal gemma, e de cozinha, ferro, grés, cré. 
gêsso, provenientes das salinas do estado de Hallein, Klausenburg, Marmaros-Szigéth, 
Wieliczka, Gmunden e Máros-Ujvár. 

No Imperio de Austria todas as salinas em actividade pertencem ao Estado, que tem 
o monopolio d'este producto. Algumas d'estas salinas são bem conhecidas, por isso que 
occupão ~alvez o primeiro logar na industria do sal em toda a Europa; porém a salina de 
Marmaros-Szigéth, postoque bastante importante n'esta industria, nüo é sufficientemente 
conhecida no nosso paiz; pelo que será conveniente dar sobre ella alguns esclarecimentos. 

A formação salifera elo districto de Marmaros-Szigéth se estende sobre uma area de 
muitas milhas quadradas, e o j azigo conserva em toda sua extensão certo gra.o de 
continuidade. 

A espessura do mussiço ele sal, isto é, a possança elo j a.zigo, .é de 40 a 100 toesas ele 
Vienna, e sómente é minerado nos lagares em que o sal se encontra bastante puro, o que 
tem logar nas camadas inferiores. 

A mineração é feita de baixo para cima, e os bancos ou degraos têm de 1 a 2 toesas 
de comprimento, 16 polegadas de largura, e 9 de altura : estes bancos são divididos em 
parallelepipedos de 75 a 80 libras. 

O sal entregue ao Commercio se distingue em quatro sortes, segundo suas dimensões : 
1 ~ fórma regular, (a) de 75 a 80 libras; (b) de 7 J a 50 libras : 2n fórma irregular, (a) 
de 49 a 25 libras; (b) abaixo de 25 libras : 

Presentemen te 12 minas est;:-w em actividade n'este districto, e occupão uma superficie 
de 18,073 toesas, e cuja producção annual é de 100,000 quintaes. 

O sal-gemma é o unico aproveitado n'este districto. As aguas subterraneas contendo 
talvez 200,000 quintaes de sal, st"w perdidas, á excepçt"LO de uma pequena quantidade 
reservada para banhos medicinaes. 

80,000 quintaes de sal-gemma misturados com 2% de oxydo de ferro, e I!% de 
carvão em pó, são vendidos annualmente aos cultivadores para o gado. 

As minas d'este districto empregão 1121 obreiros. 
N owicki & H ausotter, de Grasslitz, exposeriio planos completos dos trabalhos 

emprehendidos para a reabertura das minas de cobre de Eibenberg, Grünsberg, e 
Schwaderbach, na Bohemia; e amostras dos minereos de cobre d'estas minas. Para 
avaliar-se a importancia de taes tmbalhos, d'elles darei uma noticia, em conformidade elos 
esclarecimentos que acompanhão os .clitos planos. 

A epoca de prosperidade d'estas minas foi de 1570 ao anno de 1632, no qual, em 
virtude das perturbações que agitárão a Bohemia, os trabalhos perclêrt"to a iniportancia que 
tinhi.io adquirido. Foi sómente no fim do ultimo sectilo qu e má administraçt"w conduziu 
a empreza á completa ruina. 

• 
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A actual empreza começou seos trabalhos no fim de 1858, e os dirigio de preferencia 
ás galerias inferiores, onde, como se tinha esperado, se encontrárílo logares quasi intactos. 

Procurando tirar a maior somma de proveito, a empreza buscou, como se vê pelos 
planos, introduzir os melhoramentos conhecidos hoj e pela sciencia das minas . 

Os minereos de cobre .estão sobrepostos a schisto argilloso esverdeado, em algumas 
partes chloritico e acciden talmente misturado de min ereo. 

O j azigo metallifero, comprehendidas as camadas estereis de schisto argilloso, que se 
achiio intercaladas, tem uma possança de 1 a 2! toesas. 

Os mais ri cos minereos, separados pelo martello, contêm de 8 a 14% de cobre, e os 
que n l'w são separados têm, segundo as analyses do Professor F ri tzsche, de F reiberg, 
mediamente 2 °/o de metal. 

Em conformidade dos calculas do Conselheiro de Minas, Kell, de Salfeld, o total de 
cobre que pode ser ex trahido das rochas entre a superficie do solo e a galeria inferior, é 
738,5 00 quintaes, e todo o campo de mineração pod erá fornecer 2,900,000 quintaes . 

Quatro amostras de chromo, cuja riqueza é de 52,19 a 60,51 o/o, fôrão expostas por 
H ofmann, da Fronteira Militar Austríaca, e têm merecido a attençüo dos visitantes 
conhecedores da materia. 

O que porém ha de mais importante na E xposiçi'Lo parcial da Austrià, debaixo do 
ponto de vista scientifico , é o que foi exposto pela Direcçl'Lo elo Imperial e Real Instituto 
de Geologia, de Vienna, podendo affi rmar- se, que, a tal respeito, nada se encontra na 
Exposição Internacional tl'w completo e importante. 

Os obj ectos expostos por este Instituto st'Lo os seguin tes : 
10 Cartas geologicas, a saber, do Archiducado de Austria, acima e abaixo do Enns 

- do ducado de Salzburgo- do reino da Illyria e dueado da Styria-do reino da Bohemia 
-do reino da Hungria-do reino L ombardo -Veneziano-do condado do Tyrol e 
Voralberg- da woywodia da Servia-do banato de Temes e fronteira do Banat-do reino 
ela Galicia e ducado da Bokwina- e do grande principado ela Transylvania. 

ll Volumes dos Annaes do Insti tuto., 1850-60 ; 3 volumes de Memorias do mesmo 
Instituto ; 

Uma collecçt'w de combustíveis mineraes do I mperio de Austria. 
Em fi m, uma collecÇ1io de cri staes artificiaes produzidos no J .... aboratorio do mesmo 

Instituto, sob a direcçüo de J\1r. von H auer. 
A Exposiçiio parcial da Italia nií.o é das mais ricas em procluctos de minas e 

metallurgicos, porém algumas amostras de marmores, de minereo de antimonio, e as bellas 
amostras de enxôfre, elevem ser mencionadas com especialidade. 

A F rança é o paiz que mais concurrencia tem feito á I nglaterra, relativamente á 
industria mineira e metallurgica, e pode ser considerada como occupando o segundo 
logar n'estas industrias; no em-tanto, a sua Exposiçií.o parcial é inferior á de outros pl!izes 
cuja importancia industrial nií.o lhe pode ser comparada. 

A abstenção dos primeiros estabelecimentos metallurgicos é a causa de não estar a 
exposição parcial d'este paiz a par do estado actual de sua industri a ; encontrt'w-se 
com-tudo productos bastante notaveis no seo compartimento. 

• 
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Uma collecção de amostras ele combustível mineral, coke, e carvl'w-cle-peclra 
agglomerado, foi exposta pela commissão elas minas de carv[io-cle-peclra elo Loire. Tanto 
o carvão como o coke Stio ele excellente qualidade ; o que porém attrahe a attençüo do 
visitante são os grandes cubos de carvl'LO miudo agglomerado. 

O carvão miudo foi por muito tempo uma causa de embaraço nas minas; hoje é um 
dos ramos de sua receita. O emprêgo de carvão miudo na fabricação do coke e dos 
agglomerados é nm dos progressos da metallurgia, e deve portanto ser especialmente 
mencionado. 

Para conhecer-se o valor do proveito que se tira presentemente d'este progresso, elevo 
mostrar o que antes se fazia do carvão miuclo. 

Pode dizer-se, que o áarvão miudo embaraçava tanto a uma mina como ajncla hoje 
as escorias embaraçt'w uma officina metallurgica. Todo o carvl'Lo miuclo era reunido em 
montes junto dos poços de extracçtio, e depois queimado ; porém os vapores sulfurosos 
provenientes da pyrite qne é contida no carvão, causando grande mal á vegetaçt'w nas 
proximidades das minas, seos proprietarios erl'w obrigados a indemnisar os vizinhos Llos 
prejuízos originados pela queima elo carvl'Lo · miuclo. 

A primeira icléa que ·se teve ele utilisar este carvão foi empregal -o, depois ele o purificar 
dos schistos e pyrites, na fabricaçt'LO do coke, e bons resultados se obtivért'Lo com o carvito 
gordo. 

Presentemente, tanto o carvão magro como o gordo são agglomeraclos por meio ele um 
betume, e assim se obtém os bellos cubos ele que acima fallei. 

É sómente na Exposiçt'w parcial ela França que se encontrüo estes agglomerados. É 
'porém facilreconhecer as vantagens que promette a generalisaçt'w cl'este processo . 

Mrs. A. e E. Chenot expõem amostras ela espo11ja ele ferro, bem como ferros e aços ele 
sttas officinas de Clichy-la-Garenne. Mr. A . Chenot é o autor elo processo pura a 
fabricaçl'w elo aço conhecido pelo seo nome. 

O que Mr. Chenot chama eSJJ077ja ele ferro é este metal obtido directamente do 
minereo em um forno de sua invençi"w ; o qual é depois carburetaclo a frio , afim de outer 
o aço. A invençl'w de Mr. Chenot é uma elas mais modernas e importantes da metallurgia 
elo ferro; mas cl'ella me nüo occuparei n'esta occasil'w. 

Um do expositores do eompartimento Francez que deve ser designado é Mr. de 
Dic trich, pela collecçüo de procluctos ele ferro fundido el e primeira fusão, constando de 
objectos mecanicos e de ornamentaçt'w, bem como objectos de ferro fundido esmaltado, 
ferro em barras e folhas de ferro fabricado com carvt'to de madeira, e além cl'isto aço pucldlado 
em barras e folhas. 

Relativamente á fabri cação de obj ectos ele Platina, elevemos mencionar os expositore::; 
P . e A. Chapuis, de P aris, e Desmoutis, Chapuis, e Quennessen, tambem de ]Jaris. 

' ' 

N'e&ta fabricaçl'w os productos Francezes estt'LO em primeira linha a respeito elos productos 
semelhantes expostos pelos outros p'aizes. 

Mr. Morin, ele Nanterre (Seine), expoz uma collecçt'w ele materias primas para a 
fabricação elo alumínio, e bem assim b arras, lamin as, .:fios e tubos cl'este metal, e tambem 
objectos fundidos nt'w só com este metal mas com o .bronze cl'elle obtido . 

.. 
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A Suecia e Noruega est~tO dignamente representadas no Palacio da Exposição 
Internacional, devendo particularmente notar-se os minereos de cobre e ferro, bem como os 
productos d'elles extrahidos. Todos sabem que Suecia e Noruega não possuem jazigos de 
carvão de pedra; no em-tanto, com as suas matas, com alguns jazigos de turfa, e com o 
pouco carvão de pedra importado de certos Jogares da Inglaterra, alimenta, ha seculos, 
as o:fficinas que fornece~ a tantas industrias os melhores ferros e aços conhecidos, para 
seos instrumentos. 

A Exposiçiio parcial da Russia, composta de variados e ricos mineraes, do melhor 
graphito que veio á Exposição, excellentes argillas refractarias, marmores e productos 
de officinas, é sem duvida ele grande importancia, e mostra o fructo colhido dos esforços 
empregados pelo governo no desenvolvimento el a industria mineira e metallurgica n'esse 
vasto paiz. 

Um paiz como Portugal, oncle a mineraçüo não teve ainda o desenvolvimento a que lhe 
dá direito a importancia de seos jazigos metalliferos, expoz com-tudo alguns mineraes bem 
dignos de attenção; sobresahinclo bellas amostras' ele galena, malachite e peroxyclo de 
manganez, e que fôrão honrados com medalhas pelo J ury da Exposiçiw. Entre os productos 
enviados pelas salinas ele Portugal se encontrão alguns tambem de bôa qualidade. 

Aindaque o compartimento Hespanhol não sejtt a expressão da riqueza mineral do 
mesmo paiz, o que foi exposto é sem duvida alguma ele valor. Excellentes minereos ele 
ferro magnetico, carbonataclo, oxyclaclo e peroxyclaclo, amostras ele calamina, com que 
alim enta as officinas ele zinco ela Belgica, e as mais bellas amostras ele cinabrio que 
viérão á Exposiçtí.o Internacional, e que fôrtio enviadas pela celebre mina ele azougue de 
Almaclen, e tambem muitos procluctos metallurgicos, clari iio por si s6 importancia á 
Exposição parcial cl'este paiz. Deve-se tambem mencionar com particularidade uma bella 
collecção, exposta pelo Engenheiro-em-chefe elo clistricto de minas de Huelva, compos'ta 
ele 222 amostras de productos ele minas e ele officinas, na qual se not~LO 136 amostras ele 
pyrite ele ferro contendo ele l a 17 °/o ele cobre. 

Tudo o que tenho dito mostra a variedade e riqueza elos procluctos enviados por 
cliffe rentes paizes á Exposiçtí.o Internacional; mas ainda nada clice relativamente á 
Inglaterra. 

Para dar uma idéa da Exposi ç~w parcial cl'este paiz, bastaria cl'izer, que seo 
compartimento e os de suas Colonias occuptí.o no Palacio ela Exposição logar tão 
importante como os dos outros paizes todos juntos. Encontrar-se-ha n'este on n'aquelle 
paiz um ou outro producto superior aos semelhantes expostos pela Ingleterra; no 
complexo porém, nenhum paiz pretenderá disputar-lhe a primazia, que desde o seculo 
XIII. conserva a respeito ela inclustri a mineira e metallurgica. 

N a classe que me occupa,. o numero ele expositores s6mente das Ilhas Britanicas so·be 
a 435, e alguns têm um pequeno compartimento, por si só ba; tante importante, como o de 
Mr. Bessemer, composto ele uma collecçtí.o ele amostras ele aço fundido, e peças para 
machinas fabricadas com esta materia, que rivalisão em dimensões com as que fôrão 
expostas por Krupp, ele Essen. 

Todos conhecem o valor ela mineraçfto do ouro na Australia; nílo causa pois sorpresa 
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o vêr-se a quantidade de amostras de minereo e de metal vindas d'este paiz; o que porém 
sorprenderá a alguns dos visitantes, suo as amostras ele ouro das Ilhas Britanicas. Tres 
expositores, a Sociedade ele minas de Vigra e Ologan, Mr. Allison Readwin, e Mr. 
Irving, exposérão algumas amostras d"este metal extrahido dos minereos de ouro de 
Merionethshire . 

O ouro foi descoberto na Inglaterra em 1843, por Mr. Arthur D ean, e é· encontrado 
em estado nativo associado com quartzo, carbonato ele cal, schisto talcoso e chloritico, 
haryta, prata, galena argentífera, telluro, bismutho, ox.yclos ele cobre e ele ferro, sulfuretos 
ele ferro, de cobre, ele chumbo, ele zinco, &c. A Sociedade de minas de Vigra e Ologan 
extrabiu, em 1801, 2.844 onças de ouro fino, e Mr. Reacl Owin 1314 onças. 

Amostras ele alumínio e de seo bronze, bem como uma collecção de objectos fabricados 
com estas materias, fôrüo expostos por Messrs. Bell Brothers, ele Newcastle -on-Tyne, e 
attrahem a attenção elos visitantes pela belleza e excuçt"w artística d'estes objectos. 

Os minereos de cobalto e nickel ele Cornwall, Cllmberland, e ela Escocia, estl"w bem 
representados no Palacio ela Exposição, e elevemos notar duas amostras ele minereo ele 
nickel, cujas analyses são as seguintes: 

Arsenico, 72,66 o i 46,62 "lo .o 

Nickel, - 20,74 " 48,90 " 
Cobalto, 3,37 " " 
Ferro, - 3,25 " 0,34 
Enxôfre, " 0,80 " 

Diversos expositores concorrêrão com amostras ele estanho e de seo minereo. A 
mineração d'este metal na Inglaterra é a mais importante ele toda a Europa, e é ella que, 
com o pouco fornecido pela Saxonia, supre as industrias que empregão este metal. Em 
1861, a Inglaterra produzio 6.986 toneladas de estanho. 

O cobre é o metal que mais avulta no compartimento Inglez depois elo ferro, e grande 
é o numero de seos expositores. Avaliar-se-ha a importancia ela industria do cobre, vendo-
se que, em 1859, fort"LO entregues ás officinas ela Inglateúa e suas Colonias, 2,394,359 
toneladas ele minereo, do qual se extrahirão 232,108 toneladas ele metal. Deve notar-se 
que, em 1862, importou a Inglaterra 74,163 toneladas ele minereo, para cujo algarismo 
contribue o Chile em grande parte. 

Grande é tambem o numero dos expositores ele chumbo e seos productos. É na 
Inglaterra que o tratamento d!t galena tem feito mais progresso, e ahi se empregou pelrt 
primeira vez o processo el e Mr. Patesson, que é hoje geralmente admitticlo em todas as 
offieinas da Europa. Em 1860 extrabirt"w-se na Inglaterra 89,082 toneladas ele minereo 
de chumbo, das quaes se ob~ivért"to 63,525 toneladas ele metal, e 540,849 onças ele prata. 
Dos '6inereos ele prata extrahirão-se tambem 8871 onças de metal. 

Sómente cinco expositores enviárão productos de arsenico. A producção de arsenico 
branco foi, em 1860, de 1600 toneladas. 

'os granitos, as serpentinas, os marmores, as argillas hyclraulicas e as empregadas na 
fabricação. da porcellana, encontrão·· se em grande numero no compartimento Inglez; 

2 G 
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O que dá porém maior vulto e importancia . á expos1çuo parcial d'este paiz, suo os 
minereos de ferro, as differentes sortes d'este metal, o carvão-de-pedra e o coke. A tal 
respeito nada direi, visto ter-se encarregado d'esta parte o meo distincto collega, o Senr. 
l ~ Tenente Argôllo. 

Em conclusão d'este paragrapho, e para mostrar o complexo do compartimento 
Inglez, citarei ainda uma carta geologica da Inglaterra, e algumas plantas e secções de 
minas, que st'to certamente de valor scientifico. 

O estudo dos objectos que compõem a Classe I. daria materia para muitos volumes, 
e exigiria do autor conhecimentos que não possuo. O que escrevi pois, t3erá util para f!.S 

pessôas que nt'w tiverem occasião de ver os grandes trabalhos que a este respeito sahiruo 
á luz. 

DESCRIPÇ.AO DE .ALGUNS .APP .ARELHOS 
EMPREGADOS NA PREPARAÇÃO l\1ECANICA DOS MINEREOS. 

'Os productos, taes como são dados pela derruba em uma mina, não podem conveniente-
mente ser entregues ao Commercio, e só em casos muito particulares as transacções e as 
operações metallurgicas se poderão effeituar com estes productos. A razão é clara; na 
derruba obtem-se n'tLO só o minereo, mas tambem parte elas rochas que encaixão os 
jazigos metalliferos, materias estereis, e muitas vezes nocivas, que se encontrão misturadas 
com o minereo; assim pois, com o fim de desembaraçal:os de t~clos estes corpos estranhos, 
e ele diminuir os gastos de transporte e extracçi1o, passão os minereos, mesmo no interior 
da mina, por uma primeira preparaçilo, a que os mineiros chaml"to escolha. 

Nas officinas de preparaç~o mecanica, estabelecidas sempre junto aos poços de 
extracçt'w, os minereos continut'to a passar por uma serie de operações tendentes a 
desembaraçai-os das materias estereis, e a dar-lhes certo grao de riqueza. 

Nem todos os minere os precis'tto ser preparados dom o mesmo cuidado e perfeição : 
os de ferro e de zinco, por exemplo, muitas vezes só necessitao do emprêgo do martello, 
de uma lavagem por agua corrente, e de uma simples grillage em monte; em quanto 
os que devem ser submettidos á amalgamaçiio, e em geral, aos outros processos pela via 
humida, e igualmente os de galena, os de estanho e cobre, exigem o socorro dos apparelhos 
mais perfeitos e complexos conhecidos hoj e por esta parte da sciencia das minas. 

A differença do tratamento mecanico depende do preço e tratamento metallurgico do 
minereo; uns elevem entrar no fôrno em fragmentos ele certa. grandeza, e outros devem ser 
reduzidos a estado c11:l farinha. 

O principio em que se fundão todos os apparelhos é sempre o mesmo. 
Os pilões, cylindros e martellos são simples e bem conhecidos; os de lavagem e 

classificação, porém, são mais complexos e os que têm recebido mais aperfeiçoament?s. 
É um principio de hydraulica bem conhecido, que corpos das mesmas dimensões 

submettidos a uma corrente d'agua, se depõem segundo suas densidades : é sobre este 
principio que se fundüo os apparelhos de lavagem, e alguns de classificação, dos minereos. 

Ora as partes dos minereos que contêm o metal sl"w sempre mais pesadas que as 

• 
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partes estereis, isto é, do que as gangas terrosas; assim, se os minereos fôrem reduzidos 
a fragmentos proximamente das mesmas dimensões, por meio dos pilões, cylindros, 
&c., e depois submettidos a uma corrente d'agua moderada, em um caixão allemão, caixa 
com embolo, ou mesa dormente, &c., é claro, que haverá separação quasi completa elas 
partes metallicas e das gangas terrosas. 

Em um mesmo minereo encontrão-se muitas vezes metaes de differente natureza, e 
como cada um cl'elles exige, em geral, um tratamento clifferente, é preciso, além da separação 
das gangas · terrosas, uma classificação das partes dos minereos que encerrüo metaes 
differentes, porém que só é possível dentro de certos limites, em virtude da pequena 
di:fferença de densidade que existe entre os metaes. 

Algumas vezes com-tudo achão-se minereos que contêm metaes ele di:fferente natureza, 
intimamente ligados, tornando-se impossível mecanicamente a sua separação . N'este caso 
é a metallurgia que procurará separal-os, se as condições scientificas e economicas fôrem 
satisfeitas. 

T ambem, na separação das partes dos minereos contendo diversos metaes, servem de 
base para a approximação, a que se deve attingir, os preços dos metaes e _os gastos da 
operação. 

Pelo que tenho dito vê-se, em que consiste a preparaçl"w mecanica dos minereos, e a 
importancia d'esta parte da sciencia das minas, qu~ serve por assim dizer de transição da 
mineração á metallurgia. 

Em todos os tempos, a preparação mecanica dos minereos merecêo g~·ancle attençúo 
dos mineiros; porém os progressos da mecanica, a perfeiçúo introduzida nos apparelhos, 
que vão exigindo maior somma de conhecimentos e cuidados da parte elo pessoal 
empregado n'este serviço, tem-lhe dado valor, que está tito longe do que tinha no fim do 
seculo passado, quanto o systema de Mr. Bérard está do simples caixúo allemão descripto 
por Mr. Héron de Villefosse. 

A Exposição Internacional seria sem duvida o lagar de avaliar o estado actual d'esta 
parte da sciencia das minas, se ella ahi estivesse devidamente representada; infelizmente 
ali pouco foi exposto, como vamos examinar. 

A Oolonia Victoria, na Australia, enviou modelos de alguns apparelhos empregados 
na preparação mecanica dos minereos de ouro; um d'elles, que mereceo menção honrosa, 
é uma bateria de pilões de bronze. Sabe-se quanto é simples esta especie de apparelhos, 
e que poucos portanto sertí.o os melhoramentos n'elles introduzidos. O unico melhoramento 
que se nota no apparelho de que fallo, é na maneira por que é construída a caixa onde o 
minereo é collocado para a operação ; a caixa núo é tão baixa nem aberta na parte 
superior, como ordinariamente acontece. A sua altura e construcção é tal, que no curso 
de vae-e-vem o pilão se conserva sempre dentro cl'ella, como um embolo se .conserva dentro 
do cylinclro durante o seo movimento. Na parte posterior h a uma abertura por onde se 
carrega o minereo, o qual se eleve conservar sempre em certo gráo de humidade. 

Outro apparelho enviado tambem pela Oolonia Victoria, é mais complicado ; e 
difficil será sem um desenho dar d'elle uma descripção clara e precisa. Reduzindo este 
apparelho á sua maior simplicidade, supponha-se uma arvore vertical á qual se vem 
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adaptar dois cones parilllelos collocados invertil~amente, e euj as arestas formão entre si 
um angulo de l GO a 170~ Chamemos o cone superior a, e o inferior b. Cada um d'estes 
cones é formado de duas superficies deixando entre si o espaço de algumas polegadas. A 
superficie inferior el e cada cone é fixa e mais longa que a superior, que é coberta por uma 
baêta ou pauno nl'to muito fino, e que se move ao mesmo tempo que a arvore verticaL Se 
um canal conduzir ao cent.ro do cone a uma corrente d'agua acarretando um minereo 
qualquer·em estado de farinha, e se o systema receber um certo movimento ele rotaçiw, é 
claro, que em virtude da força centrífuga a agua e as partes mais leves do minereo buscarão 
a base do cone, e descerão pela superficie inferior e :fixa do cone a ao centro do cone b, 
onde se passará a mesma operação. A parte mais pesada do minereo, isto é a parte 
metallica, se depositará sobre o panno da superficie superior do cone a e na do cone b. 

O angulo elas arestas dos cones e a velocidade de rotação serão determinadas segundo 
a natureza do minereo. 

No compartimento reservado á Colonia Victoria um obreiro se occupa em mostrar 
praticamente a lavagem do minereo de ouro, empregando uma tina de, proximamente• 
um metro de diametro e om, 50 de altura, onde o minereo é depositado, e um prato de 
zinco de om. 35 proximamente, de cliametro, com o qual, da maneira ordinaria, separa o 
ouro da ganga. 

Um dos homens que mais têm . trabalhado para o aperfeiçoamento dos apparelhos 
empregados na preparação mecanica dos minereos, é sem duvida o Conselheiro de minas 
Petter Rittinger, de Vienna. Dois apparelhos d'este autor :figúrl'w na Exposição 
Internacional; um enviado pela Direcçl'w Imperial das o:fficinas de Pribram, sendo um 
apparelho tambem de lavagem continua, com muita vantagem empregado n'essas officinas; 
e outro enviado pela Direcção Imperial das o:fficinas de Schemnitz, n a Hungria, e cuj a 
üescripçt'w será bastante obscura sem um desenho. Os Allemües chamt'w a este apparelho 
GontinztiTliclt widcender Dreltltenl, e seo desenho e descripçt'to se encontrarão 
minuciosamente no Annuario de 1862, publicado por Peter Tunner, ele Leoben. 

O primeiro d'estes apparelhos em toda a simplicidade, é uma caixa de lavagem com 
embolo, e consta de dois compartimentos, em um dos quaes, sobre uma placa de ferro 
coberta de furos de pequeno diametro, se colloca o minereo que tem de .ser lavado ; e no 
outro compartimento trabalha um embolo . . O trabalho d'esta sorte de apparelhos é bem 
conhecido ; pelo quê d'elle me nüo occuparei n'esta occasião; do apparelho de Mr. 
Rittinger, porém, conviria dizer mais alguma causa, se á clescripçüo poclesse acompanhar o 
competente desenho. 

Em minha viagem á Hungria j á tivera occasião ele ver trabalhar o segundo d'estes 
npparelhos, e pude portanto avaliar convenientementa o modelo que se encontra na 
Exposição Internacional, no compartimento Austríaco. 

Em Schemnitz este apparelho é empregado no enriquecimento da galena; é claro 
porém que poderá ser applicado a outro qu~lquer minereo nas mesmas circunstancias. 

Dos pilões a agua conduzindo o minereo em estado ele farinha, passa pelos moinhos 
<le amalgamaçt'w, onde o ouro se liga com o azougue, e depois se encaminha para o 
:tpparelho ele que se trata. Para julgar-se o valor do trabalho cl'este apparelho, bastaria 

• 
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dizer, que sendo o minereo pobre em galena, a farinha tirada do apparelbo dá 82 °/0 d'este 
minereo. I magine-se uma arvore vertical á qual se adapta um cone cujas arestas forml"to 
um angulo de 175° proximamente, e que fo rma, por assim dizer, uma serie de pequenas 
mesas dormentes. Este apparelho tem um movimento giratorio muito diminuto, de 
maneira que a força centrífuga nüo tem influencia, como tem logar no apparelbo 
exposto pela Oolonia Victoria; com o qual, o presente apparelho tem na fórma alguma 
semelhança. 

O apparelho recebe em um elos pontos da base as aguas vindas elos moinhos de 
amalgamaçt'to, que por meio ele pequenos triangulos de madeira süo subdivididas, e 
encaminht'w-se ao centro do apparelbo, deixando sobre este as partes metallicas. Um 
pequeno canal, conduzindo agua limpa, está callococlo na altura ela base do cone, pouco 
adiante do canal que conduz as ag~1as dos moinhos. Em seo giro o apparelho recebe, 
primeiramente as aguas dos moinhos de amalgamaçt'w, e pouco tempo depois, isto é quando 
estas aguas se têm escoado, um jorro cl'agua limpa, que acarreta o minereo depositado 
sobre o apparelho, e o conduz a um reservatorio. 

As aguas contendo as gangas terrosalil, e alguma porçüo de galena, silo conduzidas a 
um labyrintho. Tal é o trabalho d'este apparelho em Schemnitz, que facilmente pode ser 
modificado em outros casos. 

Alguns apparelhos para a lavagem do carviw ele pedra miuclo, afim ele tornal-o proprio 
para a fabricação do coke, fôrüo enviados á Exposiçito, e sito todos construidos segundo o 
systema de Mr. Bérarcl, cujo apparelho em desenho e a competente clescri pção já tive occasiüo 

· ele enviar ao Brasil, logo que o primeiro cl'estes apparelhos foi estabelecido na Belgica. 
Os apparelbos que acabo ele descrever são os que julgo poderüo desde já, isto é, tL 

vista elo estado da nossa industria mineira, ser applicados no paiz. 

Outras machinas e apparelhos relativamente ás outras partes da sciencia das minas se 
encontrão no Palacio da Exposição ; sem os respectivos desenhos porém, meras clescripções 
serião clemasiaclo obscuras, e portanto inuteis. 

As bellas machinas ele vapor para a ventilaçl"w dos fornos, para a ex tracçiw elos 
minereos, para o esgôto elas minas, para a agglomeraçtio do carviio-cle-pedra miudo ; 
alguns modelos de ventiladores, ele pm·a-quedas, ele falt?-lcunt, &c., que se encontrão no 
Palacio da Exposiçiw, clarião materia muito importante para d'ella me occupar, se tivesse 
os meios ele estudar todos estes poderosos instrumentos ela industria mineira. 

NOTICIA DE ALGUNS PROCESSOS ~1ETALLURGICOS NOVOS. 
De todos os ramos da metallurgia, a parte relativa ao ferro é a que t_em feito mais 

progressos, principalmente a respeito do aço, e grande é o numero de processos empregados 
em sua fabri caçilo; porém quasi todos estes processos sl'to guardados pelas officinas com 
muito segrêclo. Não é portanto na Exposição Internacional que se buscará conhecer os 
novos progressos ela metallurgia do ferro, bem como os dos outros metaes empregados pela 
industria. 
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A respeito dos novos processos empregados na siderotechnia nada direi, por ter-se 
encarregado d'essa materia um de meos dignos collegas; porém relativamente á metallurgia 
dos outros metaes, de alguma c ousa tratarei, principalmente do que possa interessar ao Brasil. 

Os novos processos metallurgicos, e que precisamente são os mais convenientes para 
o nosso paiz, são ós processos pela via humida. 

Os metaes tratados presentemente por este modo st'w : o ouro, a prata, e o cobre. O 
tratamento do cobre consistindo em. pequenas modificações do bem conhecido processo de 
cementação, modificações admittidas pela primeira vez nas o:fficinas de Stern, perto de 
Linz, no Rheno, cl'elle não tratarei. 

A mineração do ouro é a mais activa no Brasil, e portanto o processo empregado em 
seo tratamento, 'de que vou fallar, será de algum interesse. 

• O agente principal d'este processo é o chloro, que facilmente será obtido em qualquer 
logar no Brasil, e por preço muito inferior ao azougue. Foi pela primeira vez empregado 
este processo em Reichenstein, na Baixa Silesia, e no mez ele Janeiro do corrente anno, 
tive occasião de o ver applicar, visitando as o:fficinas d'este logar. 

O minereo aJi. tratado é arseniato de ferro, .contendo 33 °/o de ferro e 67 de arsenico, 
e proximamente 0,0025"/o de ouro. Depois da grillage que tem por fim obter o acido 
arsenioso, é que os resíduos sl'w submettidos ao tratamento do ouro. 

O primeiro processo empregado para obter tão diminuta quantidade de ouro foi o da 
lavagem, porém sem resultado, o que fez suppor, ou que o ouro se achava em estado 
summamente dividido, ou em combinação com o arsenico. 

Depois applicou-se, ainda sem resultado, a amalgamaçl'to Tyroliana; o que · provou 
que o ouro estava em estado de combinação com o arsenico. Com o tratamento no fôrno 
obteve-se ouro, porém por tal preço, que não convinha continuar. 

N'estas circunstancias procurou-se outro processo; e por tentativas, applicando-se 
primeiramente uma dissolução concentrada de chloro, que não retirava completamente o 
ouro, e depois o chloro gazoso, que deo o mais completo resultado. 

A operação se faz em vasos de madeira guarnecidos interiormente ele asphalto) ou em 
vasos ele barro vidrado nl'w atacavel pelo chloro. O fundo d'estes vasos é duplo, sendo o 
superior coberto ele pequenas aberturas para deixar passar o chloro. Sobre este fm~clo 
colloca-se primeiramente uma camada ele pequenos pedaços ele quartzo, e depois o minereo 
ligeiramente humeclecido. Uma corrente de chloro gazoso é introduzida abaixo do fundo 
superior, e no fim de algumas horas tem atacado completamente o ouro, e o ha transformado 
portanto em chl<mueto. A segunda parte d'este process·o consiste em uma lavagem do 
minereo, afim ele dissolver o chlorureto de ouro. Enchendo-se algumas vezes o vaso pela 
parte superior com agua um pouco quente, deixando-a repousar alguns minutos, e 
retirando-a pela parte inferior elo vaso, chega-se a dissolver todo o chlorureto ; o que 
facilmente se verificará examinando as ultimas gotas da dissolução . 

O ouro é precipitado d'esta dissolução pelo acido sulfhyclrico. 
N'este processo o chloro deve ser puro; porquanto, se contiver acido cblorhydrico este 

atacará o oxyclo de ferro, e dará proto-chlorureto de ferro que reduzirá o chlorureto de ouro. 
Nas officinas ele Schemnitz tambem tive occasião de ver applicar este processo, com 



ANNEXos : 147 

a di:fferença porém, que o ouro era precipitado da dissolução por meio de uma dissoluçtí.o de 
sulfato de ferro. 

Este processo julgo será convenientemente applicado em alguns casos no Brasil, e 
estando o ouro em estado ele combinaçtí.o, será sem duvida alguma preferido aos processos 
pela fusão. 

Com quanto o tratamento dos minereos ele prata não tenha para o nosso paiz o mesmo 
interesse que o tratamento dos minereos de ouro, julgo com-tudo o seguinte processo 
interessante, para d'elle me occupar. O tratamento das minereos de prata pela via humilh 
consiste, como o do ouro, em obter um sal de prata, dissolvel-o e precipitar a prata da 
dissoluçt'w. 

Pela primeira vez este processo foi applicado em Mansfield por Mr. Agustini, ainda 
que precedentemente Mr. Berthier o tivesse empregado. 

O reactivo empregado por Mr. Berthier foi o acido sulfurico; porém, á vista do 
preço do acido e pobreza dos minereos, tal processo foi immecliatamente abandonado. 

Presentemente, nenhum acido é emJ!regado para obter-se o sal de prata, ao qual se 
chega pela via secca, como vamos ver. 

Os saes obtidos são o cblorureto ou o sulfato. 
O processo de Mr. Agustini, processo hoje bastante conhecido e espalhado, funda-se 

no chlorureto e nas reacções que · depois se seguem; e o processo mais moderno de Mr. 
Ziervogel, e actualmente empregado em J oachimstall, funda-se no sulfato de prata. 

O methoclo de Mr. Agustini consiste nas seguintes operações : 1 ~ Ooncentraç'lLo da 
prata em uma matte, ou fundi ção crua-2~ Pulverisação da matte-3~ Grilla.ge e 
chlorisação-4 ~ Dissoluçt'w-5 ~ Precipitação. 

A cblorisaçt'to é feita com sal marinho e em seguida á grillage. 
Sendo este processo já bem conhecido, cl'elle nito tratarei, e s6 citei as operações em 

que se funda, para poder comparai-o com o de Mr. Ziervogel, que é uma modificaçlio elo 
processo Agustini. 

A primeira e segunda operações elo processo Agustini st'w tambem a primeira e 
segunda operações do processo de Mr. Ziervogel, e st'w em rigor operações preparatorias. 
Se o minereo é pyritoso a matte se obterá immediatamente, e no caso contrario será 
preciso ajuntar-lhe pyrites de ferro ou de cobre. N'esta operaçt'to deve procurar-se ter 
uma escoria bastante fluida, afim de não perder pequenos globos de metal, como acontece 
algumas vezes, isto é, procurar-se-ha ter proximamente um bi-silicato. 

A operação mais di:fficil e importante elo processo Ziervogel. é a grillage, pois é 
durante esta operação que se obtem o sulfato de prata, e portanto é d'ella que depende o 
resultado do processo. Se a temperatura é um pouco elevada o sulfato se decomporá; e 
se é um pouco baixa, nem toda a prata se transformara em sulfato. 

A presença do arsenico e antimonio é um inconveniente n'este methodo; porqua~to se 
for~arão arseniato e antimoniato de prata, que são insoluveis. No caso em que o minereo 
contenha chumbo, o sulfato cl'este metal, formado durante a grillage; se combinará com 
o sulfato de prata, e ficará nos resíduos insoluveis. 
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Em Mansfeld, onde a matte contém algum arsemco e antimonio, ajunta-se-lhe 
durante a grillage lenhito em pequenos fragmentos, cuja agua decompondo-se em presença 
dos sulfuretos, dá lagar á formação de acido sulfbydrico, que acarreta os sulfuretos de 
arsenico e antimonio. O carbono do lenhit? reduz os arseniatos e antimoniatos, e os 
oxydos arsenioso e antimonioso suo expulsos no correr da operação. 

O dissolvente empregado no methodo Agustini é o sal de cozinha, e no metbodo de 
que trato é sómente a agua elevada a uma temperatura, proximamente, de soa O. Os 
apparelhos suo os mesmos, isto é, tinas de duplo fundo, tendo proximamente em palmos 
6o.5 de alto, 6 de diametro superiormente, e 5 de diam etro inferiormente. O segundo 
fundo serve de filtro, e as tinas são estabelecidas em niveis differentes, ele maneira que, por 
meio ele torneiras, o liquido das tinas elo nivel superior passa ás tinas elo ·nivel immecliata-
mente inferior. 

Para precipitar a prata ela dissolucuo, opera-se como no methoclo Agustini. A matte, 
depois ela grillage, e contendo portanto a prata em estado ele sulfato, é posta nas tinas 
do nivel superior, que st"to cheias cl'agua quente, conduzida por um .tubo collocado 
parallelamente á linha de tinas. 

Depois ele algum tempo de repouso, o liquido da linha de tinas do nível superior 
passa ás tinas do ni vel immediatamente inferior, onde estüo algumas laminas ele cobre. A 
prata é portanto precipitada ela dissolução pelo cobre; e o liquido, contendo entiio sulfato 
de cobre, passa ás tinas inferiores, onde o cobre é precipitado pelo ferro que se acha dentro 
d'estas ultimas tinas . 

O methodo ele Ziervogel de que acabo de dar uma breve noticia, é de todas os 
methodos empregados no tratamento dos minereos de prata, o mais economico, e o que 
necessita menos combustível. O methodo Agustini, applicavel em casos em que o de 
Ziervogel não será admissivel, exige uma grande quantidade ele sal marinho para a 
cblorisaçüo e dissoluçl"w . No te-se, que para dissolver I parte de chlornreto ele prata siio 
precisas 60 partes de sal marinho. 

O dissolvente porém empregado no metboclo Agustini é mais e:fficaz, pois a relaçtio 
da perda dos methodos Agustini e Ziervogel é 8: 15. 

Nas officinas ele J oachimstall, em lagar de empregar a agua quente como no methoclo 
Ziervogel, emprega-se uma clissoluçtio de hyposulfito ele soda, e c1'este dissolvente se têm 
colhido os melhores resultados. 

Para completar este paragrapho, devo ainda dar noticia ele um novo processo 
empregado no tratamento elos min ereos de zinco, ainclaque cl'elle nt"w tenha cabal 
conhecimento, pois só foi na Exposição Internacional que encontrei a clescriprití.O 
d'este novo processo, na noticia que acompanhava os productos ele zinco no compartimento 
Belga. 

A fabricação clirecta do zinco nos forno s era um problema cuja possibilidade tinha a 
theoria mostrado, mas que a pratica nüo tinha até hoje resolvido. 

O principal obotaculo encontrado até agora no tratamento directo dos minereos de 
únco nos fornos, era o seguinte; tratando-se o minereo de zinco sob a acção do vento em 
contacto elos combustiveis, a reducção dos oxydos de zinco tem logar por meio do oxydo de 
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carbono; porém o acido carbonico, que se forma n'esta occasião, o:xydava de novo, em certa 
altura do fôrno, os vapores de zinco, e cl.'ahi a impossibilidade de obter zinco metallico, a 
não ser pelos methodos da Silesia, ele Liége, ou Inglez. 

Mr. Adrien Muller foi o primeiro que empregou em Glaclback, na Prussia, o 
tratamento directo dos minereos de zinco. Mr. Muller opera a reducçílo dos oxyclos e a 
distillaçt'w do metal em uma f01ja, mesmo no centro da combustt'LO, em frente do vento dos 
folles, e á mais alta temperatura possível. A corrente gazosa composta de vapores de 
zinco, aciclo carbonico, oxydo de carbono, e outros gazes, entra com a temperatura de 
'branco brilhante,' em uma cuba cheia de combustível puro. A temperatura da cuba é por 
este meio elevada ao mais alto grao que se possa obter. Na cuba, elevada a tal tempera-
tura, os vapores metallicos continuão a ser protegidos pelo oxydo de carbono contra à 
acção oxydante do acido carbonioo, que ahi passa todo a oxyclo de carbono. Além d'isto, 
a temperatura da cuba não permitte aos vapores metallicos ahi se condensarem. 

Sahindo da cuba a corrente gazosa só contém vapores de zinco e gazes, que não têm 
acção sobre elles. A condensaçi'w dos vapores metallicos se opera ao sahir ela cuba, em 
espaços dispostos para esse fim. 

Não têndo ainda visto empregar este processo, e ni'Lo sendo a noticia que vi 
acompanhada elos competentes desenhos, não pude julgar ele seo valor. 

Uma das operações principaes no tratamento dos minereos de zinco, é a condensação 
dos vapores metallicos, que, mesmo nos processos empregados desde muito tempo, . é 
defeituosa, pois não tem sido possível evitar, que uma parte dos vapores metallicos se 
oxycle. A tal respeito Mr. Muller não diz cousa alguma. 

IDÉAS RELATIVAS AO BRASIL. 
O exame e estudo dos procluctos que compõem a Classe I. enviada pelo Brasil ao 

grande Concurso Internacional, foi commetticlo a pessôas, que o farão da maneira 
mais satisfactoria pal'a a sciencia e para nós. 

Apresentarei, entretanto, algumas idéas que me occorrêrem, e que possão ser de 
utilidade pai'a o desenvolvimento, em nosso paiz, das industrias comprehendiclas na Classe 
de que me occupo. 

Examinando no todo o compartimento Brasileiro, nota-se, que as riquez as com que 
fomo s dotados pela natureza, e que poucos rivaes encontrão no mundo, são em primeiro 
logar : " Productos mineraes, e madeiras.'' 

A primeira questüo que se me apresentou, comparando estes ,productos com os 
semelhantes de outros paizes, e vendo a superioridade dos nossos, foi a seguinte : 

Qual é a instrucção que se recebe no Brasil a respeito de mineração e silvicultura ? 
A primeira condição para o progresso e desenvolvimento ele uma industria qualquer, é 

a instrucção especial que devem possuir os inclivicluos n'ella empregados. Pode algumas 
vezes a intelligencia suprir algum conhecimento ; porém o progresso nascido de seo 
trabalho poucas vezes será solido e racional, isto é, em conformidade aos princípios 
scientificos. 

2 H 



150 ANNEXOS. 

Infelizmente, pouca instrucção se recebe ainda hoje em nosso paiz a tal respeito; no 
em-tanto, o Governo é obrigado a empregar inspectores de mineraçt'w, e encarregados da 
conservação das matas, que nos fornecem as madeiras para nossas construcções navaes. 

O estudo da silvicultura é pouco conhecido no paiz. 
Os conhecimentos relativos á mineração recebidos na Escola Central, sendo 

talvez bastantes para o Engenheiro Militar ou de Pontes e Calçadas, não são sufficientes 
para o Engenheiro de Minas, ou para os que tiverem de explorar o interior do paiz. 

O talento e zelo que os Professores da Escola Central empregão em suas lições, nt'w 
suprirão as materias que nt'w fazem parte do programma d'esta Escola, nem o pouco 
tempo que alguns têm para dar o devido desenvolvimento ás materias de seos cursos. 

Na Escola Central não h a uma cadeira de chimica pratica e analytica, que prepare 
os estudantes para os estudos de mineralogia e geologia. A docimasia nt'w faz parte dos 
estudos da Escola Central. 

A mineralogia e a geologia formt'w um só curso feito em um anno. Do mesmo modo 
a metallurgia e a mineraçt'w, materias tão distinctas que em algumas Escolas da Europa 
cada materia exige dois annos, formão na Escola Central um cu~·so de um anno com duas 
ou tres lições por semana. 

Assim, com esta distribuição de estudos, não se poderá esperar que ela Escola Central 
saiào Engenheiros ele Minas, ou que tenhão conhecimentos necessarios para explorar 
nosso vasto paiz. 

Julgo, portanto, que o primeiro passo a dar-se para o desenvolvimento da industria 
mineral no paiz é a creaç[Lo de uma Escola de Minas junto á Escola Central, dando-se 
nova distribuição aos estudos de sciencias naturaes, que ahi se ensintLO, e creando-se os 
cursos que faltão para completar o ensino das Minas ; ou o que será mais completo, 
embora acarrete maiores despesas, ·a creaçt"Lo de uma Escola de Minas e Silvicultzwa na 
Província de Minas-Geraes, a qual será sempre o mais importante centro de nossa mineração. 

O clima e as outras condições de vida na Província de Minas-Geraes sert'w mais 
f:woraveis á mocidade do que no Rio de Janeiro. Tambem d' este nioclo se terá dotado a 
mais populosa e uma d11s mais importantes Províncias elo Imperio, ele um Estabeleci-
mento de instrucçt"w superior. 

Nos primeiros tempos da Escola Milit"ar, além dos premi os, procurou o Governo por 
outros meios attrahir para ahi a mocidade, e os serviços prestados pelos alumnos sabidos 
d'esta Escola ninguem os desconhecerá. Meios semelhantes poderão tambem encaminhar 
para uma nova Escola de ~!I:inas e Silvicultura parte da mocidade que se dedica á carreira 
de Engenheiro. O,s filhos de nossos proprietarios de matas irt'w ahi ·beber conhecimentos 
que lhes fart'w conhecer as riquezas que muitos possuem, talVez sem saber. 

Quando os conhecimentos da mineralogia, da geologia, da chimica, da botanica, &c., 
estiverem convenientemente espalhados em nosso paiz, o Brasileiro encontrará a cada 
passo os meios de crear e desenvolver industrias, pouco ou nada conhecidas no paiz. 

De todos os ramos da metallurgia é certamente o da fabricação elo ferro o que tem 
o primeiro logar na industria metallurgica; e a prodncção de ferro no proprio paiz é uma 
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condiçtí.o reconhecida essencial por todos os Governos, debaixo do ponto de vista industrial 
ou militar. 

A necessidade de fabricar ferro no Brasil é reconhecida desde muitos annos, e . 
algumas tentativas para o desenvolvimento cl'esta industria se têm feito, infelizmente sem 
r esultado. 

Pelas instrucções de 21 de Fevereiro de 1810, dadas pelo Conde de Linhares ao 
Capitão Varnhagen, vê·se qual era a sollicitude com que já n'essa epoca esta questão era 
olhada pelo Governo. 

O Estabelecimento de S. João de Ipanema, fundado em conformidades d'estas 
instrucções, não deo porém o resultado que enttí.o se esperava. 

Não é aqui o logar ele indagar a causa ela decadencia d'este Estabelecimento; elevo, 
1)orém, notar, que a falta de combustível junto á fabrica, falta esta que conduzia o 
Estabelecimento á dissolução, nt'to existia em 1810. 

Nas Memorias do P~ Gonsalves elos Santos, que antes ele 1810 tinha viajado n'estes 
lagares, lê-se, que o Morro Biraçoiava, antigo nome elo Araçoiaba, era coberto de matas. 

Se a fabricação de ferro no paiz em 1810 mereceo attençtí.o do Governo, em 1802 será 
imprudencia desprezar o seo desenvolvimento. Presentemente o bronze d'artilharia vai 
sendo substituído pelo aço fundido; e as madeiras elos navios de guerra, cobertas com chapas 
de ferro de 4i- e 5 polegadas de grossura. 

O Brasil possuindo os mais bellos minereos de ferro, e abundante combustível vegetal, 
pode produzir sem duvida alguma o melhor ferro, e o mais fino aço. 

Algumas outras razóes nos devem levar a desenvolver a nossa inclustria siderotechnica. 
A superioridade do ferro fabricado com combustível vegetal é incontestavel, como ainda 
ultimamente provárão as experiencias feitas em França com chapas, para cozt?'aça?· navios 
de guerra, do melhor ferro Inglez, fabricado portanto com coke, e chapas ele ferro fabricado 
no sul da França, com carvão de madeira. 

Nl'w obstante todo o progresso ela puddlage, não pode a industria dispensar o ferro 
fabricado com carvt'w ele madeira. A Inglaterra que por si só produz tanto ferro como 
o resto da Europa e a America, isto é, 265Th. por .cada habitante, ainda em 1860, importou da 
Suecia, 260,000 quintaes de ferro fundido; e alguns ele seos estabelecimentos ele machinas 
víio buscar na fabrica ele aço fundido ele Krupp, em Essem na Westphalia, algumas peças 
d'esse aço fundido para suas machinas. 

Os melhores aços são fabricados com carvão de madeira. Mr. L e Play, em uma 
Memoria sobre a fabricação de aço no Norte da Europa, disse: 

" O aço preenche o papel mais importante na economia social dos Estados ; esta 
importancia deve crescer consideravelmente para o futuro, á medida que se sentir mais 
vivamente a necessidade ele poupar por meios de bons instrumentos, e pelo concurso de 
machinas, o trabalho directo do homem." 

Mr. Chevalier, em seo relataria sobre a Exposiçí:io de 1855~ diz : " A utilidade elo aço 
e ela importante inclustria que o fabrica, pode estabelecer-se em duas palavras: a parte activa 
do maior numero · dos instrumentos e de aço. Por sua dureza, o aço o:ãerece grande 
resistencia ao uso. A guerra, pelas armas que põe na ml'w dos soldados, como a 
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industria, pelos instrumentos que dá aos obreiros, tem a maior necessidade do aço. As 
couraças, os melhores capacêtes, a parte cortante das espadas, as pontas das lanças, são de 
aço, do mesmo modo que algumas peças elas espingardas. 

Começa-se mesmo a fabricar peças cl'ar tilharia inteiramente de aço . ... 
Pode dizer-se sem exageraçt'w, que os progressos da industria do aço occasionarão 

iguaes progressos na maior parte dos ramos de trabalho." 
Tal é portanto a importancia da fabricação do aço, e por consequencia a fabricação 

do ferro com carvão de madeira. 
O preço do ferro fabricado com carvão de madeira augmenta todos os dias, e as matas 

que cobrião alguns lagares da Europa vão desapparecendo pouco a pouco, e assim se 
restringe cada vez mais esta fabricação, como tive occasit'w de observar na Silesia. Em 
alguns lagares não fôrão o fornos que concorrêrti.o para a destruição das matas, foi a 
necessidade de ter-se campo para a plantaçt'to do trigo e outros productos agrícolas. 

Possuindo pois o Brasil todas as materias para a fabricação do melhor ferro e 
aço, deve procurar produzir em seo proprio territorio ferro para seo uso, e aspirar um dia 
a poder suprir a Europa de ferro fabricado com combustível vegetal, que presentemente 
lhe vai faltando. 

Nenhum particular ousará commetter uma tal empresa, que no comêço nti.o poderá 
fazer face á concurrencia Ingleza; mas o Governo, tendo em vista obter ferro para os 
arsenaes, para couraçar nossos navios de guerra, para fabricar nossa artilharia, nossas 
espadas, &c., e preparar o pessoal que para o futuro espalhará no paiz a industria do ferro, 
certamente estabelecerá uma fabrica de ferro; não pequenas forjas, cujos resultados não 
corresponderão aos sacrificios, porém uma fabrica, por assim dizer normal, onde se 
eduquem praticamente Engenheiros, mestres, e obreiros. 

Nós temos uma fabrica ele polvora, montada como poucas se encontrão na Europa; 
temos uma fabrica ele foguetes a congrêve ; porém n'um conflicto com uma N açl"LO· 
marítima da Europa, que nos prive ele receber do exterior o que hoje recebemos, mesmo 
para nossa defensa, uma fabrica de ferro, onde se façti.o grosseiras lanças e espadas, nos 
será da maior utilidade. 

Convencido da importancia e necessidade da C1'eação de uma fabrica de ferro, 
apresentarei aqui as condições em que julgo dever-se estabelecer essa fabrica. 

O estudo que fiz ela materia, e o conhecimento que busquei ter do pouco resultado 
que algumas tentativas dérão a este respeito, me serviria de base. 

O primeiro passo a dar-se, é escolher o local satisfazendo ás condições economicas 
e scientificas, negando-se desde logo permissti.o a particulares para estabelecerem-se dentro 
de uma zona que contenha matas suffi.cien tes para o serviço ela fabrica. 

Crear-se-ha um serviço ele conservação e plantação de matas, que .será ao mesmo 
tempo e opportunamente encarregado da fabricaçt'w do carvti.o . Uma serraria será ahi 
estabelecida, afim de aproveitar os troncos das arvores, que fornecert'LO madeira para os 
arsenaes, ou para o comme~·cio; porquanto sómente os galhos e raizes serão empregados 
na fabricaçti.o do carvti.o. 

Commeçar-se-ha tambem desde logo a extracçt'to do minereo e a competente grillage. 



ANNEXOS. 153 

Durante este tempo, o Engenheiro, que tenha levantado precedentemente a planta e 
nivelamento, analysado os minereos, as gangas e fundentes, as argillas refractarias, bem 
como medido a força d'agua, e a quantidade de que se poderá dispor, fará um projecto 
completo e detalhado cra fabrica, tendo em vista a producção c1iaria que o Governo 
determinar~ 

O motor hydraulico será o preferido, em virtude da economia de combustível, e 
simplicidade das machinas. O vapor para os grandes martellos será fornecido pelo calor 
perdido dos fornos de pudcllage, e de recozer. A chama dos fornos altos será applicada 
para aquecer o ar, e se for possível, para a grillage do minereo e calcinação dos fundentes. 

O projecto não será de uma fabrica para a actualidade, porém de uma que preveja as 
nossas necessidades futuras, e cujas construcções se pos~ão augmentar gradualmente, sem 
embaraçar o serviço. 

Antes de ser posto em execução, o projecto será examinado na Europa ou no Brasil 
por pessôas, que além dos conhecimentos theoricos possut'Lo a respectiva pratica, e a quem 
serão tambem submettidas amostras de minereo, fundentes, argillas refractarias, e suas 
respectivas analyses. 

O Governo determinará a parte do projecto que será posta primeiramente em 
execução, em vista das necessidades, e do capital que ahi será empregado. 

Proceder-se-ha de maneira, que chegando os mes tres, os obreiros, e as machinas, 
esteja tudo disposto para principiarem-se os trabalhos. 

Certo numero de menores dos arsenaes, e outros que o Governo determinar, serão 
admittidos na fabrié'a, afim de ahi se . prepararem como fundidores, hminadores, 
modeladores, &c., &c. 

Uma fabrica fundada sob estas condições, e á qual se dê uma administraçt'w 
zelosa e acti va, não deixará de dar fructo e prestar grandes serviços ao paiz. 

No paiz existem opiniões, que os Governos nt'LO devem intervir nas empresas 
industriaes ; porém a historia de nossas empresas particulares mostra-nos, que nenhuma 
empresa particular de certa magnitude tem progredido sem a ajuda do Governo. O 
exemplo tantas vezes citad_o da Inglaterra, não pode infelizmente ter applicaçaõ no nosso 
paiz. A industria Ingleza, a Belga, a Franceza, e a da America do Norte, attingírt'LO um 
grao de prosperidade, que não precisão nem da iniciativa nem da tutela do Governo ; 
porém, mesmo na Europa, a Prussia, a Austria nos. mostrão os bons resultados que estes 
Governos têm colhido de sua intervenção nas empresas metallurgicas, e mesmo a Russia, 
que nos pode dar, por sua vastidt'Lo, alguns exemplos para serem segtúdos. 

No fim do seculo passado e principio do corrente, o Governo da Prussia, querendo 
plantar no paiz a industria do ferro, creou os estabelecimentos de Malapana, Rybnick, e 
depois o de Konigshütte e outros, cujos procluctos estt'LO brilhantemente representados na 
Exposição Internacional. Foi n'estes estabelecimentos que se preparárão os engenheiros, 
mestres, etc: , que depois concorrêrtLO para a fundaçt'Lo de outros estabelecimentos 
particufares. 

O Governo de Austria conserva ainda hoje bastantes estabelecimentos nüo só de ferro 
mas de ouro, prata, azougue, &c., &c. 

• 
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Tanto a Prussia como a Austria, á proporção que a industria progride, vão 
vendendo ou alugando alguns estabecimentos. 

O progresso da industria mineira e metallurgica da Russia, progresso constatado na 
presente Exposiçüo Internacional, é devido quasi á inic~ativa do Governo. 

Em fim, concluirei este trabf!-lho com a opinião de distincto escriptor: 
" Produzir ferro e aço bem e barato, é dar á industria, e á agricultura uma nova 

força ; é augmentar os recursos, o poder, e o bem-estar das sociedades modernas." 

• 
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CLASSE I. 

PRODUCTOS DE MINAS, E DE ESTABELECIMENTOS 

METALLURGICOS · 

POR 

JAMES GOMES DE ARGOLLO FERRÃO, 
'PRIMEIRO TENENTE DA ARMADA. 

SUMMARIO: 

CLASSIFICAÇÃO DAS DIVERSAS ESPECIES DE FERRO-EXTRACÇÃO DO FERRO-FABRICAÇÃO DO FERRO- CONVERSÃ O DO 

FERRO FUNDIDO Ei\I FERRO E~I BARRA NAS i\IINAS DE DANNEMORA- ESPECi i\IENS DE FERRO APRESE:-< 'rADOS 

NA EXPOSIÇÃO DE 1862-FABRICAÇÃO DO AÇO NA IN.GLATERRA. 

As maquinas, além dos movimentos a que se clestiniw, estiLo sujeitas a vibrações, e 
dão logar a resistencias aos esforços de tracção, compressüo, torsüo, e choque ; os 
materiaes pois que mais convêm para a sua construcçtio devem reunir duas qualidades 
essenciaes: tenacidade, para a resistencia ; e malleabilidacle, para o trabalho elas peças. 

Estas duas propriedades, que se podem denominar primarias, niw são todavia as 
unicas que devem ter taes materiaes; porquanto, além elos movimentos, vibrações e 
resistencias, estilo sujeitas a grande numero de funcções especiaes, que por seo turno 
exigem propriedades particulares. D 'entre os materiaes de · construcçl'w que. á nossa 
escolha apresentão a natureza e a industria, é o ferro o que mais se presta a todas essas 
exigencias. 

Todos conhecem suas infinitas applicações : o ferro se accommoda a todas as nossas 
necessidades, desejos e até caprichos, e é não só indispensavel ás artes, mas tambem ás 
scieneias, á agricultura, e á guerra. Em uma palavra, o ferro é o metal mais precioso 
para o homem, e o mais poderoso agente da civilisaç(io . 

• 
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OLASSIFIOAOÂO DAS DIVERSAS ESPEOIES DE FERRO. 
' 

Consideradas em um ponto de vista puramente mineralogico, as diversas especies de 
ferro podem ser classificadas do modo seguinte: ferro natural; ferro arsenical; sulpbureto 
amarello de ferro ; sulphureto branco de ferro ; sulphureto magnetico de ferro; oxydo preto 
ele ferro; ferro oligisto; hematite; hyclrato de ferro; petticite; yenite; carbonato ele ferro; 
phosphato ele ferro ; sulphato de ferro; chromato de ferro; arseniato de ferro; oxalato de 
ferro ; ferro titaneo. 

D'entre estas especies, apenas dez são geralmente procuradas, quer por causa do fen:o 
que contêm, quer para a extracçlío ele princípios utilisaveis nas artes e manufaeturas; 
taes como o ferro arsenical, o sulphureto ele ferro, o sulphureto de ferro, e o chromato ele ferro . 

Ferro natural.--Esta especie subdivide-se em tres: ferro tellurico, quasi puro; 
ferro nickelifero ou. meteorico, e aço natural. O f~rro tellurico é_ muito raro, e os poucos 
especimens que d'elle existem pertencem a collecções mineralogicas. Além do ferro contém 
,elle carbono, e algumas vezes chumbo ou cobre; porém nunca entra nickel em sua 
composiçào. Um especimen de ferro tellurico achado em ({ross Camsdorf, na Thuringia, 
e que foi analysado por Klaproth, deu o seguinte resultado: 

Ferro, 
Chumbo,. 
Cobre, 

92'5 
6'0 
1"5 

Outro especimen de ferro tellurico, achado em Coimecticut, pe1;tencente á collecção 
mineralogica da America elo N arte, contém, segundo Shepard, 91.8 partes de ferro, e 7·2 
de carbono.' A gravidade especifica do ferro tellurico varia entre 7 e 7'8. 

Jj'erro nickelifero ou meteoTico.--Esta especie de ferro natural distingue-se da 
primeira por conter nickel e algumas vezes cobalto em sua composição. Ella é muito 
malleavel, algumas vezes cellular, outras compacta; e quando polida apresenta marcas 
lineares, conhecidas com o nome de figuras de Widmannstatt. Alguns especimens de 
ferro meteorico, que fôrào analysados, continhão, segundo Nicol's J.l1anual of Mineralogy~ 
o seguinte: 

Ferro, 81'8 
Nickel, ]l•g 

Cobalto, 1·0 
Cobre, 
Manganez, 0'2 
Magnesia, 
Enxôfre, 5'1 
Materias insoluveis, 

---
Total, 100· -

88•04 
10•73 

0'46 
0'07 
0'13 
0'05 
0"04 
0'48 

100• 
~ 

93'78 
3'81 
0'21 

. 100' 

Segundo Sbepard, 8illiman's American Journal, a queda de pedras meteoricas ou 
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aerolithos tem logar principalmente em duas zonas: uma, pertencente ao Continente 
Americano, demora entre os parallelos de 33° e 44 o Lat. Norte, e tem 25° de comprimento ; 
sua direcção é N.E.: S.O; a outra, pertencente ao Continente· Oriental, demora entre os 
parallelos de 33° e 54° L at. Norte, segue a mesma direcçao N.E.: S.O., e tem o dobro do 
comprimento da primeira. A queda de qnasi todos os aerolithos observados durante os 
ultimas cincoenta annos ha tido logar dentro d'estes limites. Todavia, os mais notaveis 
aerolithos de que temos conhecimento fôrão achados na America Meridional: um, em 
1784, no riacho Bendego, no Brasil, pesava 17,300 libras, e tinha um volume de 32 pés 
cubicos: o outro, descoberto em 1783, por Don Rubin de Oelis, em Tucuman, pesava 
33,600 libras. 

Aço natuml.--Esta substancia tem todos os caracteres de aço fundido, e é 
geralmente achada em pedaços ele pequena grandeza, cuja fôrma muito se approxima ela 
espherica. M. Mossier achou na vílla de Bouiche, perto de N ery, em. uma veia de carvão 
mineral, um pedaço, que pesava 16 libras e 6 onças, de aço natural. Além cl'este especimen, 
outros ele menor grandeza se tém achado no mesm? logar. 

Fen·o Arsenical.--Encontra-se esta especie de ferro em rochas graníticas e 
scbistosas; ·sua côr é branca e algumas vezes branca-amarellada, e sua gravidade especifica 
varia entre 6 e 6·2. O ferro arsenical é muito commum nas minas de Freiberg, na Saxonia, 
e nas de estanho da Bohemia, Silesia, e Oornwall. Um especimen, analysado por Plattner, 
continha em cem partes: 

Ferro, 
Enxôfre, 
Arsenico, 

34'46 
20'07 
45'46 

Algumas vezes o ferro arsenical contém t ambem ouro ou prata, outras vezes parte elo ferro 
é substituída por cobalto. 

SulphuTeto amarello de fe·rro.--A côr ele bronze cl'este mineral o torna facilmente 
conhecido; sua gravidade especifica varía entre 4'9 e 5"1, e alguns especimens, analysados 
por Hatchett, continhão, termo medio : 

Ferro, 
Enxôfre, 

Pa1·tes. 
47'3 
52'7 

O sulphuret~ amarello de ferro é soluvel em acido nitrico, mas o acido chlorhydrico 
pouca influencia sobre elle tem. 

Sulphureto bmnco de fen·o.--Este mineral se distingu'e do lJrimeiro sómente pela 
côr e fôrma dos crystaes. 

SuLplntreto magnetico de fen·o.--Segundo as analyses de G-. Rose, esta espeme 
contém em cem partes: 

2 I 

Ferro, 
Enxôfre, 

Partes. 
60"44 
39'56 
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Oxydo rn·eto de fen·o, magnetite.--Este mineral encontra-se em grande abundancia 
na Siberia, Noruega, Suecia, Russia, e America do Norte. Seus caracteres distinctivos 
stí.o grande difficuldade em passar ao estado liquido; niw se decompor pelo aciclo nítrico; 
e, quando reduzido a pó, ser soluvel em acido chlorhyclrico. Sua gravidade especifica 
varía entre 4'24 e 5'4. 

Segundo Karsten, Berzelius, e outros, o oxydo preto de ferro contém, termo medio : 

Feno, 
Oxygeneo, 

Partes 
72'4 
27"6 

Algumas especies cl'este mineral possuem uma polaridade muito clistincta; outras 
tornrw-se polares pelo simples toque elo magnete. 

Dons especimens ele ferro magnetico da bella collecção ele mineraes de ferro mandada 
pela Russia para a Exposiçüo Internacional, analysaclos, clérlí.o a composiçl'•o seguinte: 

Pm·tr3s. 
Agua, 2'5 a 3"2 
Protoxydo ele ferro, 20'0 " 13"0 
P eroxyclo ele ferro, 44'4 66•5 
Oxyclo de manganez, 0'16 " 0"56 
Alumina, 5'2 " 3"6 
Cal, 0'6 " 0'56 
Magnesia, l'O " 1"52 
Acido Sulphurico, o·o4 " 0'04 
Aciclo Phosphorico, 0'5 0"57 • 
Materias insoluveis, 25'6 " 10"45 

--- ---
Total 100' 100' ---

As minas de Dannemora, na Suecia, celebres pela qualidade elo ferro que se extrahe 
de seus minereos, nilo usi:ta senão ele magnetite. 

Oliqisto, feno especular.--É este o mineral ele ferro mais abundante em nosso 
globo . A variedade especular é geralmente encontrada em rochas crystallinas e volcanicas. 
O Brasil, a Suecia, as montanhas elos Vosges e as de Ural contêm em seus terrenos de 
transição grandes quantidades ele ferro especular. Todavia, a melhor especie é encontrada 
nas minas de ferro ela Ilha d'Elba. Segundo o·Dr. Ure esta especie contém: 

Ferro, 
Oxigeneo, 

Pwrtes. 
70'03 
29'97 

e algumas vezes oxydo de titaneo, acido titanico, chromo, ou sílica. 
NU.o só no compartimento Brasileiro, mas tambem nos dos paizes em que abunda 
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este mineral, achão-se mui bellos especimens, particularmente os que pertencem a uma 
collecç-ão do condado ele Oornwall: em alguns d'elles, os crystaes têm tres polegadas ele 
comprimento e quatro de larg_ura. 

H ematite.--E ste minereo é encontrado em gmncle abunclancia em Inglaterra, e 
ainda que não conttmha muito ferro é todavia procurado _por causa de sua qualidade. 
Alguns especimens de hematite da floresta ele D ean contêm, termo media, o seguinte : 

Agua, 
Carbonato ele Cal, 
Carbonato ele magnesia, 
P eroxyclo de ferro, 
Alumina, 
Aciclo phosphorico, 
l\1aterias insoluveis, 

Total,· 

Partes. 
3'16 

2-7·0 
15'0 
40'8 

6'0 
0'2 
7'84 

100· 

Hycl?·ato de f en·o, H ematite cinzenta.--Em muitos paizes e principalmente na 
França e Belgica a hematite cinzenta é quasi exclusivamente empregada na fabricação do 
ferro. Na Inglaterra, porém, apezar cl'ella ser encontrada em grande quantidade, é pouco 
usada por causa elo aciclo phosphorico que entra em sua composição, e que algumas vezes 
se eleva a .dez por cento. Segundo as analyses elo Dr. N oacl, a hematite cinzenta contém, 
termo media, o seguinte : 

Agua, 
Oxyclo de manganez, 
l\1agnesia, . -
Alumina, 
P eroxyclo ele ferro, 
Aciclo' Sulphurico, . 
Aciclo Phosphorico, 
l\1 a terias insolu v eis, 

Total, 

Pm·tes. 
12 '31 

3·08 
1'72 
1'20 

68'57 
o·u 
1'0 l 

12'00 

100· 

Petticite.- -Este mmereo é considerado como um producto da decomposição elo 
Mispickel ; elle é- geralmente achado nas minas ele Freiberg e algumas vezes na Silesia 
e Bohemia. Sua composição chimica é a seguinte : 

P eroxyclo de ferro, 
Aciclo phosphorico, 
Acido sulphurico, 
Agua, . 
Materias insoiuveis, 

Total, 

Pm·tes. 
36'69 
14"81 
15'15 
30'35 
3·oo 

100' 
= • 
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Yenite ou Lievrite ; Nont?·onite.--Estes minereos são extremamente raros; 
compõe-se geralmente de peroxydo de ferro e sílica : o primeiro contém cerca de doze por 
cento de carbonato de cal, o segundo dez a vinte por cento d'agua ; a quantidade de sílica 
que entra em sua composição varía entre trinta e quarenta por cento. 

Carbonato de je?Yo.--Este minereo é um elos mais abundantes em Inglaterra onde 
é encontrado na vizinhança de minas de carvão mineral. Seu peso especifico varía entre 
3 e 3·8, e sua composição chimica é geralmente a seguinte : . 

Protoxydo de ferro, 
Sesquioxydo de ferro, 
Protoxydo de manganez, 
Magnesia, 
Cal, 
Acido Oarbonico, 

PctTtes. 
37'33 
8'52 

12'65 
4'52 
1'18 

35'8 

Total, 100· 

Este mineral presta-sB com grande facilidade á extracção elo ferro, o que constitue 
grande valôr sob o ponto de vista metallurgico. 

Plwspltato deje1-ro, Vivianite.--A côr d'este minereo é algumas vezes azul, outras 
vezes verde-escuro. Um especimen pertencente á collecção de Oornwall continha o 
seguinte: 

Acido phosphorico, 
Protoxydo de ferro, 
Agua, 
Materias insoluveis, 

Total, 

Partes. 
31'08 
40'33 
28'hl 

0'40 

100. 

Sulplzato de ferro.--Esta substancia é formada pela oxygenação elo sulphureto de• 
ferro ; para a metallurgia ella não tem a menor importancia. 

OltTomato de ferro.--Gassin foi o primeiro que descobria este minereo, noVar, 
Departamento da :E'rança. Encontra-se tambem na Noruega, e uma amostra vinda cl'este 
paiz continha o seguinte : 

Protoxyclo ele ferro, 
Sesqnioxyd? de chromo, 
Alumina, 
Sílica, 
Magnesia, 
Materias insoluveis, 

Total, 

Partes . 
25'7 
54• 1 

9•03 
4'76 
5'41 
1'00 

100' 
= 
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Arseniato de jerr·o.--,.Este minereo acha-se em pequenas massas nas minas de 
cobre de Oornwall. Segundo Berzelius sua composição é a seguinte : 

Acido arsenico, 
Peroxydo de ferro, 
Protoxydo de ferro, 
Agua, 

Total, 

PaTtes. 
40'4 
28'1 
12'6 
18'9 

• 
100'0 

Oxalato de fer·ro, Hwnboldtina.--Esta espeCie affecta geralmente a fórma de 
crystaes capillares, e é encontrada nas minas ele carvão mineral ela Bohemia. Segundo 
Rammelsberg, sua composição chimica ~ a seguinte : 

Acido oxalico, 
Protoxydo de ferro, 
Agua, . 

J:otal, 

Pw·tes. 
42"40 
4 1 '13 
]6•47 

100' 

FeTTO titaneo.--Este minereo compõe-se segundo H. Roze Scheerer, de sesquioxydo 
e ele peroxyclo ele ferro e de aciclo titanico em diversas proporções. Encontra-se esta 
especie ele ferro n~s proximidades elo lago Ilmen, na Russia ; na parte meridional ela 
Noruega e na Trausylvania. Sua gravidade especifica varia entre 4 '0 e 4, 9. O ferro 
titaneo passa difficilmente ao estado liqtúclo, e quando combinado com outros minereos ele 
ferro·procluz uma mistura ele má qualidade. 

EXTRACÇ.Ã.O DO FERRO. 
A extracção elo ferro é uma elas mais importantes operações da metallurgia, e sem 

duvida alguma o emprêgo cl'este metal eleve ter . sido muito posterior ao dos outros. 
Alguns autores attribuem aos Oyclopes a descoberta e emprêgo do ferro, outros attribuem 
aos Ohalybes. Não ha porém a menor duvida que os Romanos, durante o perioclo ele 
seu reinado em Inglaterra, explorárt'w as minas ele ferro ele Monmouthshire e Gloucester-
shire. Todavia, o emprêgo cl'este metal não começou a ser bem comprehencliclo antes elo 
reinado -ele Eduardo 3?; foi elle o primeiro que usou ele peças ele artilharia não só quando 
invadio a Escocia em 1327, como tambem durante o cêrco de Calais, em 1346. Durante 
os seculos 14 ~ e 15~, a fabricação do ferro na Inglaterra era tüo pouco consicleravel, que os 
Inglezes importavão de mercados. estrangeiros quasi todo o ferro e aço ele que usavüo. 
Em fins do seculo 15~ a fabricaçt'w elo ferro começou a progredir por tal fórma que o 
Parlamento Inglez prohibio completamente a importaçã9 ele artigos que poclit'w ser fabricado~ 
no paiz. Durante o reinado de Izabel era tal o consumo ele ca~·vão ele madeira que ella 
se vio obrigada a de algum modo limitar o numero ele altos fornos, e restringir o córte ele 
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madeiras. Durante os reinados de J ames I ~ e Carlos I 0 , :fizerão-se muitas experiencias 
empregando como combustível carvão mineral, e não tendo sido satisfactorios os resultados. 
ele taes experiencias, abandonou -se quasi completamente a fabricação ele tão precioso 
metal: isso obrigou os Inglezes a importar como antigamente o ferro e o aço ele que 
precisavão. :Finalmente cle1Jois ele muitas tentativas infructuosas, Abraham Derby 
demonstrou, no começo do seculo passado, que com carvão mineral elle tinha podido obter 
ferro de bôa qualidade. Não obstante, a importação progreclio consideravelmente, como 
se vê ela tabella annexa. 

Annos de Quantidade ele ferro 
importada. 

toneladas. 
1711 a 1718 15,642 
1729 " 1735 25,501 
1750 " 1755 34,072 
1761 " 1766 . 48,980 

Em meiado do seculo 17. o numero ele altos fornos na Inglaterra e no conclacl0 ele 
Galles era 59, e a quantidade deferro ei\1 guza, que procluzião montava a 17,350 toneladas 
por anuo. 

Em 1760, J ohn Smeaton, ele sociedade com Abraham Derby, ·resolvêrão de modo 
completo a grande difficuldade do emprêgo de carvão n1ineral na fabricação do ferro. 
Forão elles os primeiros qüe empregárão um ventilador por meio do qual se impellia uma 
corrente continua de ar para dentro do alto forno, conservando por este meio o combustível 
·em completa ignição. Smeaton e D erby applicárão sua invenção aos altos fornos de 
Om-ron Iron WoT!cs, ainda existentes actualmente, e obtivérão tão bons resultados que a 
fabricação do ferro quintuplicou em Inglaterra. 

No começo elo seculo 18 ~ começou a Grã-Bretanha a representar o mais importante 
logar na fabricação do ferro; resultado devido ao aperfeiçoamento das maquinas de vapôr 
por J ames W att. 

A estatística annexa confirma que esse distincto logar por ella tem sido até o presente • 
conservado, apezar da concurrencia incessante que lhe fazem a Russia, a Suecia, a 
França, etc. 

Quantidade ele feno em guza fabricado em Inglaterra desde 
1800 até 1860. 

1800 
1825 
1830 
1835 
1840 
1845 
1849 

Tons. 
180,000 
600,000 
678,000 

1,000,000 
1,396,400 
1,5 ] 2,500 
2,000,000 

1850 
1852 
1t>54 
1856 
1858 
1859 
1860 

Tons. 
2,250,000 
2,701,000 
3,069,838 
3,586,377 
3,455,064 
3, 712,904 
3,8~5,752 
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Avalia-se em 12,703,950 libras esterlinas a quantidade de ferro fabricada em 1860. 
Durante o anno de 1860, o numero de altos fornos no Reino Unido era 582, e nt"~o 

obstante as pe~das que tem soffrido o commercio de ferro com a guerra civil na America,_ 
do Norte, esse numero eleva-se actualmente a 872. 

A tabella annexa representa a quantidade de ferro exportada elo Reino· Unido n'estes 
ultimas tres annos e seos valores respectivos. 

Descripção. Quantidacle. Valor. 

I 859· I86o. I 86!. I8 59· I86o. I 861. 

Tons. Tons. Tons. :B. :E. :E. 
Ferro em guza, 316,376 342,566 387,546 901,929 974,065 1,047,318 
Barras, 300,786 311,459 258,547 2,373,910 2,385,871 1,885,605 
Trilhos, 528,927 453,445 377,477 4,124,208 3,408,759 2,903,357 
Arame,_ 12,391 13,957 11,630 228,019 250,087 207,317 
Ferro fundido, 81,302 74,971 74,969 795,819 832,638 701,214 
Ferro forjado, 

I 
200,665 213,474 190,533 3,084,720 3,317,349 . 2,868,923 

Aço, 24,729 32,173 21,79 6 805,832 986,228 727,840 

A quantidade de ferro importada pelo Reino Unido · n'estes ultimas, tres arinos, e 
seus valores respectivos acbão-se na tabella seguinte : 

Anno. Quantidade. 
I 

Valor. 

Tons. :E. 
1859 42,713 543,279 
1860 ' 54,061 659 ,620 
1861 35,489 395,060 

A maior parte elo ferro importado pela Inglaterra é o da Sue0ia; particularmente o 
ele Oeregnmd, muito usado em Sbeffield para a fabricação de instrumentos cortantes. 

A diminuição ela importação do ferro em J 861 é devida em grande parte aos 
melhoramentos que na Inglaterra tem feito a fabricação elo ferro. 

FABRICAÇÃO . DO FERRO. 

Os processos actualmente empregados para a. fabricação elo ferro var.ião segundo a. 
natureza do mineral e elo combustível. Como .illustração do metbodo adaptado quando se 
emprega carvão ele madeira, vamos descrever o processo da fabricação do ferro Oeregrund, 
extrahido elas mi.nas ele Dannemora., na Suecia. O minereo empregado para a fabricação 
do ferro Oeregruncl é o oxydo preto de ferro; e o combustível o carvão de madeira. Em 
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primeiro logar calcina-se o minereo, tal qual sahe das minas, em um caixão rectangular, 
construido de tijolos, cuj as dimensões são as seguintes : comprimento, 18 pés ; largura, 
15 pós ; profundidade, ô pés; é aberto na parte superior, e munido de uma p,orta em uma 
de suas faces lateraes, por onde entra o ar necessario á combust.c1.o. Eis o modo por que 
se dispõe o combustível e o minereo. O combustível occupa toda a altura elo fôrno, sobre 
elle se colloca uma camadA. ·de minereo ele 5 a ·7 pés ele espessura, e sobre esta camada se 
deposi ta uma outra de l a 1, 5 pés, composta de carvão miudo e cinzas. Assim, quando o 
forno está prompto a funccionar contém uma camada de carvão de madeira de 6 pés de 
espessura, uma de minereo de 5 a 7 pés, e finalmente uma de carvão miudo e cinzas de l 
pé a l , 5. É depois d'isto feito que se ataca fogo ao combustível; em poucas horas a 
combustiw é geral, e a pequena quantidade de pyrites que o minereo contém se decompõe 
pela volatilisação do enxofre ; a humidade desapparece, e o minereo, não obstante ser 
muito tenaz, torna-se fücihnente trituravel. Esta op eraçiio dura 24 horas pelo menos. 
o segundo processo é o seguinte : depois de sufficientemente frio, é o mineral reduzido a 
pedaços e passado em uma peneira, construída de modo que n t'w deixe passar nenhum 
maior que uma noz ; em seguida o minereo é levado ao alto forno para ser fundido. A 
fórma in terior do alto fôrno é a que resulta de dous cones truncados unidos pela base; a 
altura do cone inferior é gerahnente um terço da do superior. O cone inferior é munido 
de dua portas; por uma passa a corrente ele ar, por outra a escoria ou o mineral quando 
fundido. Para carregar o forno procede-se do modo seguinte : ·em primeiro logar 
deposita-se o combustivel, e· ataca-se fogo ; quando a combustão começa a ser geral 
deposita-se sobre o combustível em igniçüo uma certa quantidade de minereo triturado; 
sobre o minereo deposita-se uma outra quantidade de combustível, e assim se procede 
alternadamente até completo carregam ento do forno. Se o minereo contém cal ha 
1a.ntaaem no emprêgo de calcareo silicoso em quantidP"de sufficiente para facilitar a fusão. 
D 'esse modo> em poucas horas, começa o minereo a liquefa.zer-se, e corre, em consequencia 
de -ua deu: idade, para o fundo elo forno. 'esse ponto, ela operaçt'Lo abre-se a porta de 
sabida, eparti.o - e as escorias, e deixa-se correr o ferro para regos ele antemão preparados ; 
n' esses regos :fica o tempo necessario para esfriar, sendo depois partido em pequenos 
pedaços, a que os Inglezes chamão pigs, e os Francezes gueuses. 

Logo que uma carga ele minereo tem sa.hiclo, começa-se a substituil-a por outra., d'este 
modo a converst'LO e purificação do minereo tem logar successivamente, durante os seis 
primeiros mezes do anno. Durante os outros seis mezes, concertüo-se os fornos, 
extrabe-se minereo, e com1:ira-se carvào ele madeira em quantidade sufficiente para o anno 
seguinte. 

C01TVERSÃO DO FEB.IW F{JNDIDO EM FERRO EM BARRA NAS MINAS DE 
JJANNEMORA. 

P ela refinaçã.o converte-se o feri·o em guza em ferro f01jaelo. Para esse fim empregão 
os Snceos as fo1ja.s gera.lmente usadas por ferreiros . Em frente do tubo de conducção ele 
ar collocão o pedaço de ferro que querem refin ar coberto ele uma camada de carvão de 

• 



ANNEXOS. 165 

madeira em braza, e ab rem a valvula de communicaçt'w de ar, e como o pedaço de ferro 
está justamente no foco de calor, começa a passar em pouco tempo ao estado liquido, e 
corre para uma cavidade feita abáixo do tubo de ar. Ahi, elle esfria, e toma de novo a 
fórma solida, depois do que é retirado para pas~ar ainda uma vez pelo mesmo processo, 
sendo em seguida levado para baixo de um martello 1)ilí1o, onde se expellem as cinzas, e 
ela-se mais contiguidade a suas moleculas. Feito isto, deixa-se o metal esfriar 
gradualmente para ser quebrado em pequenos pedaços. Esses pedaços depois ele passarem 
l)or processos analogos aos que acabamos de descrever suo convertidos em barras pelos-
meios ordinarios. 

A quantidade de ferro fotjado obtida de uma .cer ta quantidade ele ferro em guza • varía conforme a qualidade do mineral e a perícia do operaria. Nas minas de Dannemora, 
calcula-se a quantidade de ferro em barra em 80 por cento da quantidade de ferro em guza, 
e suo os operarias os responsaveis pela execuçlio d'esta ordem. 

Em algumas partes da America elo N arte, particularmente nos estados ele Vermont e 
Nova J ersey, os fabricantes de ferro emprega vão o mesmo methoclo que acabamos de 
descrever- N 'estes ultimas annos porém a elle se tem substituído fornos modernos onde 
uma continu a corrente ele ar é obtida quer por meio de folles communs, quer por meio de 
ventiladores. As dimensões elos fornos que empregão carvão de madeira são geralmente 
as seguintes : altura total, 35 pés ; diametro ela parte inferior, 24- polegadas; dimnetro 
ela bôca, 20 polegadas; cliametro elo ponto ele juncção dos dons cones, 9 pes e 6 polegadas; 
a inclinação elas paredes in tern;=ts varia ele 55~ a 60°. A altura mais conveniente elos fornos, 
destinados a carvão ele madeira, é, segundo Overman, 35 a 3G pés ; quanto ao cliametro 
ela boca, ha grande clivergencia de opiniões . Na P ensilv:mia, onde o combustível 
exclusivamente empregado é carvão de madeira, o diametro da boca é muito pequeno, e a 
essa causa attribuem os Inglezes o immenso consummo ele combustível. Para cada 
tonelada ele ferro gastão-se nas fabricas da Pensilvania 6 a 7 tonelallas de carvão ele 
madeira, ao passo que em New York e províncias ele L este, onde os fornos tem bocas 
maiores, gastão-se apenas 4 toneladas. 

A quantidade de ar in troduzido nos fornos é tambem de summa importancia. Se o 
carvão é pouco consistente não se deve empregar uma corrente de ar que produza pressão 
ele mais de meia libra por polegada quadrada ; se porém for tem .. z, é necessario que a 
corrente ele ar seja ele i- a 1 li bxa ele pressão. 

O emprêgo ele ar aquecido, tãq geral na fabricação elo ferro na In glaterra, não tem tido 
a mesma sorte na America elo N arte. Overman diz que o emprêgo ele ar aquecido nos 
fornos destin ados ·a carvão de madeira pode ser vantajoso em casos particulares, sendo 
nocivo na generalidade. 

N a Inglaterra e na Escocia, a natureza elo minereo e o emprêgo ele carvão de pedra, 
ou coke tem levado os fabri cantes a clar aos fornos dimensões fora elo commum sem 
comtudo alterar essencialmente sua configuração, suas dimensões são geralmente as 
seguintes : al tura total, 35 a 60 pés ; diametro da boca, 8 a 12 pés ; diametro do fundo 
6 a 8 pés ; a fórma in terna commnmruente adaptada é a mesma gue a dos fornos destinados 
a carvão .ele maclOJira. Alguns fabricantes porém tem alterado essa forma, e em vez de ser 
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o fôrno constituído pela reuniáo de dous cones truncados, é formado l)or um cylindro e por 
dons cones ; um dos quaes na parte superior e o outro na inferior do cylindro. O ar que 
se introduz nos fornos pode ser frio ou aquecido antes ele sua entrada, e sua tensão varía 
entre 2,5 a 3,5 libras por polegada quaclracloa. 

A descoberta da superioridade elo ar aquecido para a fabricação elo ferro é devida a 
Mr. J . Neilson, engenheiro de Glasgozo Iron Works . As vantagens que resultão ela 
introducção de ar aquecido são as seguintes : economia ele combustível e rapidez do 

·processo ela fabricação. 
A tabella annexa comprehende os resultados de uma extensa serie de experiencias 

sobre as prop~:ieclades mecanicas dQ ferro obtido por meio ela injecçt'w ele ar frio e ar 
quente. 

Ferro de CaTron Iron Worlcs. Ar frio. Ar quente. 

Força ele tracção em libras por polegada quadrada, .16683 13505 
Força de compressão em libras por polegada quadrada, 106375 108540 
Força transversal ele barras ele uma polegada quadrada 

de secção, 476 468 
Flexão de barras, em polegadas, 1'313 1·337 
Modulo ele elasticidade, em libras, 17270500 16085000 
Gravidade especifica, 7·066 7·046 

Ferro de Bujfm·y b-on Wo1·ks. Ar frio. Al: quente. 

Força de tracção em libras por polegada quadrada, 17466 13434 
Força ele compressão em libras por polegada quadrada, 93366 86397 
Força transversal ele barras ele uma polegada quadrada 

de secção, 463 436 
Flexão ele barras, em polegadas, 1·55 1'64 
Modulo de elasticidade, em libras, 15381200 13730500 
Gravidade especifica, 7.097 6·958 

Estes resultados forão extrahidos ele trabalhos apresentados á .A.ssociação Real da 
Grt'v Bretanha pelos clistinctos engenheiros, Fairbairn, Hodginkson, Eaton, etc. 

ESPECThiENS DE :FERRO A:PRESENTADOS NA EXPOSIQÁO DE 18ô2. 

A collecçtio ele especimens ele ferro apresentada na E xposição mostra exuberantemente 
o progresso feito n'estes ultimos annos no fabrico elo ferro. 

Nt'w só os fabricantes Inglezes exhibem muito n'esta parte, como tambem os Francezes, 
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Russos, etc. não se poupamo a despesa ele mandar á Exposição os productos de suas 
fabricas, alguns elos quaes t êm cativado a attençito elos fabricantes de ferro na Inglaterra. 

p;_ Austria exhibe diversas collecções de especimens de ferro fundido, batido, e 
laminado que lhe fazem muita honra. Os especimens vindos da Styria süo além ele 
interessantes particularmente instructivos, por serem nl'w só illustraclos por mappas 
g·eologicos elos clistrictos ele onde se extrahe o minereo, como tambem por desenhos 
coloridos, representando altos fornos, fornos de re:finaçüo, e maquim,s relativas á fabricaçi.io 
do ferro . • 

Os Austríacos empregão geralmente, para o fabrico elo ferro, carvão de madeira e, 
em vez ele ar frio , usão de ar quente. As dimensões de seus fornos süo as seguintes: 
altura total, 4 0 pés ; cliametro da boc a, 3 pés; di ametro da parte inferior 4 · 5 pés. Os 
gazes provenientes da combustüo são conduzidos por meio de um tubo para os fornos 
onde se calcina o mineral. Em algumas fabricas, os fornos ele calcinar süo construidos 
em uma plataforma no tope elos altos fornos, e logo que o minereo está calcinado é levado 
para ser fundido . 

Na Inglaterra, esse systema é empregado ha muitos annos, e a economia que cl'elle 
resulta monta, termo meclio, a 30 por cento. Além do ferro, a Austria contribuio com 
muitas collecções de aços, entre as quaes a de Scharsach é niio só a mais perfeita, mas 
tambem a mais curiosa por ser uma industria que data do tempo elos Romanos. A 
estatística annexa contém a quantidade ele ferro feita na Austria nos armas ele 18.51 a l SGO. 

Anno. Ferro em gnza. Fundições. 'I' o tal. 

Tons. Tons. Tons. 
1851 179,184 32,205 211,389 
1852 186,064 34,051 220,115 
1853 218,980 32,000 250,980 
18511 236,09 7 32,360 268,'157 
1855 249,773 34,916 284,689 
] 856 280,034 30,1 54 310,188 
1857 308,589 35,550 341 ,188 
185 8 298,599 34,876 333,475 
1859 278,412 38,p30 317,342 
1860 274,118 I 35,959 310,077 

A Belgica, além da collecçl'w de minereos de ferro que mando11 para a Exposiçlio, · 
expoz tambem chapas, consideradas sem rival. As chapas Belgas caracterisão-se pela 
igualdade de suas :fibras, e por sua côr azul, a qual é attribuida a uma camada muito :fina 
de oxydo de ferro. A sociedade ela Providencia exbibio uma completa coll ecçiw de 
especimens de ferro fmj ado, batido, e laminaclo, que bem attestão a perfeiçl"to e propriedades 
mecanicas ele seus productos : as rodas e eixos de locomotivas, os tri lhos, e 
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especialmente um de 112 pés de comprimento, são ainda bellas provas ela pm~feiç ilo ele seus 
trabalhos, e elos grandes recursos de que dispõe. 

A fabricação do ferro na Belgica tem progredido rapidamente n'estes ultimos annos, 
devido em grand e parLe ao incremento que têm tido as ferrovias . 

A tabella seguinte contém a quantidade de ferro, em guza e f01jaclo, feito na Belgica 
nos annos ele 185 1 e 186 0, assim como o numero de altos fornos e fornos ele refinação . ' 

Numero de Quantidade de Numero de Quantidade 
Annos. altos fomos . ferro em guza. fornos de de ferro 

Tefinação. fo1jado. 

Tons. Tons. 
1851 46 167,609 ~01 67,232 
1860 51 319,844 314 200,000 

O Brasil contribuio com uma nca collecção ele minereos ele ferro para a E xposição. 
Até o presente o Imperio é conhecido pela riqueza ele suas minas ele ouro e ele diamantes, 
n'esta occasião p orém acaba de mostrar que além de metaes e pedras preciosas contém 
em seu solo as melhores especies ele ferro. Os bellos especimens de ferro oligisto da 
pr.ovincia de S. Pedro elo Sul, os ele ferro spathico, peroxyclo ele fe~To e limonite 
contribuídos pela Província ele Minas Geraes têm atrahido a attençuo ele todos que têm 
visitado o compartimento Brasileiro . A areia ele ferro mandada tambem pela província de 
Minas Geraes é um minereo que até o presente tem sido encontrado tã.o somente na Nova 
Zelandia e n a Bahia ele N apoles. Na Z ela.ndia o ferro micaceo é achado na vizinhan_ça 
ele crateras ele alguns volcões, p erto ·ele Taranaki, de onde é exportado para Inglaterra 
com o nome de Ta?·analci Iron sancl. 

Segundo as melhores analyses Inglezas, o ferro m10aceo Taranaki contém em sua 
composiçt"w, o seguinte : 

P eroxyclo de ferro, 
Oxydo de Titaneo, 
Materias insoluveis, 

Total, 

Partes. 
88'45 
11"43 

0' 12 

100' =· 
O ferro extrahiclo da arsia de T aranaki pelos processos ordinarios é considerado 

superior ao ele D annemora, e quando suj eito ao processo de cementaçilo, o aço que elle 
produz por causa do oxydo el e titan.eo que entra em sua composição, reune todas as 
qualidades necessarias para as construcções ele ferro . O alto preço por que é vendido 0 

ferro micaceo ele Taran.aki, devido á difficulclacle ele transporte, tem limitado seu emprêgo 
á manufactura ele instrumentos cirurgicos. · 

Além da collecçt"to de inereos ele ferro, o Imperio mandou alguns especimens ele 
suas officinas, e attendenclo aos poucos recursos ele que dispõe os fabricantes Brasileiros, 
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nt'w trepidamos em reconhecer a perfeiçt'w de seus trabalhos; principalmente os de ferro 
fundido, dous dos quaes podem ser equiparados a especime'ns feitos na Europa. 

A França, nito obstante os grandes melhoramentos no fabrico do ferro, 
contribuio, relativamente a outros paizes, com um pequeno numero de collecções para a 
Exposição Internacional. 

As fabricas de mais importancia, como o Qreuzot, Oommentry e outras nt'w exhibil<:í.o 
seus productos, de modo que se exceptuarmos os bellos trabalhos de ferro fundido de 
Durenne, de Pariz ; a collecção de especimens de aço fundido e laminado da Ohenot, e 
finalmente, algumas peças de maquinismo, feitas de aço, por J ackson & Sons, segundo o 
systema Bessemer, poucos merecem menção. 

Dupont de Ars-su1··-Jl!oselle exhibe uma perfeita serie de trabalhos de ferro f01jado . . 
Bonnor e O~ contribuirão com amostras de arame de ferro de todas as grossuras, e Baudin 
exhibe uma maquina centrífuga para granular metaes. 

N1Lo é possível fazer uma ideia do progresso que o fabrico do ferro tem tido na 
França pelo que ella exhibe; a estatística porém mostra queno curto espaço de doze annos, 
a quantidade de ferro feito nas fabricas Francezas quasi que duplicou, não obstante as 
difficuldades com que ellas lutão, devido a escacez de combustível. 

A Inglaterra como é ele esperar contribnio com a maior quantidade de especimens de 
ferro e de aço. A facilidade ele transporte e as vantagens pecuniarias que os fabricantes 
Inglezes espert'ta necessariamente tirar ela exposição elos productos de suas fabricas, 
concorrêrl'Lo para que elles n1io deixassem passar desapercebida essa occasião de mostrar 
não só a grandeza e perfeição de suas obras de ferro, mas tambem os preços modicos 
por que são vendidas, quando comparadas ás ele outros paizes. Seria extremamente lonao . o 
descrever· minuciosamente os productos ele ferro e ele aço exhibidos pelas fabricas 
Inglezas; procuraremos mencionar tão sómente os espeeimens contribuídos pelos 
primeiros fabricantes, particularmente aquelles que se têm tornado conhecidos, não só 
pela perfeição de seus trabalhos, mas tambem pela honestidade com que têm sabido 
cumprir seus contractos. 

ESPEOIMENS DE FERRO DAS OFFIOINAS DE LORD DUDLEY. 

Os especimens exhibidos por Lord Dudley para illustrar o fabrico do ferro em seus 
estados, em Staffordshire, estão tão bem arranjados, que em poucas horas se pode com 
facilidade estudar a ·collecção. Ella compõe-se de 129 especimens incluindo tudo que é 
possível fazer de ferro para maquinas de vapor, edificios, pontes, e ferroyias. As fabricas 
de ferro de Lord Duclley são conhecidas na Inglaterra pelo nome de Romzd Oalc !Ton 
Worlcs, até o presente tem obtido no mercado o ferro d'estas officinas preços bastante 
altos, e não ha muitos mezes que o Governo Inglez contractou com Lord Dudley o 
fornecimento de barras ele ferro laminado e chapas de caldeiras para os arsenaes de 
Portsmouth, Ohatham, e W oolwich. 

Os especimens d'esta collecç.ão que têm cativado a attenção do publico siw os clous 
seguintes; um pedaço de chapa para caldeirás de vapôr, que tendo sido experimentáda 
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pelo Engenheiro W. Fairbairn, supportou uma força ele tracçiio ele 51'3 toneladas por 
polegada quadrada, sem apresentar o menor indicio ele fractura; o outro especimen é uma 
barra de ferro de 1· 5 polegadas, ele secção transversal, que supportou, sem quebrar, a 
immensa força ele tracção ele 64"5 toneladas. Esta barra foi experimentada_ no Arsenal ele 
Chatham no começo d'este anno, e a communicação feita pelo Director do Arsenal ao 
Àlmirantado confirmou ainda mais uma ve.z a reputação do ferro trabalhado nas offi.cinas 
ele L ord Duclley. 

FERRO BATIDO APRESENTADO PELA FABRICA DE LIVERPOOL. 
No que diz respeito a especimens de ferro batido, é sem rival a companhia denominada 

jl!e?"sey Steel and !Ton WoTks, e~ Liverpool. Os dons especimens por ella mandados á 
Exposiçt'w Internacion al sl"w as maiores peças de ferro até hoj e fmjadas; um é o eixo 
para uma maquina da força nominal de 1350 cavallos, que se está construindo nas offi.cinas 
ele Maudslay & Sons, para um dos navios encouraçados ele Sua Magestacle Britanica; o 
outro, é uma chapa de ferro batido elas dimensões seguintes : comprimento, 21"25 pés; 
largura, 6"25 pés ; espessura, 5·5 polegadas. Esta chapa é tambem destinada para um 
navio encouraçado; ella seria de 41 pés de comprimento se não fosse tão limitado o espaço 
concedido á companhia de Liverpool. O eixo pesa 25 toneladas, e a chapa pesa treze. 

FERRO DE BUTTERLEY IRON WORKS. 
A companhia Butterley tambem contribuio com bellos especimens de ferro batido. 

As chapas que ella exhibe, sem serem elas dimensões da que acabamos de descrever, são, 
todavia, tão boas, não só quanto á perfeiçlio elo trabalho, mas tambem quanto á 
homogeneidade ele suas fibras . . Suas dimensões são : comprimento, 14 pés ; largura, 
5 pés; espessura 4 · 5 polegadas ; segundo sou informado, ellas são destinadas para um 
navio de guerra H espanhol. No que diz respeito a ferro laminado, a companhia Butterley 
contribuio com um trilho de 117 pés de comprimento. 

FERRO DE LOW MOOR IRON WORKS. 
A companhia Low Moor ele Yorkshire, tão conhecida pela superioridade das chapas 

que faz para caldeiras de vapôr, contribuio com trinta e sete especimens de ferro laminado 
e batido, para a Exposiçüo. Para mostrar a ma.lleabilidade de suas chapas, a companhia 
Low Moor exhibe um vaso feito de uma chapa ele ferro laminado. Além cl'este especimen, 
os eixos de locomotivas, as amarras, as ancoras, em uma palavra, tudo que ella exhibe é 
digno de attenção e estudo.· O ferro Low Moor tem até o presente obtido o mais alto 
preço no mercado pela confiança que os engenheiros depositt"w n'elle. 

ESPECIMENS DE FERRO FABRICADO NAS OFFICINAS DE 
SHEFFIELD. 

A offi.cina de Sheffi.eld, Atlas I ron Wodcs, dirigida por J. Brown e C. contribuio com 
duas chapas de ferro laminado das dimensões seguintes : comprimento, 21'7 pés; largura 
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4 ·2 pés; espessura, 6· 5 polegadas. Actualmente todas as grandes fabricas de ferro 11a 
Inglaterra se têm applicado quasi exclusivamente ao fabrico ele chapas quer bati.clas, quer 
laminaclas, e o progresso por ellas feito desde 185 1 tem sido tt'L<) grande que a chapa de 
ferro que n'essa epocha causou admiração, pesava apenas 1 ·25 toneladas. 

A despesa .ela manufactura cl'essas immensas massas ele ferro é necessariamente muito 
consicleravel; e o preço por que têm sido vendidas ao Governo Inglez, têm variado ele 3;) 
a 45 lib1;as esterlinas por tonelada. 
' Messrs. Brown e O. exposerã.o igualmente mais algumas chapas laminadas para uma 

canhoneira Dinamarqueza, e uma serie completa, illustranclo os melhoramentos por qne 
têm passado os trilhos desde o começo ele sua applicação _na Inglaterra. 

· Messrs. Tailor e Irmãos contribuírão com especimens ele ferro fmjaclo, empregado 
na manufactura de canhões Armstrong, em Woolwicb. Este ferro caracterisa-se pela 
contiguidade ele suas moleculas, e suas propriedades mecanicas, illustraclas por Taylor 
com varias especimens mostrando a configuração elas fracturas de algumas barras 
experimentadas no Arsenal de W ool wich. 

Os fabricantes Inglezes que acabámos ele mencionar, sem formarem uma sexta parte 
dos que contribuirão com especimens dos procluctos ele suas fabricas, são todavia aquelles 
que mais gozão da confiança elo publico e do Governo Inglez. 

A Italia apenas mandou para a Exposiçílo algumas collecções ele minereos ele ferro 
da Lombardia. A descripção do fabrico do aço pelo processo Bergamese, illustrada por 
alguns especimens bem curiosos, é sem duvida digna ele ser mencionada. O aço 
Bergamese examinado superficialmente apresenta todos os característicos ele aço ele primeira 
qualidade; quanto a suas propriedades mecanicas, nada podemos dizer por não ter elle 
sido experimentado. 

Pouco tem progredido o fabrico elo ferro na Italia, todavia os productos das fabricas 
do Piemonte e da Lombarclia têm sido até o presente considerados de muito boa qualidade. 

A Prussia exbibe uma collecção completa de especimens ele ferro, representando os 
recursos e industrias de seus clifferentes estados. As collecções aindaque systematica-
mente arranj aclas serião ele pouca utilidade se não fôssem acompanhadas de um catalogo 
descriptivo feito pelo celebre Geologo Herr von Dechen e Dr. Hermann, superintendente 
ela secção mineralogica. 

Devido ao estabelecimento de ferrovias, a fabricaçuo do ferro na Prussia tem 
augmentado consideravelmente. A quantidade ele ferro bruto fabricado dmante o anno 
de 1844 foi, segundo a estatística de Mr. Goldenberg, 150,000 toneladas, entretanto que 
em 1859, as fabricas Prussianas procluzírl"w 561,900 tons ele ferro . 

Na Westphalia, na Prnssia Rhenana, e na Silesia. existem grandes fabricas, cujos 
productos não podem ser excedidos por nenhum ele seu genero. 

• A Russia ainda sem competidor continua a produzir uma especie ele chapas ele ferro, 
cuj a fabricação tem sido até o presente um segredo inviolavel, niLO obstante os esforços 
feitos pela Inglaterra para se apoderar d'elle. Além cl'estas chapas, a Russia contribuio 
com uma collecçl"w ele especimens ele ferro e ele aço, trabalho das officinas do :Príncipe 
Demicloff . 
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A repartição de minas da Polonia mandou niio só alguns especimens de ferro 
ln.minado, mas tambem uma collecçüo dos minereos por ella empregados para o fabrico do 
ferro. 

A Suecia exhibe todas as sortes de ferro batido e laminado de que se faz uso em 
nossos dias. Ainda cl'esta vez ella demonstrou a superioridade ele seus productos. Os 
especimens de ferro Oeregrand, extrahiclo das minas de Danuemora, ainda que pouco 
numerosos, são sem duvida os melhores que a Exposi ção contém. O ferro Oeregrund, 
cuj o especimen tem mais que outros atrahido a attenção, é o conhecido na Inglaterra peio 
nome de double bullet; este especimen apresenta uma fractura produzido. pela força de 
tracçiw de 70 toneladas por polegada quadrada, e como sua secçiio transversal é d e duas 
polegadas, a força total montou a 140 tons, ou 313,600 libras. Além cl'este especimen, 
um outro ela collecção de Taberg mostra a grande flexibilidade elo ferro laminaclo ela 
Suecia; este especimen foi dobrado e clesclobraclo mais ele vinte vezes sem apresentar a 
menor fractura. 

Quanto a chapas ele ferro, a Suecia julgou su:fficiente mandar para a Exposiçiio as 
que formavão a proa elo vapor Blekinje. Este navio ela força ele cento e vinte cavallos, e 
ele uma marcha de dez milhas por hora, deu contra urna rocha em occasião em 
que fazia todo. a força de vélfL para demandar um dos portos ela Suecia. As chapas 
de ferro el a proa elo navio em vez ele partirem-se dobrárão~se sem corntudo apresentar 
a mais pequena frac tum, o que foi causa ela salvação dos passageiros cl'esse navio. 

A Suecia tambern contribuía com muitas collecções de especirnens de aço, entre as 
quaes se notão especialmente a de Kloster, na Dalecarlia; a ele Siljanfross e a ele 
Gorünsson, na N ericia. O aço do fabricante Giiransson é feito segundo o systerna 
Bessemer, e a julgar pelas fractmas de alguns especirnens e as forças ele tracção que as 
produzírão, o processo Bessemer é perfeitamente conhecido na Suecia. 

FABRICAÇÃO DO AÇO NA INGLATERRA. 

A fabricaçito de aço fundido, que actualrnente forma o ramo maiS importante do 
commercio de Sheffielcl, foi descoberta em 1740 pelo Inglez Benjamin Huntsman. O aço 
feito segundo esse systema, não obstante ser um metal extremamente homogeneo, nt'w se 
prestava sent"LO a certas applicações particulares. Além d'isto, seu alto preço, devido 
ás clifficuldacles inherentes á sua fabricação, concorrêo para que os engenheiros Inglezes 
não o empregassem senüo em ultimo caso. Hoje, porém, que o fabrico do aço é tão bem 
conhecido, tudo nos leva a crêr que assim como o ferro larninaclo supplantou o cobre, 
assim tambem o. aço supplantará o ferro . Os especimens ele aço contribui dos por Bessemer ' 
e por Krupp são provas ela veracidade de nossa supposiçuo . As immensas massas ele aço 
fundido, os eixos de ma'quinas a helice, as rodas e eixos de locomotivas, as chapas 
para caldeiras ele vapor, as amarras, os trilhos e os canhões de artilharia feitos ele 
aço batido, e laminado, forão considerados pelos fabricantes como obras primas ela 
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Exposição Internacional. Os aços d'estes dous fabricantes têm sido n'estes ultimas annos 
empregados em todas as sortes de construcções. 

As tabellas annexas contêm grande numero de resultados obtidos de experiencias 
feitas, no Arsenal de Woolwich, para determinar as propriedades mecanicas elo aço. 

Resistencia a tracção em libras, por polegada quadrada . 

. 
Barra de ferro l I 1 . Í ng ez Do. do. { 55872} . 

56000 med1a 55936 

Barra de ferro } 8 Do. do. ueco { 72000 t . 
72064 } med1a 72032 

Barra de ferro Bessemer 82110 media de oito experiencias. 

Resistencia a tmcção em libras, por polegada quadrada. 

Chapas, para caldeiras, de Yorkshire, 59584 
Do. do. Derbyshire, 45136 
Do. do. Shropsbire, 50176 
Do. do. Staffordshire, . 454.72 
Do. do. de ferro Bessemer, 68319 
Do. do. de aço Bessemer, 110000 

Resistencia a tracção, de barras ele aço de clive1·sos fabricantes, em libras. 

Aço de Sheffield, 130000 
Do. de Krupp, 127000 
Do. de Uchatius, 91955 
Do. da Nova Escocia, 128043 
Do. de Bessemer, mínimo, 152991 
Do. do. ma.ximo, . . 162970 

Os resultados das experienciasque acabámos de mencionar confirmi'LO exuberantemente 
a superioridade do aço Bessemer, não só em comparaçt'to com o melhor ferro Inglez e 
Sueco, mas tambem com os aços de She:ffield, U chatius e outros. 

Além das experiencias no Arsenal de W oolwich, outras têm tido lagar na Belgica, 
França, Suecia e Italia, e os resultados obtidos farão tão importantes que o fabrico do aço 

2 L 
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Bessemer forma actualmente um ramo consideravel da industria d' esses paizes. Na 
Suecia, os fabricantes Elfstrand, Silj anfross, Gorausson quasi que não fazem sent'w aço 
Bessemer; na França o grande Estabelecimento de J. J ackson & Sons, em Bordeaux, 
procede .elo mesmo modo. O governo Austríaco nomeou o Professor Muller para ir a 
Suecia estudar a fabricação d'esta qualidade de aço; na Belgica, elle é feito em Liege : e 
finalmente o Governo Italiano acaba de contratar com Mr. Bessemer a construcção de 
uma officina para o fabrico de aço segundo seu systema. 

Desejaríamos finalisar este trabalho com uma descripção d'este processo; a noticia 
porém que d'elle trazem alguns jornaes de engenharia tem sido até hoje mui succinta; e 
n'elles se nüo mencionão os melhoramentos actualmente empregados. 
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XXIV.(c) 

• 
CLASSE II. 

PRODUCTOS AGRICOLAS E INDUSTRIAES· 

CU LTURA DA OANNA E FABRICO DO ASSUOAR; 

PELO BACHAREL 

ANTONIO PAULO DE MELLO BARRET~ 
2° TENENTE DO ÜORPO DE ENGENHEIROS. 

S UMMA'RI O. 

CONSIDERAÇÕES GERAES SOBRE A CUL'XURA DA CANNA E FABRICO DO ASSUCAH- iiiOINHOS DE CANNA ~IOVIDOS POR 

VAPOR, AGUA, E VENTO-APPARELHO DE BOiiiDA D'AR PARA O SERVIÇO DAS CALDEIRAS DE EVAPORAÇÃO-

CALDEIRA DE EVAPORAÇÃO AO A1l LIVRE-APPAllELHO DE. FORÇA CENTRIFUGA PARA PURIFICAR E CLAREAR O 

ASSUCAR-PROCESSO DE MACERAÇÃO DE iiiATHIEU DE DOMDASLE, DESCRIPÇÃO DO FILTRO DE TAYLOR-

DliiiENSÕES DAS CALDEIRAS DE VAPOR DOS CYLI NDROS LAiiiiNADORES DAS CALDEillAS DE EVAPORAÇÃO, E 

PREÇOS CORRESPONDENTES- CONCLUSÃO. 

A rapida vegetaçtí.o da canna, a abundancia dos productos elaborados, e os results.dos 
que d'ella se podem obter, como um dos elementos de prosperidade nacional, e base de 
fortunas para os particulares que d'isso têm feito sua especialidade, ba por tal fórma 
attrahiclo a attenção publica, e é tal seu interesse para o nosso Paiz, que nt'w poderia essa 
industria ser esquecida no programma elas materias de que a presente Oommissão tem 
de tratar. 

O estudo que me foi incumbído sobre a parte relativa á cultura ela canna e fab rico elo 
assucar, será dirigido, quanto me fôr possivel, para as modificações nos methoclos e 
apparelhos apresentados á Exposiçt'LO Internacional. 

A pequena quantidade de assucar extrahicla ela canna, comparativamente á que possue 
a planta, pelos processos até hoje seguidos em sua cultura, a morosidade no serviço, 
e finalmente a qualidade do proclucto, nos induzem a crer, que mais que ao agricultor 
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compete ao industrial o aperfeiçoar os methodos e apparelhos empregados. Com e:ffeito, 
pelos processos actuaes de cultura, a canna contém 18% de assucar crystalizavel, sendo 
apenas -} tirado pelo systema até hoje empregado no fabrico do assucar. Comparada 
a canna com oa beterraba, vê-se que na parte relativa á cultura, a superioridade da primeira 
á segunda é incontestavel. 

Na parte industrial porém, o estado quasi primitivo em gue se têm conservado em 
geral os apparelhos de fabrico do assucar de canna, faz com que incompleta e di:fficilmente 
se obtenha o producto desejavel. O contrario se observa na industria do assucar de 
beterraba; em que os apparelhos são combinados de modo muito mais completo e 
satisfactorio. 

No intuito de obter da canna ·o maximo de ma teria saccharina, têm os agricultores 
applicado a maior attenç~io á natureza mais ou menos quente do clima, circunstancia esta 
que influe sobre o systema de plantação e epoca da colheita; e ao solo mais ou menos 
prodnctivo, fazendo tambem variar a preparaçi'to das terras com o emprêgo dos convenientes 
estrumes. Quanto ao systema de plantação, esse varía segundo o emprêgo, para a 
reproducção, de sementes ou gomos. 

Este ultimo é o systema geralmente seguido. 
Os gomos si'w dispostos no terreno em linhas separadas entre si de 4 a 7 palmos, 

com o fim de dar entrada ao ar e luz. 
Os gomos ligeiramente enterrados, com inclinação de 45° , distão entre si de 5 a 6 

palmos. A epoca da plantação é geralmente nas proximidades das chuvas moderadas, 
podendo até mesmo effectuar-se em qualquer epoca do anno, uma vez que a necessidade o 
exija, e que a localidade se ache nas condições de irrigaçt'w. D'onde se conclue, que a 
epoca da plantação é mui variavelnos diversos Jogares em que se cultiva a canna. 

Variavel é tambem a epoca da colheita, a qual se e:ffectua J 1 ou 15 mezes depois. 
Em Venezuela, debaixo de uma temperatura de 27? 3, amadurece a canna 11 mezes 

depois de sua plantação. 
Nos outros paizes em que tambem é cultivada, e onde a temperatura vai 

successivamente diminuindo, o amadurecimento da planta se effectua cada vez mais 
tarde. 

Quanto á natureza e preparação das terras, o agricultor tem sempre em vista, que os 
terrenos baixos e humidos são nocivos á plantaçi'w; pois são esses os terrenos em que a 
planta se apropria de materias mucilaginosas e azotadas e de pouca quantida·de de materia 
saccharina. 

N'esses terrenos a canna vegeta admiravelmente, mas o seu sueco contém pouca 
quantidade de assucar. 

Nos terrenos seccos e aridos a planta pouco se desenvolve. Para a canna escolhe-se 
o meio termo entre esses terrenos. São rejeitados todavia quando argilosos, por 
encerrarem grande quantidade de princípios azotados e materias alcalinas, de que a canna 
se apropria, e que sendo contrarias á sua essencia, produzem uma influencia perniciosa 
sobre o assucar. 

Igual phenomeno se observa nos terrenos novamente preparados, em que as 
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susbtancias animaes ahi contidas, pela sua decomposição exhalt'to certa quantidade de 
azoto e ammoniaco. Esses terrenos, que a principio são nocivos á cultura da canna, 
tornão-se, quando velhos, mui favoraveis para grande producçl'to de assucar na planta. 

A imperfeiçrw elos instrumentos aratorios entre nós usados na agricultura, faz com 
que muito maior numero de braços ahi seja necessario. Quando porém novos instrumentos 
fôrem introduzidos, desapparecertí.o os grandes inconvenientes, fadiga, morosidade no 
serviço, e preço elevado, inherentes aos processos actuaes da cultura. 

Além d'esses inconvenientes, accresce a pouca attenção que nos tem merecido a 
determinação da quantidade cl'agua necessaria para o completo desenvolvimento elo 
vegetal; apezar de conhecermos os grandes ·inconvenientes produzidos pela sua superabun-
clancia, ou falta, e os meios de combatel-os, temo-nos entretanto occupado muito pouco 
de tt'w importante objecto. 

Quanto· a estrumes, o unico que nos parece mais apropriado a esse genero de cultura 
é o entre nós empregado, e que se· compõe essencialmente ele restos da propria planta. 
Com effeito, sendo o assucar um proclucto hydro-carbonado, inimigo de alcalis, acidos e 
azoto, não poderá encontrar senão n'essa especie de estrume o elemento necessario para a 
formaçt'w da quantidade de assucar na planta. O emprêgo ele estrumes animaes, e a 
presença ele certas combinações salinas, n t'w só produzem clifficuldade e algumas vezes 
mesmo impossibilidade, na crystalização do assucar contido na planta, mas tambem 
decomposiçüo do assucar, ou combinações incrystalizaveis, o que sem duvida prejudica á 
industria. Nas Oolonias Francezas, onde o estrume animal era em grande parte empregado 
na cultura da canna, além dos effeitos produzidos por essa qualidade de estrume que 
contém principias contrarias á planta, tivérão ainda ele lutar com os produzidos pelos ratos 
e outros roed~res, que ahi encontrárão um pRsto bem apropriado a seu gosto. Para 
afugentai-os foi preciso ajuntar ao estrume carvão moido e sebo. Outros cultivaclores 
:finalmente aconselhão o estrume mixto. Qual será a vantagem d'esse estrume animal e 
vegetal para a cultura da canna ? Se na epoca em que a planta começa a effectuar sua 
producçt'w saccharina as partes ammoniacaes ainda existissem, é claro que essa mistura 
de estrume animal e veg;etal seria prejudicial ; como porém na epoca precisa as partes 
ammoniacaes elo estrume animal j á n[Lo existem, e só os restos vegetaes fornecem os 
princípios favoraveis á canna, resulta que tal mistura é inutil. O agricultor pois, tendo 
empregado todos os cuidados acima mencionados nas diversas partes que constituem 
propriamente a cultura da canna, apresenta ao industrial a sua materia prima, e então 
começa o trabalho cl'este, cuja attençt'w nunca se dirigiu para a pouca quantidade de 
assucar que tira de tão rica planta. 

Pela primeira das operações nas moendas obtem elle 6 °/o da materia saccharina da 
planta, quando ella contém o triplo. 

Um terço pois de substancia saccharina solidificada, contida no bagaço, é sem piedade 
lançada ao fogo; por quanto o bagaço é reputado como quasi exclusivamente o unico 
combustível; ousamos arriscar essa idéa por ter presente a critic·a feita a um processo de 
extracçtí.o de maior quantidade de assucar pela introducção de mais dous cylindros, 
humedecendo-se a canna ao passar entre elles, com o :fim de r eduzir ao estado liquido o 
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assucar que cl' esta sorte fôsse solidificado em consequencia das quatro pressões 
provenientes dos cinco cylinclros; cl'esta sorte poder-se-hia obter maior quantidade de 
assucar, como provárão as experiencias feitas. Uma das objecções apresentadas a esse 
processo foi, a ele tornar-se o bagaço menos proprio a servir de combustível; verificando -se 
assim a supposição da parte d'esses, de que o bagaço é o unico combustível. Quando essa 
idéa tiver inteiramente desapparecido, e se tratar de extrahir todo o assucar contido na 
canna, o processo de maceraçt'w de Mathieu de Dombasle poderá ser applicado com grande 
vantagem em toda a sua plenitude. 

Pelo processo de Mathieu de Dombasle, depois de 10 macerações n'agua, a materia 
saccbarina é extrahida seguramente a um millesimo. As experiencias feitas por esse 
illustre agronomo provão, que depois da 3" maceração, o liquido estava carregado de uma 
quantidade de materias soluveis, igual a 0,124 da que era encerrada na substancia destinada 
á maceração, de sorte que o bagaço que se retira contém menos essa quantidade. D'ahi 
conclue-se, que a perda ela substancia será de 0,876 ou 87,6 para 100 de materias soluveis 
que ella continha. Para effectuar-se a passagem de uma para outra cuba, adoptou-se a 
seguinte clisposiçào :_ A cuba de amortecimento achava-se collocada mais . baixo . que as 
outras chamadas do maceração, dispostas á mesma altura. A primeira d'essas cubas toma 
o nome ele testa, e a ultima ele cauda. 

Na cuba de amortecimento se lança a substancia saccharina e agua na proporçl"w ele 
20 °/o de menos ele pêso da substancia, aquece-se até que a massa entre em ebullição, e 
deixa-se operar a maceraçt'Lo durante meia hora. Essa substancia é entt'to cl'ahi transportada 
para a cuba el e maceraçüo proxima, lançando-se agua quente e outra porçí:io de substancia 
nova ; effectuacla que seja ahi a maceração por espaço de 25 minutos, passa-se para a 
3~ cuba essa substancia, com uma nova quantidade d'agua quente e materia nova. 
A maceração cl'esta terceira quantid ade faz com que o liquido marque na cuba ele 
amortecimento, por exemplo, 7 % : a primeira cuba que estava a 2? t sobe a 4° t pela 
maceração; a cuba seguinte que marcava 2° t e agua pura, ahi a massa será ele 1 ~ !-
0 processo continúa do mesmo modo até á cauda. 

Quando a cuba de amortecimento contivér um licor já bem carregado de assucar, 
pode-se ahi mesmo defecar com a cal. 

O unico inconveniente d'esse processo, é nüo apresentar muita rapidez, o que nt'Lo 
constitue só por si razt'Lo para ser rej eitado. 

A concentraçt'Lo, o cozimento, e a extracçüo da escuma, quando as caldeiras se achuo 
submettidas á acção elo fogo, e dirigidas 11or trabalhadores geralmente pouco intelligentes, 
duo muitas vezes em resultado deterioraçt'Lo no assucar, e queima de seguramente metade 
d'elle: é por esta razão, que os fabricantes de assucar aconselhl"to o uso de um caldeirão de 
cobre munido ele um manometro dando vapor a 4 atmospheras, força mais que sufficiente 
para fazer funccionar um defecador, duas caldeiras de concentraçt'w, e uma de cozimento. 

O emprêgo d'esse apparelho produziria grandes vantagens, e é de installação simples e 
economica, permittindo vantajosamente aproveitar mais de metade elo bagaço destinado á 
queima. 

Obtido que seja o liquido em consistencia ele xarope proveniente da 4~ caldeira, tendo 
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previamente passado pelas operações de introducçt'w da cal, extracçt'w das escumas, sujeito 
a uma elevada temperatura, é lançado em grandes vasilhas, onde a crystalizaçl'w se 
manifesta com o abaixamento de temperatura por uma crosta que apparece na superficie 
do xarope. 

Quando o xarope teni perdido sua transparencia pela formação dos crystaes, é lançado 
em fôrmas de terra ou tôle, ou então em vasos rectangulares de grande capacidade, 
apresentando as suas parêcles uma serie ele orificios tapados por cavilhas, que se retirão 24 
horas depois, para dar sabida ao xarope, tendo ficado o assucar crystalizaclo. Este liquido, 
contendo ainda grande quantidade de assucar, é de novo cozido e crystalizado. 

Na Europa o emprêgo ele apparelhos aperfeiçoados permitte e:lfectuar as operações do 
fabrico do assucar no vacuo, o que dá em resultado superioridade na qualidade do producto, 
e economia no combustível. O caldo da canna uma vez obtido, deverá ser immediatamente 
tratado, e jámais alterado pela acção do fogo vivo . 

O emprêgo das turbinas poderia talvez produzir melhores resultados que o de 
apparelhos actnalmente empregados para a crystalisação. Consiste este apparelho em um 
cylindro de bronze, tendo interiormente um vaso cujas paredes são formadas de uma rede 
metallica. O movimento giratorio é transmittido a es·se cylindro por seu eixo, em cuja 
extremidade superior existe uma roda dentada, que recebe o movimento de outra a 
ella unid a; esta em seu turno é movida por uma corrêa sem fim. Basta a força de um 
cavallo para pôr em movimento este apparelho. 

DESORIPÇÃO DO FILTRO DE TAYLOR. 
Compõe-se este apparelho de uma caixa rectangular cujo fundo é crivado de pequenos 

orificios, que se cornmunicão a bolsas alongadas em numero igual ao dos orificios, as 
quaes se ligão ao fundo da caixa por outros tantos cones rnetallicos, onde existem annéis 
que conservão as bolsas em estado ele .poderem receber o liquido que se vai filtrar. 
Abaixo cl'ellas existe outra caixa rectangnlar, que deixa escapar o liquido por torneiras 
collocadas em suas faces. 

O inconveniente que apresenta este filtro é o de nt'w permittir uma: operaçtLo 
continua; porém a introducção de um a esse analogo que satisfaça a essa concliçtLo, será 
de grande utilidade par~ o processo de filtração. 

Os assucares brutos uma vez preparados, deve-se dar todo cuidado á sua conservaçi'Lo. 
Por mais seccos e bem preparados que sejão, em contacto do ar humido altert'w-se, e dt'w 
logar a uma vegetação, e á presença de larvas e insectos. Algumas vezes acontece, que, 
pela má fabricação principalmente ou pela insufficiencia de defecaçt'to, a uma temperatura 
de 20° a 3.0° elles se Teduzem a assucar liquido; e outras vezes, como em certos saes, 
produz-se o phenomeno ele effiorescencia. Julga-se isto devido ao excesso de cal empregada. 
Para evitar os inconvenientes que possão sobrevir, aconselha-se o uso de armazens seccos 
e bem arejados. 

A questão relativa á determinação da natmeza e quantidade de assucar contido em 
uma dissoluçt'to qualquer não deixa de apresentar algum interesse ao industrial, e com 
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effeito, qual o fabricante de assucar que poderá prescindir, senão da apreciaçt'LO .!JXacta, ao 
menos approximada. da proporção real do assucar contido no caldo da planta sobre que 
trabalha? 

A ignorancia em que a tal respeito se acha, poderá acarretar-lhe prejuízos enormes, por 
quanto, pela simples vista, uma planta perfeitamente desenvolvida, apresentando mesmo 
algumas vezes dimensões superiores ás ordínarias, poderá induzil-o a erros prejudiciaes á 
sua industria, suppondo que essa planta apresenta grande quantidade de assucar. A 
chimica e a optica fornecem meios para a analyse da planta. Nt"LO entrarei nos diversos 
methodos baseados sobre as reacções chimicas e leis opticas, por quanto a sua discussão 
importaria o afastar-me inteiramente do assumpto de que me occupo; apresentarei 
todavia o que me mereceo alguma attenção, pela summa importancia que tem para os 
fabricantes de assucar. 

A um decilitro de caldo de canna, depois de submettido á ebullição de um 
minuto, e ter-se-lhe addicionado um pouco de cré em pó, ajunta-se uma pequena 
quantidade de acetato neutro de chumbo dissolvido n'agua, depois de ter sido filtrado. Se 
a addiçt"LO do acetato neutro de chumbo turvar o licor, dever-se-ha filtrar segunda vez. A 
este liquido assim preparado lance-se uma quantidade de ammoniaco, e leve-se a um filtro 
tarado. Tendo lavado o deposito em duas ou tres aguas, e exposto ao vapor de agua fervente, 
e tomado o peso depois da desecação, e suppondo que o. peso do filtro seja 1 gr' 50; 22 
grammas, o do filtro com o deposito precipitado pelo ammoniaco; a quantidade de assucar 
prismatico facilmente será determinada pela seguinte proporçiio: l 00 : 45, 22 :: 22- J, 50: x, 

d d 45 22 X 20 50 d ·1· 92 l" on e x = ' ' = 9 ~. 2 7 por ec1 Itro, ou · !l", 7 por ltro. Na proporçt"to acima, 100 

45, 22 representão a quantidade por cento de assucar contido no assucarato de 
chumbo; 

Este processo, que aliás tem sido com grande vantagem empregado nas indagações a 
que se tem procedido sobre uma dissolução saccharina, pode todavia induzir a erros nos 
casos da presença da glycose, pela propriedade que tem esta de precipitar o acetato de 
chumbo ammoniacal. 

MOINHOS DE CANNA. 

Entre os diversos apparelhos para a extracção do caldo da canna apresentados na 
Exposiçüo Internacional pelos fabricantes Inglezes, Francezes e Prussianos, temos a 
considerar os de Derosne e 0!:).il, de Paris; de Wilson e O", em Londres; de Forrester e o•, 
em Liverpool; e de Mirrlus e Tait, em Glasgow. Bem pouca differença apresentão esses 
apparelhos entre si e os que existem actualmente em exercício, compostos de cylindros 
laminadores em numero de tres, de ferro ou pedra, movidos por vapor ou animaes. Pelo 
que fica dito parece, que a descripção de um d'esses apparelhos bastaria para dar uma idéa 
do que a esse respeito existe no compartimento das machinas na parte destinada aos 
apparelhos de extracção do caldo da canna. Tomaremos pois para exemplo um dos que 
maior numero de vantagens poderá apresentar, isto é, o da casa Wilson e o•, 
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em Londres, 14A, Cannon Street, que mereceo uma medalha dos Jurados, pela bôa 
disposição, utilidade pratica e mão d'obra. 

Para installação do moinho de Wilson e C~ não se fazem precisas grandes despesas, 
ou complicada fundação ele tijolos ; basta simplesmente algum cuidado da parte do 
machinista. 

As diversas peças são tão perfeitamente ajustadas e distinctas, que não poderá haver 
possibilidade de engano na sua collocação. 

A machina de vapor de construcção horizontal tem o eixo de seu volante 
sufficientemente baixo para evitar vibrações no apparelho. O movimento dos cylindros 
é dado por meio do poderoso auxilio das rodas dentadas. 

O moinho propriamente dito compõe-se de 3 cylindros de ferro fmjado, sendo o 
movimento dos lateraes como que dirigido pelo laminador central. A caldeira do vapor é 
de uma construcção tubular portatil, e da disposiçt"w dos tubos dependem a segurança, 
economia, e excesso de vapor, sendo munida de um quadrante para marcar a pressão do 
vapor em qualquer tempo, valvula de segurança, e assobio de alarme para indicar o estado 
do nível da agua. 

As vantagens d'este moinho são, installaçilo pouco dispendiosa, simples e facil 
transporte, força sufficiente para não separarem-se as partes, que são perfeita e solidamente 
unidas pelo ferro da fundação, grande estabilidade, e finalmente grande economia de 
combustivel, e simplicidade no arranjo das partes. 

DIMENSÕES E PREÇOS. 
A questão relativa ás dimensões e preços é, senão impossível ao menos mui difficil de 

resolver-se; todavia, apresentarei o que me foi possível obter, e que julgo merece alguma 
confiança. Os moinhos de canna, a vapor, st"LO geralmente movidos por machinas . 
horizontaes de alta pressão simplesmente, ou de condensação, e por machinàs de alta pressão 
e balancim simplesmente, ou de condensação. 

As dimensões das machinas horizontaes de alta pressão para os moinhos de canna são 
geralmente para o mínimo do cliametro dos cylindros de 125 millimetros, e para o maximo, 
de 225; o espaço percorrido pelo embolo 30 centímetros pelo mínimo; e 45 pelo maximo; o 
numero de revoluções por minuto será de 80 a 60, e a força em cavallos para o minimo de 
li, e para o maximo de 5!; :finalmente os preços correspondentes variilo entre .8.50 e .8.125. 

Para as machinas horizontaes de condensaçtí.o e alta presstí.o, o diametro dos cylindros 
varía entre 325 e 500 millimetros; o espaço percorrido pelo embolo varía entre 0':" 60, e 
1 ':", 20 ; a força em cavallos entre 6 e 40 ; e os preços correspondentes entre .8.145 a .8. 700. 

Para as machinas de alta pressão e balancim, os diametros dos cylindros varião entre 
250 e 37 5 millimetros; o espaço percorrido pelo err..bolo entre 60 e 90 centímetros; o pêso 
do volante entre 203128 e 507820 kilogrammas; o numero de revoluções do volante entre 
50 e 36; a força em cavallos entre 8 e 36; os preços correspondentes varião entre ~.235 
e .8.500. 

Para as machinas de alta presstí.o, balancim, e condensador os diametros dos cylindros 
2 M: 
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vanao entre 400 e 600 millimetros; o espaço percorrido pelo embolo varía entre 36 e 28 
centímetros; a força em cavallos entre 23 e 60; e os preços correspondentes entre L .540 
e L .1270. 

·Finalmente, as machinas ele vapor ele balancim e condensador têm os diametros elos 
cylinclros entre 350 e 950 millimetros; o espaço percorrido pelo embolo entre 75 e 135 
centímetros, o numero ele revoluções por minuto elo volante entre 40 e 28; a força em 
cavallos entre 6 e 40; e preços correspondentes entre ~.4 10 e L.1540. 

As caldeiras de vapor empregadas nos moinhos de canna apresentão formas e 
dimensões mui variaveis, satisfazendo porém ás condições ele força, elegancia e 
simplicidade. 

Os Inglezes adoptá.rão as seguintes variedades : caldeiras cylindricas sem tubos 
interiores, e caldeiras cylinclricas com um ou dons tubos interiores. 

As primeiras ou as caldeiras cylindricas sem tubos interiores apresentão as dimensõeg 
seguintes : comprimento das caldeiras variando entre om, 450 e 1m, 080; os cliametros entre 
45 e 180 centímetros; a força em cavallos entre 6 e 36 ; e os preços correspondentes entre 
~.42 e ~.210. 

Quanto ás segundas ou caldeiras cylindricas com um só tubo interior, as suas 
dimensões varião entre 390 e 750 centímetros para o comprimento das caldeiras; entre 
90 e 180 centímetros para cliametros; entre 370 e 825 millimetros para· cliametro dos tubos 
interiores ; entre 9 e 36 para força em cavallos; e finalmente entre L.60 e ~.250 para preços 
correspondentes. 

As ultimas ou as caldeiras com clous tubos interiores apresentão igualmente variações 
em certas dimensões, e por conseguinte nos preços. 

Nas caldeiras que acabamos ele descrever, as dimensões e força podem variar uma vez 
que varie a fornalha feita correspondentemente ; nas caldeiras porém ditas " a·ornish 
boilers" a força não varía com a diminuição do comprimento, salvo o caso de grande 
reducção ; o que é devido á abertura limitada ela fornalha; sómente a introducção de uma 
ou duas poderá augmentar sua força. As dimensões geralmente admittidas para esse 
genero de caldeiras são, para uma s6 fornalha, as seguintes: comprimento entre 330 e 
420 centímetros; diametro entre 120 e 145 centímetros; diametro da fornalha entre 550 e 
700 míllimetros; força em cavallos entre 8 e 13; preços correspondentes entre ~.75 

e ~.115. 
P ara as de fornalha dupla, as dimensões siLo as seguintes : comprimento dos cylindros 

entre 420 e 690 centímetros; cliametro entre 187 e 240 centímetros; diametro das fornalhas 
entre 450 e 900 millimetros; força em cavallos de 15 e 40; e preços correspondentes entre 
~.135 e .:€.385. 

As caldeiras multitubulares, de cujo emprêgo resulta grande economia de combustível, 
têm uma força que depende da intensidade cl~ corrente princip·al que atravessa os diversos 
tubos, e elo numero e dimensões elas caldeiras ele assucar. Os preços correspondentes ás 
diversas caldeiras segundo a sua força varião entre ~.160 e .t'.425. 

As dimensões _elos cylindros horizontaes laminadores de pedra ou ferro são as 
seguintes: o diametro varía entre 300 e 900 mi1límetros, em progresst'to crescente de 2; o 
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comprimento entre 0'45 e 1 ':" 50 commummente, podendo todavia, em casos de 
necessidade, ser levado a 2m 10; os preços d'esses moinhos completos varião entre 
.8.90 e .8.1,200. 

Taes StLO as diménsões geralmente adoptadas nos moinhos movidos a vapor. Quanto 
aos que o são pela agua, a sua disposição é inteiramente analoga aos movidos pelo vapor; 
as dimensões porém, installaçl'w e preços dependem em grande parte elas circunstancias ela 
localidade. 

Os que sfw movidos pelo vento, bem como os que o são por animaes, sfLO geralmente 
de menores dimensões. 

Para os primeiros as dimensões varifLo, quanto ao diametro dos cylindros laminadores, 
entre 550 e 750 millimetros; quanto ao comprimento, entre 90 e 150 centímetros; e os 
preços correspondentes entre .8.400 e .:L.850. 

Para os ultimas as dimensões varifw quanto ao diametro . dos cy lindros laminadores, 
entre 40 e 95 centímetros; e os preços correspondentes entre .:L.65 e .:L.310. 

Entre os apparelbos . de evaporaçtw e clareamento do caldo ela canna. temos a 
considerar os de Derosne e Oail, em Paris; os de Forrester & 0~, em Liverpool; o ele 
Heckmann, em Berlin; e finalmente o de Aspinal, em Liverpool. 

Os clous primeiros de evaporação no vacuo compostos de 3 caldeiras; o terceiro de 
evaporação tambem no vacuo, porém de uma só caldeira; o quarto finahnente de evapqraçfw 
ao ar livre. 

Os apparelhos de evaporação no vacuo em baixa temperatura e effeito triplo são 
baseados sobre o emprego do calorico latente do . vapor, que depois ele ter desenvolvido 
sua força motriz nas diversas machinas, se transmiite successivamente aos líquidos 
collocados nos diversos vasos, nos quaes se entretem um vacuo em progressão crescente, 
produzindo por conseguinte a evaporação em temperaturas successivamente mais baixas. 

Segundo as applicações que se têm feito cl'estes apparelhos em diversas fabricas ele 
assucar, tem-se chegado ao resultado ele haver uma economia no combustível de cerca 
de 50%. 

Além d'essa economia, que j á constitue uma vantagem para as localiclfl.des em que se 
emprega sómente o bagaço por falta de outro combustível, accresce a de ser preciso 
empregar toda a cautela para que durante a concentração e cozimento ao ar livre, a 
temperatura não excêcla a J 00°, o que é de influencia desfavoravel ás dissoluções 
saccharinas; no em-tanto que com os apparelhos ele evaporação no vacuo a temperatura 
não excede a 100 graos, o que favorece mesmo a transformação do assucar incrystalizavel 
que possa haver em melaço, o que constitue um melhoramento no processo. 

DESCRIPÇÃO DOS .A.PP .A.RELHOS DE EV APOR.A.ÇlO NO V ACUO. 
Os apparelhos de evaporaçfLO no vacuo compõem-se de tres caldeiras verticaes, clous 

vasos ele segurança, um condensador, um tubo para fazer subir o caldo, uma bomba d'ar, e 
um recipiente de vapor. Cada caldeira é atravessada em uma parte ele sua altura por 
tubos entre os quaes circula o vapor. As dimensões cl'essas caldeiras podem variar 

o 
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segundo a quantidade de liquiuo que tem de ser evaporado. A disposição dos tubos nas 
caldeiras é tal que favorece a evaporação do caldo pelo vapor que já fez funccionar a 
machina. 

O processo seguido no trabalho é o seguinte : 
Obtido o caldo ela canna pelos cylinclros laminadores, depois de ter passado pelos 

defecadores e atravessado o carvão animal, é elle recebido na caldeira de evaporação central, 
para ser evaporado até chegar a uma densidade de 15 a 17? Baumé; depois do que, 
lança-se na 2~ caldeira, que tem o mesmo diametro, para soffrer ahi uma evaporação de 40 
centímetros de vacuo, e a operação se termina na 3~ caldeira, que em alguns apparelhos 
tem diametro superior ao das 2 primeiras. O liquido. sahindo da 2a caldeira passa segunda 
vez pelo carvão animal, é concentrado na 3a caldeira, e d'ahi é lançado em fôrmas. 

Nas caldeiras de evaporaçí"to o vacuo é produzido por um condensador de injecção e 
uma bomba d'ar, a qual é destinada tambem a extrahir os vapores condensados e a agua 
que servio para a condensação. 

Este. apparelho especial para o serviço da evaporação compõe-se de uma machina de 
vapor horizontal, dando movimento a uma bomba de duplo effeito. O embolo da bomba 
funcciona sem ser guarnecido, a agua por sí s6 em seu movimento é sufficiente para 
impedir que o ar passe entre o cylindro e o embolo. 

Valvulas dispostas convenientemente permittem augmentar a velocidade que de 
ordinario se dá a esses apparelhos, e por consequencia a sua fôrça sob o mesmo volume. 

APP ARELHOS DE 'FORÇA CENTRIFUGA PARA PURIFICAR E 
CLARIFICAR OS ASSUCARES. 

A descripção d'este apparelho, por meio do qual se obtêm em alguns minutos 
resultados mui superiores aos que proc1uzião em dons mezes os antigos apparelhos, não 
poderá deixar de interessar aos Fabricantes de assucar. 

Compõe-se este apparelho de uma caixa de metal de fôrma cylindrica, aberta na parte 
superior e fechada na inferior; no interior e em frente dos orificios feitos na parede da 
caixa cylinc1rica existe uma rede metallica. E ssa caixa é alojada em uma especie de 
cuba, tendo um machinismo por meio do qual a caixa gira em torno da arvore vertical 
que a sustenta, fazendo 1200 voltas por minuto. 

Modo po1· que juncciona.--A massa pastosa homogenea proveniente do cozimento 
do assucar é lançada na caixa cylindrica posta em movimento sempre com a velocidade 
mencionada. 

A velocidade do movimento giratorio faz com que a massa seja lançada para as 
paredes da caixa, e o xarope então se escôa pelos orificios elas paredes e pela rede 
metallica, indo-se depositar no reservatorio que envolve a caixa, e d'ahi passa para o 
exterior por um tubo de communicação. Com esse apparelho pode-se obter no fim de 
4 operações, que é o numero que se executa em cada hora, 200 kilog. ele assucar puro. 
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Para e:ffectuar a operação do clareamento, lança-se xarope inooloro no cylindro em 
movimento; este licor atravessa o assucar, lava os crystaes e assim o· assucar torna-se 
claro instantaneamente. 

Tal é o apparelho empregado nas refinações para depurar o assucar bruto antes de 
dissolvel-o para a clarificação. Assim se consegue expulsar o melaço que esses assucares 
encerrão, e evitar seu contacto com o assucar crystalizado durante a refinação. 

Com a applicação d'esse apparelho poder-se-ha realisar a venda do proclucto no 
dia seguinte• a? de sua fabricação, e a possibilidade de tratar de novo os xaropes sem que 
elles tenhão tido tempo de so:ffrer alteração alguma. Isto importa grandes vantagens 
e beneficio consicleravel para os fabricantes e refinadores de assucar. 

O apparelho de evaporação de Heckmann, em Berlim, funda-se nos mesmos princípios 
do apparelho acima descripto. O trabalho de evaporação e:ffectua-se em uma s6 caldeira 
de 10 pés de diametro e 12 ele altura, não apresentando nada mais de notavel que merêça 
uma descripção especial. A simplicidade e perfeição de sua construcçt'w e a modicidacle 
do seu preço o tornão recommenclavel. 

O preço de uma installação completa é de .fl.ll50 . 

• 
~ALDEIRA DE EV APORACÃO, ABERTA, DE ASPINAL, EM LIVERPOOL. 

' 
Esta caldeira é atravessada por um tubo de ferro batido por onde circula o vapor; é 

aberta na parte superior; e na parte inferior existe uma valvula de descarga, que se 
move á vontade por meio de um parafuso. Este apparelho tem sido empregado com 
vantagem nas Indias occidentaes, onde se tem verificado grande economia, impossibilidade 
de queima elo assucar, e pequena quantidade de melaço produzido. 

As caldeiras destinadas á evaporação do caldo de canna var.ião, como acima dissémos, 
segundo a quantidade de liquido contido :. em geral as dimensões d' essas caldeiras são taes 
que contêm: de 1800 a 3600 litros, variando os seus preços de .fl.75 a .fl.l25. 

• Resumindo o que acima temos dito sobre dimensões e preços das diversas peças que 
formão a installaç~io completa de uma fabrica de assucar, poderemos chegar ao seguinte 
resultado. 

Para uma fabrica de assucar destinada a fazer uma tonelada de assucar por dia, 
composta de machina de alta pressão horizontal, com cylinclro de 240 centímetros tle 
diametro, caldeira ele um s6 tubo, moinhos para canna, caldeiras de evaporação em numero 

'de l, a installaçt'w será de .fl.403. 
Para a que fôsse destinada a fazer duas toneladas por dia, a installação, incluindo 

todos os apparelhos acima clescriptos, poderia ser elevada a .fl .6 64. 
Continuando a fazer applicação dos preços dos diversos apparelhos que compõem uma 

fabrica de assucar, fazendo variar as suas dimensões, quantidade ele assucar a obter-se por 
dia, numero de caldeiras de evaporação, &c., chegaremos ao conhecimento exacto do preço 
de qualquer installaçt'tO para producção da quantidade de assucar que se tivesse em vista 
obter em lO horas de trabalho por dia. 

• 
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Concluirei o meu trabalho fazendo uma resumida exposiçt'LO elo estado actual da 
cultura ela canna e fabrico elo assucar em alguns outros paizes productores. 

CONCLUSÃO. 
Na Ilha de Cuba, onde a plantação ela canna constitue um dos principaes ramos 

da cultura, apezar da imperfeição elos apparelhos ele agricultura, a canna se desenvolve 
perfeitamente, e apresenta grande quantidade de assucar crystalizavel, o qua} nem todo é 
extrahido, perdendo-se grande porçi"Lo no bagaço, em consequencia dos maos apparelhos 
empregados. As fabricas de assucar ahi installadas compõem-se de um só andar. Dons 
moinhos, tendo cada um tres cylindros laminadores de 6 pés ele comprido; esmagão a canna 
a tal ponto que sabe quasi secca e reduzida a uma lamina mui delgada, em virtude elas 
pressões exercidas pelos cylindros laminadores, separados apenas de alguns millimetros. 
A machina que os põem em movimento é ela força de 15 cavallos. O caldo da canna 
obtido é levado por meio de bombas a 14 caldeiras, cl'ahi corre através do carvão animal 
para outra serie ele r.eservatorios, passando depois pelo processo de evaporação, que se 
effectua em uma enorme bacia rectangular, e finalmente tornando a passar pelo carvão 
animal para outra caldeira, é ahi cozido e crystalizaelo. • 

Effectuaclas essas operações, passa-se para outra parte do edificio, onde se proceclj 
ao derramamento em fôrmas, contendo cada uma 30 kilogrammas, e no fim de 24 horas está 
prompto para ser purificado. 

As fôrmas si"w collocadas sobre o soalho de um compartimento que poderá conter de 
800 a 1000. A argila que se lança na parte superior das fôrmas é humedecida com agua 
que se filtra a-través do assucar. Repete-se esta operação muitas vezes, e guarda-se o 
assucar nos armazens durante 20 dias, depois elo que é tirado das fôrmas, separado segundo 
a qualidade; p'este estado entra o assucar no mercado. 

MARTINICA . 
• Desde J 789 os habitantes de Martinica têm empregado os seus esforços para augmentar 

e melhorar o fabrico elo assucar, podendo-se até mesmo dizer, que todas as mais culturas 
bastante têm soffrido pelo abandono em que se achão. Os seus esforços n'esse sentido não 
têm sido mal succedidos ; por quanto a exportação que n'aquella epoca era ele 18,500,000 
kilogrammas de assucar, se elevou, de 1860 a l 861, a 32.,956,106 de assucar, e 72879 de 
xarope e melaços ; sendo dignos ele menção pela sua qualidade os assucares brutos da 
Trindade, Baixa-ponta, e Si"w Pedro. 

GUADALUPE. 

As fabricas centraes ele Guadalupe já gozrw das vantagens devidas aos apparelhos 
aperfeiçoados de Derosne e Cail, e muito têm melhorado os seus productos. Quanto a 
cultura, tambem tem sido aperfeiçoada; mas não tem ainda chegado ao ponto ele perfeição, 
celeridade e baixo preço. 

Difficil é apresentar uma relação exacta entre os productos d'esta colonia e o terreno 

• 
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plantado ; por quanto dependem do grao de fertilidade, do terreno de sua preparação e da 
epoca da colheita. Tem-se ·observado, porém, que as cannas cortadas nos cinco primeiros 
mezes do anno produzem melhores resultados que as colhidas nos ultimos mezes. 

Assim, acha-se estabelecido, que em fins do mez ele Junho o córte das cannas deve já 
ter sido effectuaclo. 

A exportação n'estes ultimos annos tendo sido pouco mais ou menos ele 27,316,823 
kilogrammas ele assucar, inferior em numero á ele Martinica, nt'LO o é sem duvida em 
qualidade. Antes ela applicação elos novos apparelhos a exportação elo assucar era mui 
inferior em quantidade e qualidade. 

GUIANA. 

Os apparelhos aperfeiçoados para a cultura ela canna e fabrico elo assucar não tendo 
ainda sido ahi introduzidos, bem pouco se têm desenvolvido os procluctos d'essa industria ; 
todavia ella conta 15 , fabricas constantemente em actividacle, produzindo cada hectare ele 
terreno 3500 kilogrammas ele assucar. A canna geralmente cultivada n'essa colonia é a 
canna crioula, que rp.uito se approxima ela canna amarella ela Batavia. A quantidade ele 
assucar, em 1859, elevou-se a 345,000 kilogrammas. 

OOLONIAS DE AFRIOA. 
Depois, ela introclucção elos novos apparelhos n'essas colonias, rapiclos progressos tem 

tido essa industria. 
Diversos são os systemas ahi empregados : no 1 ~ systema, o cozimento se effectua a 

fogo em caldeiras de ferro fundido ; no 2?, a evaporaçt'w e cozimento se effectuão em 
apparelhos diversos, a evaporaçt'w na bateria Grimart, e o cozimento em apparelhos de baixa 
temperatura de W etrell ; no 3~ systema, evapora-se na mesma bateria, porém coze-se no 
vacuo ; no 4. finalmente, tanto a evaporacão como o cozimento se effectuão nos apparelhos 
ele baixa temperatura e triplo effeito. 

ILHA DA REUNIÃO. 
A Ilha ela Reunião possue 119 fabricas, cuja quantidade ele assucar produzido é ele 

25,000, a 1, 700,000 kilogrammas por anno; cl'essas a maior parte se servem ele turbinas. 
As cannas geralmente ahi cultivadas são a canna vermelha ele Diard e Pinang, as 

quaes produzem nos cylinclros esmagadores de 65 a 70 °/o ele caldo. Por 100 litros ele 
caldo, a quantidade ele assucar obtido é 180 kilogrammas, e em certos terrenos mais 10 
ou 12 kilogrammas. 

A cultura ele um hectare de terreno para esse genero de plantação exige 10 homens, e 
a quantidade de assucar que se obtem por hectare sobe a 9200 kilogrammas. 

A quantidade de assucar que até 1860 se obtinha era ele 68,469,081 kilogrammas; 
em 1861 essa quantidade foi elevada a 73,000,000 kilogrammas. 

OOLONIAS DA OOEANIA. 
A natureza elo terreno e a temperatura na Oceania prestl'Lo·se admiravelmente a este 
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genero de cultura, como provão os seus productos, principalmente os da Nova Oaledonia, 
em que a canna tem attingido a dimensões consideraveis. Qnanto á industria, esta não 
tem soffrido modificação alguma em seos processos primitivos. 

Á vista do que acabamos de expor, e dos resultados que tambem farão obtidos na 
Hespanba, Havana, e IrÍdias Occidentaes, com a introducção dos mesmos apparelhos de 
triplo effeito, parece-nos demonstrada a utilidade que de acquisições semelhantes resultaria 
para o Brazil, onde o clima e fertilidade do terreno, actividade e intelligencia dos 
agricultores, concorrem para o engradecimento de qualquer industria, e especialmente a da 
canna, que constitue um dos primeiros artigos de producçüo do Brazil, e um dos mais 
importantes ramos da sua riqueza. 
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XXIV.(n) 

CLASSE III. 

MATERIAS ORGANICAS NÃO-ALIMENTARIAS ; 
PELO BACHAREL 

PHIL.A.DELPHO AUGUSTO FERREIRA LIMA, 
1? TENENTE DO ÜORPO DE ENGENHEIROS. 

SUMMAR.I 0: 

LIGEIRA NOTICIA SOBRE OS OBJECTOS EXPOSTOS DE PYROTECHNIA-CHii\liCA AGRICOLA-cONSIDERAÇÕES GERAES 

SOBRE ESTRUMES-ESTRUil1ES DE RESTOS DE PEIXE, E DE CARNE DE BALÊA- ESTRUME AUXILIAR DE 

MR. P. ALBERT-EXPOSIÇÃO DE llfR. J AVAL-AMOSTRAS DE ACIDO STEARICO E OUTROS ACIDOS GORDOS-

ACIDO CITRICO, EXPORTADO EM CITRATO DE CAL • 

Sendo-me confiado o exame de ma teria estranha á minha especialidade, como é sem 
duvida a chimica Agrícola, julguei en tretanto não dever omittir o pouco que se encontra 
na Exposição acerca de Pyrotechnia Militar. E começando por este assumptci, limito-me 
a dizer, que o objecto mais importante que ali achei, n'esse ramo, fôrão algumas 
espolêtas para Artilharia e projectís ôcos, ainda que de pouca vantagem para o Brasil. 
Entre ellas havia algumas mui simples geralmente conhecidas; e outras mui complicadas 
e de grande preço. Estas ultimas são empregadas nos proj ectís ôcos dos novos systemas 
de Artilharia. 

Tambem era esse o unico lado das innovações pyrotechnicas necessarias para 
acompanhar os melhoramentos de novo introduzidos na Artilharia. 

Esses melhoramentos têm por fim communicar o movimento de rotação em torno 
do grande eixo aos novos proj ectís de forma alongada; o que até hoj e s6 se tem podido 
obter por meio de estrias, ou raias espiraes praticadas na alma tanto das peças ou bôcas 
de fogo, como das armas portateis. 

Mas, para que o proj ectíl tomando a direcção das raias das bôcas de fôgo adquira a 
rotação em torno do eixo maior, só dous meios geraes até hoje têm sido empregados, á 
vista da resistencia. que apresenta o metal usado na fabricação dos proj ectís d'Artilharia; 
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não permittindo essa grande resistencia empregar o meio tão simples das balas expansivas 
elas ru·mas po~tateis, baseado nn. grande malleabiliclade e mínima resistencia do chumbo. 

Assim, o primeiro systema de communicar a l'Otação aos projectís alongados em 
Artilharia consiste no carregamento pela culatra, tendo ordinariamente a alma da peça 
dois diametros diiferentes; sendo o maior na parte reservada para camara, e geralmente 
liza, e o menor na parte raiada da alma. 

Assim é, que o projectíl, pela força impulsiva da polvora, tem de imprimir o 
involucro de chumbo, que o guarnece exteriormente, nas raias da bóca de fôgo ; o que 
principalmente caracterisa o systema do força.mento do projectíl, e em que tambem se 
nota a suppressão absoluta do vento. 

Portanto, com o tiro dos projectís ôcos, quer seja "slt?'ctpnel," quer bala-ôca ordinaria 
( obus), não podendo ser a espolêta infiarnmada pela propria carga de polvora da bôca de 
fogo, é forçoso o abandono das espolêtas de composição infia.mmavel, e o emprego de 
composição fulminante. D'ahi a necessidade elos novos systemas de espolêtas mais ou 
menos complicadas e custosas, de que fallei, para que a infiammação da carga explosiva 
dos projectís ôcos não tenha logar sómente no momento elo choque ou encontro com um 
corpo resistente, como deve acontecer com o "slt?'ctpnel," para que essa metTctlltct de 
longo alcance produza todo o mortífero eifeito que a antiga Artilharia, ou toda aquella em 
que não ha suppressão do vento, podia facilmente obter. 

De outra sorte, seria mistér que só se fizesse uso da bala ôca e que rebenta no momento 
da quécla por meio cl'uma simples espolêta de percussão, o que era privar a Artilharia de um 
poderoso meio ou artificio ele guerra. 

J o segundo systema de imprimir o movimento ele rotação ao proj ectíl alongado, 
sendo a peça carregada quer pela bôca quer pela culatra, não ha forçamento, como no 
primeiro s;stema, e portanto suppressão do vento; porque são apenas os travadores ou 
azet· do projectíl, que servem para obrigai-o a seguir a direcção elas raias da alma do canhão. 
_-1.ssim, com e te segundo systema, facil é o emprego elas antigas espolêtas ele composição 
apenas in:fl.amrnavel. A forma pontuda do proj ectíl e seo movimento de rotação em torno 
elo ei:so maior facilit.c"io, alem d'isso, o emprego das espolêtas de percussão para o momento 
do choque, o que aliás era bem difficil com o projectíl de forma espherica. Este 
problema, com-tudo, foi resolvido pelo Major Splingard, por meio de uma simples espolêta 
de composição infiammavel, em que não entra fulminato algum, mas de que não me posso 
aqui occupar, por não se achar na Exposição. 

Feita esta pequena observação, passo a tratar das materias da Classe ele que fui 
encanegaclo. 

CHIMICA AGRICOLA. 
O e taclo em que se acha a nossa agricultura menos desenvolvido doque é para 

desejar, provém não ó de não se empregarem os instrumentos necessarios para os diversos 
Javores ela terra, mas do pequeno numero de culturas e mínima quantidade de productos 
colhidos, não fatiando dos nossos grandes artigos de exportação. 

_ -ão está porem mui longe a epoca em que os nossos lavradores, achando-se de posse 
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de bons instrumentos de lavoura, e tendo dado todo o incremento necessario a suas 
operações agrícolas, reconhêçuo a verdade pratica d'aquelle enunciado. Já hoje conhecem 
e sentem essa necessidade, e começa a surgir outra preoccupação não menos exigente: 
quaes os meios promptos e infalliveis de recompor ou adubar as terras exhauriclas por 
longa producção. 

Seria por demais pretender aqui compendiar as vantagens conhecidas de um systema 
regular ele amanho e aclubío das terras. Entre ellas figúra, porem, de modo proeminente, 
a de libertar a cultura da necessidade d'essa locomoção, apenas o solo, fatigado por um 
produzir sem compensação e sem tregoa, adverte o agricultor ele ser chegado o momento ele 
ir adiante em busca de outro solo ainda virgem. A fixidade da agricultura, com todas as 
vantagens colateraes de localidade, de facil accesso e proximidade para o transporte, é 
pois uma verdade geralmente sentida, e que mais que em outro paiz deve ser no Brasil 
devidamente apreciada. 

MuiLas de nossas povoações do litoral parecem ter sido escolhidas por offerecerem as 
desejaveis condições acima alludidas. Abandonai-as pela símples razão do tempo de 
cultivação, seria conclemnal-as pelo que ellas têm de mais vantajoso para a Agricultura. 

Parece, pois, ser de sumrna importancia para a agricultura do Brasil o emprego de 
estrumes. 

Fôrão apresentados pela Fran9a na Exposição ele Londres dous estrumes especialmente 
destinados a tornar cultivaveis terrenos formados ele dunas e charnecas alagadas, por 
descansarem sobre um sub-solo impermeavel. 

Antes de entrar no exame cl"esses dous estrumes, seja-me permittido dizer alguma 
cousa sobre estrumes em geral; o que justificará a preferencia que dei áquelles especiaes. 

Segundo a valiosa opinião de Malagnti, dividem-se os estrumes em animaes, vegetaes, 
e rnineraes. Esta classificação porem só serve para revelar a origem de qualquer estrume;. 
porque me parece, que um verdadeiro estrume deve ser um composto encerrando tudo quanto 
fôr necessario para adubar a terra de modo que possibilite sempre a cultura que se tem em 
vista. 

Tanto é assim, que o estrume por excellencia é o produzido pela mistma el a cama dos 
animaes; quer seja de palha, quer de terra, com os restos ele sua comida- tudo impregnado 
de suas clejecções solidas e liquidas, isto é, o esterco de curral ou estrebru·ia. 

Reune este estrume princípios de origem animal, vegetal e mineral, faltando -lhe 
sómente em alguns casos a addição de certa quantidade de phosphato de cal, que, reunido ao 
azoto sempre existente nas materias animaes e vegetaes elo esterco, completa os elementos 
que é necessario artificialmente ajuntar ao solo para tornai-o proprio a tal ou tal cultura; 
pois é sabido, que potassa, soda, sílica, rnagnesia, saes de ferro, etc., raras vezes faltão 
no solo. 

A insu:fficiencia porem elo esterco, por motivos de que me não elevo aqui occupar, tem 
dado logar á pesquiza de numerosos meios ds supprir esse poderoso auxiliar dos 
esforços elo lavrador, para conservar o solo no estado favoravel a urna continuada cultura, 
sem ser mister abandonai-o por outro mais productivo, o que não deixa de ser mais 
oneroso, mesmo nos paizes onde as terras são de pouco valor. Esta consideração é facil 
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de aclmittiJ.'-se,. não só pelas difficuldades que sempre acompanbão a necessidade de 
arrotear um solo virgem, mas ainda pelo pernicioso estrago ele nossas be1las matas, 
filhas muitas vezes de prolongados sec~llos . 

Para não tratar de todos os ingl'eclientes, solidos ou liquidas, apresentados como 
estrume para supprir a falta do esterco, apontarei s6mente o mais notavel de todos, que 
vem a ser, o guano elo Perú, bem conhecido po! sua grande quantidade de phosphato e azoto. 

As continuadas falsificações a que elle dá lagar, a probabilidade de vir um dia a . 
faltar, e principalmente o seo elevado preço, têm sempre inquietado o lavrador Europeo; 
e é por essa louvavel previsão, que não tem elle parado na indagadação de uma fonte 
inesgotavel, donde em todos os casos possa tirar o necessario para fertilizar seos campos. 

É igualmente facil de comprehencler, que o preço de um estrume eleve ter certo limite, 
alem elo qual não poderá convir ao lavrador. 

Em tal caso, é elle obrigado a procurar para as suas terras adubador ele menos custo. 
Foi por isso que os Inglezes calculárão o preço maximo que deveria ter o azoto e o 

phosphato, e acháJ.11o que ~ azoto não deveria custar mais ele um franco e vinte e cinco 
centimos por kilogramma, e o phosphato vinte e cinco centimos. Custando pois na Europa 
o guano elo Perú ele 40 a 45 francos por 100 kilogran:imas, tendo apenas, termo media, 12 
por cento de azoto, e 28 por cento de phosphato, era já bastante caro para convir ao 
cultivador, que, pelo preço acima, calculado por homens competentes, vinha a dar de 18 
a 23 francos por 60 kilogrammas de materias mineraes de nenhum V!J;lor com um pouco 
de materias organicas. 

Por estas considerações, são recommenclaveis .os dois estrumes de que vou occupar-me. 
·O seo preço e composição são os mais favoraveis á agricultura, e podem ser fabricados 

no pmz. 
Os dois estrumes de que fallo, são de origem animal, e contêm em notavel proporção 

o azoto e o phosphato, por preço ainda menor que o calculado pelos Inglezes, em favor da 
agricultura. 

O primeiro é feito de restos de peixe, ou de peixes avariados, cuja composição, preço 
e riqueza de principias fertilizadores são os seguintes:-

11,78 por 0
/ 0 cl'azoto, a FT.l,25 por kilogramma 

9,25 por 0/o de phosphato, a FT.O,lií id. 
78,00 l)or 0/o de materias organicas, a 0,01 id .. 
0,97 por 0/o de materi.as mineraes 

100,00 kilogrammas em :Paris custão . 

F r. 
14,72 

] ,38 
0,78 
0,00 

FTs. 16,88 

Vê-se, portanto, que quando o lavrador compra o guano do P erú, que é tambem 
o melhor dos guanos, paga, sómente por 60 kilogrammas de materias despidas de azoto e 
de phosphatos, que no estrume acima quasi nenhum valor têm, muito mais do que por 100 
kilogrammas de estrume-peixe, tendo entretanto este a mesma quantidade de azoto que se 
encontra no melhor dos guanos conhecidos. 
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O segundo estrume de que trato é feito sómente de carne de balêa, cujo preço, 
composição e riqueza são os seguintes :-

9,80 por 0/o d'azoto, 
2,37 por 0/o de phosphatos, 

65,00 por 0 /o de materias organicas, 
22,83 por 0/o de materias m.ineraes . 

100,00 kilog. de estrume, em Paris, custão 

F?·. 
a 1,25 
a 0,15 
a 0,01 

F?·. 
12,25 
0,35 
0, 65 
0,00 

F1·s .I 8,25 

Para não repetir acerca d'este es trume a mesma reflexão, direi sómente, que o lavrador, 
com o dinheiro que dá por l 00 kilogrammas. de guano, isto é, 40 a 45 francos, pode 
comprar 300 kilogrammas do estrume de carne de balêa, que encerrando cerca de 30 
kilogrammas de azoto, tem já um valor real de 37 francos; ficando -lhe assim por tres francos 
apenas 270 kilogrammas ele materias organicas e mineraes, sem contar os phosphatos, que 
encerrão. 

ESTRUME AUXILIAR. 
Alem el'estes estrumes Mr. P. Albert, de Paris (Rue de Seine, N? 11 ), prepara um 

composto chamado-" Eng1·aís Auxilictire "-offerecendo grandes vantagens á agricultura 
por sua riqueza e composição constante, e cujo preço é de 15 francos por 60 kilogrammas. 

No dizer do autor, este estrume auxiliar tem sido empregado nas fazendas imperiaes 
de Vincennes e Saint-Germain, pelos cuidados da Administração superior da França, e se 
acha sob a protecção da " Société Impérictle et Gentmle d'Agricultm·e de France." 

Quanto a esse ESTRUME AUXILIAR, direi sómente, que quatro operações se exigem 
para a sua preparação; são operações mui simples feitas por maquinas convenientes, que 
se podem aliás empregar para a preparação de outros estrumes artificiaes. 

As quatro operações são : 

1 ~ Dissolução de materias animaes. 
2~ Moedura (moutuTe). 
3n. Pulverisação elos ossos. 
4~ Trituração (broyage). 

Em diversos pontos ela extensa costa do Brasil, onde é notavel a abundancia de 
peixes, facil seria fabricar em grande escala esses estrumes-peixes, que segundo o systema 
~mpregado para preparai-os poclerião reduzir-se a pequeno volume para a exportação; 
podendo, porem, ser empregados no paiz sem granaes preparações, como fazem os Ingle:.:;es, 
misturando apenas os restos de peixe com certa proporção de terra. 

Esse estrume parece mais conveniente á nossa agricultura dos centros el e populacção 
da beira·mar ; o que não exclue outro qualquer que mais no interior se possa obter dos 
restos ele toda a sorte ele animaes mortos por qualquer circunstancia. 

O quadro de· um relatorio nãJ permitt~ estender-me sobre tão importantes questões. 
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EXPOSIÇÃO DE MR. JA V AL. 
Passarei agora a tratar de outro objecto que pode ser entre nós de bastante 

utilidade em innumeras applicações. 
Quero fallar da Exposição parcial ele Mr. J aval, deputado da França, e proprietario 

da Terra d'Ares na Gironda, fazenda de 2.867 ltectaTes. 
A exposição parcial por elle apresentada constava de oitenta e nove productos e _ 

objectos fabricados, que bem se poderião tomar pela exposição de um paiz inteiro, 
offerecendo materia para serios _estudos. 

Os objectos que vi expos tos começavão pelas amos-tras elo solo em estado inculto, e 
terminavão pelas dos procluctos do mesmo solo já arroteado e cultivado, sendo estes 
ultimos em numero de clezeseis, entre os. quaes principalmente se nota vão trigo, milho, 
tabaco, batatas, nabos, vinho, e chapéos de· palha. 

O lado mais importante porem ele toda esta abunclancia e variedade de productos 
agrícolas está, a meo ver, no meio maravilhoso e simples ao mesmo tempo, que 
transformara o solo mais inhospito á. agricultura em outro susceptível de receber uma 
infinidade de culturas. Essa transformação revela o espirito de perseverança e a 
perspicacia que exige um estabelecimento agrícola, e de quanto é capaz o esforço do 
homem. 

Como seo nome indica, as charnecas (landes) da Gasconha, onde se acha a fazenda 
ele Mr. J aval, e como se podia ver das amostras expostas, são formadas de camadas de 
areia fina e trigueira, substituindo o humus das terras araveis, e repousando sobre um 
sub-solo impermeavel, composto ele agglomerações de g1·és e materias vegetaes. 

Achava-se alem cl'isso grande parte das terras ele J\1r. J aval sujeita á.s invasões das 
dunas do oceano, e durante seis mezes do anno alagada ou submergida, não só pela 
natureza impermeavel do sub-solo, como pelo fraco dP.clive do terreno, de dois millimetros 
por metro. 

Um terreno n'estas circnnstancias reunia as peiores condições que pode qualquer 
solo offerecer em relação á. agricultura, por não dizer, que uma só não offerecia que lhe 
fosse favoravel. Assim, antes de procurar dar-lhe o humus necessario para depois 
tentar-se qualquer cultura, erão indispensaveis duas operações: a fixação das dunas, por 
sila natureza movediças, e o desecamento do terreno. 

Esta ultima operação pôde ser conseguida por meio de 165 kilometros de fossos, ou 
valias de 1 ~, 50 de abertura, na razão ele 1,800 hectares. 

Quanto porem á. fixação das dunas, tendo-se começado com bom exito na immensa 
extensão das "landes" da Gasconha por meio ele plantações de pinheiro rezinoso, feitas 
por operarios Suecos á. borda do Oceano; em epoca j á. avançada, teve Mr. Javal em 1847 à 
feliz lembrança de applicar o mesmo systema em suas terras incultas d'Ares, logo depois de 
seo desecamento, e sem previamente rotea-las; de sorte que o meio empregado para fixar 
as dunas foi tambem o mesmo de que se lançara mão para formar a camada de lzumus 
necessaria a toda a terra aravel. 

É pois, graças a esse meio, não digo de melhorar mas de formar um solo cultivavel, 
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que hoje, no fim de tão curto prazo em relação ao trabalho emprehendido, se podem ver 
dezeseis amostras das principaes culturas conhecidas e indispensaveis ao homem; sei!) 
fallar do immenso rendimento que já durante esse lapso de tempo dava apropria phntação 
·destinada a enriquecer o· solo com os elementos indispensaveis a outras culturas. 

Assim, a fora grande quantidade de madeira de construcção, tão justa e geralmente 
apreciada por suas qualidades especiaes, a plantação do pinheiro clá innumeros productos, 
como é sabido, notando-se entre elles a rezina molle colhida ;nos recipientes em torno 
da arvore, a chamada em francez "galipot," que vem a ser a rezina liquida, adherente á 
arvore depois de concreta, e a therebentina virgem, producto de 150 francos por 100 
kilogrammas na floresta. 

Entre os procluctos fabricados com essas materias bmtas, nota-se a essencia de 
therebentina rectificada e não rectificada, producto de 150 francos actualmente, tendo já 
chegado a 200 ; a rezina cozida, a colopbónia, o breu, o alcatrão, o oleo pyrogeneo, a 
graxa de base rezinosa, e velas ele rezina. 

Abstrahinclo pois do valor intrínseco ela madeira ele construcção, e elos importantes 
serviços prestados á agricultura, o rendimento d'esse genero de plantações é o seguinte : 

l\fateria bruta de uma arvore por anno, 
Beneficio da fabricação da materia bruta, 

Total ele cada arvore, -

Frs. 
0,6l 
1,02 

Frs. 1,63 

O rendimento de um h.ectare contendo 200 arvores, durante um anno é : 

Materia bruta, 
Beneficio ele fabricaçtío, 

Rendimento total de 200 arvores,. 

FTS. 
122,00 
204,00 

Frs. 326,00 

Quando no Brasil não fôssem possíveis grandes culturas ele pinheiro, não faltarião 
outras analogas, quer nas vantagens pecuniarias, quer no melhoramento elo solo, que nem 
sempre e por toda a parte se acha em estado conveniente á lavoura. 

Não serião pois para desprezar, em muitos casos, as grandes plantações de coqueiros, 
ou cl'ontra qualquer sorte de palmeira, como por exemplo, a carnaúba, cujos procluctos 
brutos ou manufacturados não serão talvez inferiores aos que se obtem do pinheiro. 

Estas plantações são alem d'isso as que convêm a terrenos mais ou menos arenosos. 
Tive tambem occasião de notar o grande aperfeiçoamento dos productos manu-

facturados que têm por materia prima os corpos gordos, e principalmente o sêbo, em grande 
parte talvez exportado do sul do Brasil, onde pouca applicaçtío encontra. 

AMOSTRAS DE AOIDO STE.A.RIOO, E OUTROS AOIDOS GORDOS. 
Entre os productos a que me refiro, vi magníficas amostras de acido stearico, e dos 

outros acidos gordos, obtidos por dons systemas differentes ele fabricação ; um baseado 

• 
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na saponisação do sêbo com 2 p. "/o de cal, e outro na ilistillação da mesma materia 
l)l'Íma. 

Entretanto os resultados obtidos rivalisavão em perfeição e belleza. 
O mesmo acontecia com as velas stearicas obtidas pelos dons meios acima mencionados, 

sem fallar do sabão, da glycerina, e de muitos outros productos obtidos pela acção do acido 
azotico, sobre os acidos gordos. A mesma igualdade notei entre as velas de espermacete 
feitas com o branco de balêa., e com a paraffina extrabida do scbisto. 

Não terminarei sem mencionar outra industria, que vi representada na Exposição no 
ponto ele fabrico mais conveniente para o Brasil por sua simplicidade, pela abundancia de 
sua materia prima no norte do Imperio. 

ACIDO CITRICO. 
Fallo do acido cítrico, a que tambem 'Se poderia juntar a fabricação dos saes de 

quinina mais empregados na medicina, e a do oleo de rícino. 
Ninguem ignora a grande applicação que tem hoje em certas industrias o acido cítrico; 

assim como na pbarmacia e photographia, para substituir o acido acetico crystalizavel nos 
banhos de acido pyrogallico para o desenvolvimento e apparição da imagem latente, obtida 
pela exposição na camara escura do " cliclzé " sensibilisado; ou na preparação dos banhos 
de prata de certos processos photographicos. 

Como porém a fabricação do acido cítrico exige grandes quantidades de acido 
sulphurico, só poderia ser proveitosa essa fabricação n'aquelles paizes ele industria mui 

• avançada onde se encontra o acido sulphurico em grande quantidade e a baixo preço. 
Por isso as colonÍf)-S Francezas exposérão o acido cítrico no estado mais conveniente aos 
paizes onde, abundando o limão e outros fructos mui acidos, não se encontra com a 

· mesma facilidade o aciclo sulphurico indispensavel á industria. 

ACIDO CITRICO EXPORTADO EM ESTADO DE CITRATO DE CAL. 
O estado, pois, em que as colonias Francezas exposérão o acido cítrico é o 

mesmo empregado para a sua exportação; e vem a ser o citrato amorpho de cal, que 
depois em fabricas especiaes na Europa é transformado em acido cítrico crystalizado, o 
que se faz por uma simples addição de acido sulphurico em relação ao peso do o~ydo de 
calcio, isolando-se assim o ~J,cido organico ou vegetal, que, convenientimente concentrado 
por evaporação em banlw-maria, se crystaliza perfeitamente. 

É pois como citrato de cal que, no meo fraco entender, conviria tambem a introclucção 
' d'essa inclustria no norte do Brasil, ao menos em quanto entre nós não se dá comêço á 
mui util fabricação do acido sul1)hurico, não sómente por sua grande importancia ntl'S artes 
e manufacturas, mas em relação á fabricação elos aciclos mais importantes por suas 
preciosas applicações industriaes, muitas das quaes não poderão j ámais ser introduzidas 
com vantagem no paiz em que não se encontrar em grande escala a fabricação elos aciclos 
mineraes, que lhes são indispensaveis. 

Eis o que pude colher do exame que me foi dado fazer dos objectos que offerece a 
Exposição, no ramo especial de Chimica Agrícola. 
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X~IV.(E) 

CLASSE IV. 

MATERIAL DE ESTRADAS DE FERRO; 

PELO BACHAREL 

.ANTONIO PEREIRA REBOUC.AS, , 
1~ TENENTE DO ÜORPO DE ENGENHEIROS. 

SUMMARIO : 

LOCOlúOTIVAS-APPARELHOS DE ALiillENTAÇÃO-INJECTOR GIFFARD-WAGONS-RODAS; MOLDURAS DE RODAS; EIXOS-

SYSTEMAS DE VIAS FERREAS; TRILHOS E TRAVESSAS-MUDANÇAS E CRUZAMENTOS DE VIAS-GIRADORES E 

CARROS DE SERVIÇO-lúACHINAS DE PESAR-APPARELHOS PARA A SEGURA...'fÇA DAS ESTRADAS DE FERRO-

APPARELHO ELECTRICO DE i\I. ACHARD . 

No estado presente do desenvolvimento social as Estradas de ferro achã.o-se por tal 
modo identificadas com o progresso moral e material dos povos, que tudo quanto lhes diz 
respeito excita por toda a parte o maior interesse, certamente devido aos immensos 
beneficios que ellas têm produzido nos Paizes onde se têm generalizado. 

Entre as antigas Nações da Europa a Estrada de ferro veio despertar elo lethargo a 
industria e o commercio, e ~ar-lhes em menos de meio seculo um impulso que muitos 
seculos passados não haviã.o effeituado. Na America · elo Norte esse maravilhoso 
instrumento ele communicaçã.o foi o principal agente do crescimento de uma Nação 
nascente. 

Construídas na Europa para ligar grandes e populosas Cidades, as Estradas de ferro 
fôrão nos Estados Unidos buscar as solidões de suas florestas para cultivai-as e povoai-as ; 
e com o seu poderoso auxilio caminhou essa N açtta com a velocidade do vapor na senda 
do progresso e elo engrandecimento. 

O Brasil acha-se presentemente em caso analogo ao dos Estados Unidos antes da 
propagação das vias de communicação. Elle tem florestas incomparaveis cujas madeiras 

2 o 
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variadas e preciosas .constituiriüo uma verdadeira riqueza se o proprietario podesse enviai-
as ao commercio, e nüo fosse obrigado a consumil-as pelo incendio para sobre as cinzas 
encetar a sua lavoura. Ahi ha minas sem conto de toda a sorte de metaes, que pocleritLO 
ser exportados no estado natural, ou extrahidos e trabalhados no proprio Paiz. O seu 
solo é ele uma fertilidade admiravel, e compensa o homem abundantemente do trabalho que 
emprega em sua cultura. 

NiLo serião as vias de communicaçüo o instrumento mais proprio para tirar- se proveito 
de todos esses dons da natureza ? 

Uma rede de vias ferreas e estradas ordinarias, combinada com a navegação de nossos 
numerosos rios e de canaes auxiliares, nt'w poderia dar a soluçüo do problema da utilizaçüo 
ele nossas immensas riquezas naturaes, do ~ngrandecimento de nossa agricultura e de 
nosso commercio ? 

Haja vias de communicaçüo para o interior do Imperio, e a colonisação hoje escassa 
e sem acção propria, em logar de agmpar-se nas capitaes irá numerosa_.e emprehendedora 
extrahir d'esse solo fecundo e d'essas ricas florestas novos productos, e crear novas 
industrias. O Europeo confiará n'um Paiz em que essas arterias ele civilisaçt'w espalhüo 
por toda a parte os beneficios do commercio, e, o que é ainda mais, assegurtLO a todos os 
que habit[io o seu territorio a acçl'w_ protectora do Governo e das Leis. 

Sómente com os limitados recursos do Estado, que tem de occorrer a milhares de 
necessidades de sua administraçüo, nüo será facil estabelecer em um Paiz tl'Lo vasto como 
o nosso um systema de vias de communicaçüo nas proporções desejaveis. 

Entre as Nações cujas instituições-podem servir-nos de norma, costumão os Governos 
auxiliar e promover, quanto está ao seu. alcance, as grandes emprezas de utilidade publica. 
Os particulares associl'w-se e reunem os seus capitaes, afim de fazel-os fructificar no seu 
interesse proprio, e para o adiantamento do Paiz. 

Foi o espírito de associaçtio quem elevou a Inglaterra ao grao de riqueza e de 
prosperidade que hoje apresenta, e que desde muito collocou a Nação Ingleza á frente da 
Europa no movimento industrial. 

Foi a esse espírito hereditario que os seus Filhos da America devêrt'w esse progresso 
espantoso, que poz uma nação constituída no principio cl'este seculo de par em poder e 
em riqueza com as mais adiantadas das antigas Nações do Mundo. 

Em França a protecçt'w que o Governo tem prestado ás Companhias fundadas .para 
fins de utilidade publica, tem concorrido com a antividade e a intelligencia do Povo francez 
para leval-o a recuperar em poucos annos o tempo perdido durante as agitações políticas. 

A Belgica, paiz pequeno e de poucos recursos naturaes, demonstra pela abundancia e 
excellencia de suas manufacturas, como são fructiferas as associações industriaes. Ella 
tem por divisa-" L\mion fait la force,"-e os Belgas sabem mui bem cumprir o 
programma de id éas progressistas resumido n'essa bella maxima. 

O Brasil já deve alguns melhoramentos materiaes ~ Companhiàs que abi se têm 
formado. Progricliio e multipliquem-se essas Companhias sob o influxo benefico e 
auxiliador do Governo, e em pouco tempo esse vasto Imperio poderá equiparar-se em 
industria e commercio com as Nações as mais adiantadas . 

• 
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LOOOMOTIV AS. 
A Exposição Internacional apresenta, ao lado das locomotivas modernas no estado 

do maior aperfeiçoamento attingiclo, um pequeno modelo ela locomotiva-Roclcet-
construida pelo illustre Engenheiro Robert Stephenson. 

O concurso ele 1829 excitando a emulação dos fabricantes Inglezes dera, como seu 
melhor resultado, essa locomotiva, cujas qualidades extraorclinarias n'aquella epoca 
resolvêrão a adopção da tracção por meio do vapor na Estrada ele ferro ele Liverpool a 
Marichester, e levárão a Companhia que a construíra a conferir o premio do concurso ao 
Engenheiro Robert Stephenson. 

D'esse primeiro typo de locomotiva ele grande velocidade ás machinas modernas 
apresentadas na Exposiçt'w ha um intervallo de 33 annos, durante os guaes os esforços do 
talento de milhares de homens se applicárt'w ao aperfeiçoamento cl'esses engenhos, que 
vencendo as distancias com velocidade inaudita proporcionárão á Inclustria e ao Oommercio 
novos instrumentos ele progresso. 

A locomotiva-Roclcet-cle Stephenson conseguira anastar uma carga• de 16 
toneladas metricas com a velocidade ele 22! kilometros por hoJ:a, resultado entüo admirado 
que excecleo as exigencias elo programma elo concurso, e a collocou acima de todas 
as locomotivas até então fabricadas. 

·Hoje as locomotivas express, que puxão os trens de viajantes nas .grandes linhas ela 
Europa, anastão 90 toneladas vencendo 70 e 80 kilometros por hora, e as possantes 
machinas de mercadorias elo systema Engerth pux~o trens de 450 toneladas, andando 25 
kilometros por hora ! 

É esse o progresso realizado na locomoção a vapor depois de sua invenção ; e, em 
verdade, parece que, quanto a velocidade e a força de tracçt'w, a locomotiva tem já alcançado 
os limites consentaneos com as condições das Estradas de ferro actuaes, e com outras 
causas particulares que infiuf:lm no movimento elos trens. · 

Assim é, que a Exposiçüo Internacional n~w apresenta locomotivas superiores em 
poder e em velocidade ás que se aclüo em uso desde 1851. 

O que se nota nas machinas expostas siio aperfeiçoamentos de outra ordem, tendo 
por fim augmentar a sua duraçuo, e tornar mais economico o seu custeio. Ta.es são : o 
extenso emprêgo do aço fundido e f01jado, em lagar do ferro batido, nos eixos, nas molduras 
das rodas, nas hastes dos embolas, e em muitas outras peças sujeitas a grandes esforços ou 
a forte attrito ; a substituição quasi geral do carvuo de pedra em lagar do coke como 
combustível, e a utilização mais. proveitosa de todos os seus elementos caloríficos pelo 
emprego de apparelhos fumivoros. Em lagar ele tratarem de obter maior velocidade e 
força ele tracçuo augmentando o cliametro das rodas motoras, ou as dimensões ela caldeira 
para dar-lhe maior superficie de aquecimento, os fabricantes procurárt'w tirar maior effeito 
util do vapor, empregando-o tão desprovido d'agua quanto fôsse possível, e alguns_, para 
segurarem esse resultado, ajuntárt'Lo ás locomotivas apparelhos especiaes, onde o vapor é 
deseccado e superaquecido. 

É grande o numero das locomotivas que concorrêrão na presente Exposiçrw. Todas 

• 
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as Nações, que cultivão o trabalho do ferro, apresentárão bellos especimens, dando prova de 
seu adiantamento na construcção d'essas machinas. 

Os principaes fabricantes Inglezes, porfiando em mostrar os productos de suas 
manufacturas, viérão tambem abrilhantar com amostras de seu progresso esse concurso 
industrial, para o qual a Inglaterra convidara todas as Nações do Mundo. 

Os fabricantes estrangeiros respondêrão benevolos ao seu appello; e, ainda que alguns 
recuassem diante das .muitas difficuldacles do transporte de tão pesadas machinas, 
os que comparecêrão exhibírt'oo procluctos dignos de competirem com os das officinas 
Inglezas. 

Das 17 locomotivr.s expostas, 8 pertencem~ Inglaterra, 3 á França, 2 ao Zollverein, 
• 2 á Austria, 1 á Belgica, e 1 á Italia. 

Os Fabricantes Inglezes que exposérito fôrão : Sltmp, Stewart á: G'!'; Fairbai?·n á: 
Sons ; Beyer, Peacoclc á: G~, ele Manches ter ; Arnzstrong á: oa, de N ewcastle-on-Tyne ; 
e Neilson á: oa, ele Glasgow; apresentando todos machinas excellentes, quer por suas bôas 
disposições, quer pela exeq1ção esmerada de todas as suas partes. Tres Companhias de 
Estrada~ ele ferro Inglezas enviárão tambem locomotivas construídas em suas Officinas, 
rivalizando, tanto pela bondade de arranjo como de mlio cl'obra, com as elas fabricas 
particulares. 

Nenhuma das locomotivas Inglezas apresenta condições peculiares que posst'w 
caracterisar um novo typo. · Todas têm a fôrma e a estructura elas maohinas ha dez 
annos em uso nas Estradas de ferro da Europa. 

Os afamados fabricantes Sharp, Stewart & Ca, e Fairbairn & Sons, de Manchester, 
exhibírt'to 2 possantes locomotivas de mercadorias, tendo ambas o mesmo aspecto e as 
mesmas disposições geraes. 

Os cylindros st'to interiores, assim como todo o machinismo que serve para a 
distribuição do vapor nos cylindros. O caixilho da machina ( clzâssis, f1'Ctme) passa por 
fóra das rodas, e assenta por intermedio das molas sobre caixas de unto (boites à graisse, 
axle-boxes) exteriores, envolvendo as extremidades elos eixos. Como os 3 eixos ele 
qualquer elas 2 locomotivas sí:'to emparelhados por meio de barras de juncção ( bielles 
d'accouplement, coupling 1·ods), cada um cl'elles traz no seu extremo manivellas a que são 
articuladas essas barras. 

Em ambas as machinas o tubo que conduz o vapor da caldeira aos cylinclros vai 
tomal-o em um zimborio de bôa altura collocaclo proximamente no meio elo corpo 
cylindrico da locomotiva. Esta é a disposição geralmente adaptada em todas as machinas 
expostas, e a que tem dado melhores resultados sob o ponto ele vista de recolher-se o vapor 
isento quanto possível de agua em estado liquido. 

O systema tle tomada de vapor (prise de vctpezw) das machinas Crampton, que esteve 
muito em voga por algum tempo, está hoje quasi abandonado. O tubo fendido collocaclo 
na parte superior da caldeira, principal orgão cl'esse systema, ficava, mesmo nas caldeiras 
as mais espaçosas, muito perto da superficie ele evaporação, de sorte que recolhia de 
mistura com o vapor gottas cl'agua projectadas pelo movimento ela ebullição. 

Voltou-se, portanto, a collocar o apparelho ele tomada ele vapor em posição elevada 
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acima da superficie de evaporação; sendo disposto ordinariamente em um zimborio, que 
de preferencia é situado no centro do corpo cylindrico da machina. 

Oollocado o zimborio sobre a parte posterior, é tomado o vapor perto da fornalha, onde 
a ebullição muito tumultuosa o produz muito carregado de agua. Disposto perto da 
chaminé, a maior quantidade ele vapor que se desenvolve nas proximidades da fornalha tem 
de passar sobre a superficie de evaporaçtio para chegar ao apparelho ele tomada de vapor, 
e n'esse trajecto acarreta muitas gottas cl'agua levantadas pela ebullição. 

Os cylinclros interiores, como têm as machinas que estamos examinando, trazem a 
necessidade ele ·eixos ele dupla manivella (essieux coudés, cranlc-axles). A pezar das 
grandes dimensões que se lhes davt'w, os eixos d'essa fórma fei tos de ferro f01jado, por mais 
cuidadosa que fôsse a sua fabricaçt'Lo, erão muito st~ eitos a quebrarem-se, e raras vezes 
podião effeituar um serviço de mais de 100,000 kilometros . . 

Hoje empregão·se exclusivamente 'eixos de dupla manivella de aço fundido e f01jado, 
cuja solidez lhes garante um serviço mais seguro e mais duradouro. Estes eixos, a principio 
muito caros, têm baixado de preço depois da generalizaçt'w do fabrico em grande do aço 
fundido, e st'LO hoje de uso muito extenso nas locomotivas de mercadorias, nas quaes ha 
prevalecido o emprêgo _dos cylindros interiores. 

Nas machinas de viajantes a applicação dos eixos de 2 manivellas é muito restricta; 
sendo para temer que ainda os de aço não possão resistir por muito tempo aos esforços 
e~traordinarios que n'elles exerce o movimento rapido de seu machinismo. 

A locomotiva de Sharp Stewart tem uma fornalha fnmivora do systema de M1·. 
Gudwortlt, com o fim de consumir carvão de pedra natural. O interior d'essa fornalha é 
dividido em 2 compartimentos por uma caixa estreita, formando um aquecedor (bouilleur, 
boile1·-case) longitudinal, que reinando em toda a altura da fornalha tem perto da placa 
tubular uma solução de con-tinuidade pela qual os dons compartiment.os estão em 
communicação. Sobre a porta da fornalha ha registros que servem para a admissão do ar. 
A grelha é inclinada e d'essa circunstaucia resulta que o combustível em braza corre 
para o fundo, e que o novo se amoutôa perto da porta. Sendo vasta a fornalha, e havendo 
n'ella abnndaucia de ar, os gazes clistillados do carvão se consomem qnasi inteiramente, 
pois formando-se perto da porta têm ele passar sobre o combustível incanélesce.nte para 
irem entrar nos tubos ela caldeira. Entretanto, quando uma nova carga ele combustível 
produz em um dos compartimentos muita fumaça, no movimento ascendente para entrar 
nos tubos vai ella misturar-se com a chama oxygenada, que se escapa do outro 
compartimento, onde a combustt'Lo está em plena activiclade, porque se tem a precauçlio 
de não renovar ao mesmo tempo o carvão nas 2 clivis'ões ela fornalha . 

. Tanto a machina de Sharp Stewart como a de Fairbairn, pelas proporções de seus 
orgüos motores são proprias para a tracçt'Lo de pesados trens ele mercadorias com velocidade 
relativamente grande para semelhante serviço. Pela distancia ele suas rodas extremas, e 
pela invariabilidade de· posição de seus eixos, procedente de sua juncçt'w, nt'w são 
apropriadas essas locomotivas para Estradas com curvas de pequeno raio, mas sómente 
para as que sl'w traçadas nas condições favoraveis ela generalidade das linhas ferreas da 
Inglaterra. 

• 



202 ANNEXOS. 

Os fabricantes Beyer, Peacoclc & oa, de Manchester, exposérão uma machina de 
viajantes construída para os caminhos ele ferro de Portugal. Essa machina, de execução 
muito esmerada, tem as rodas motoras de 2~',128 de diametro, e collocadas no eixo do 
centro. Os cylindros com todo o machinismo de distribuiçtLo são interiores, do que 
procedêo a necessidade de ser o eixo motor de dupla manivella. O caixilho da machina é 
duplo, sendo exterior para as rodas extremas, e interior para as do centro. 

A necessidade de accommodar debaixo da caldeira os cylindros, forçosamente 
montados ao nivel do eixo motor, obrigou a collocal-a em posição muito elevada acima do 
solo, o que, alteando o centro de gravidade da machina, pode em muitos casos prejudicar á 
sua estabilidade. 

A fornalha da locomotiva de Beye1· Peacock tem algumas disposições particulares 
para poder queimar carviw de pedra. Um anteparo e:n fórma ele pá, collocado no interior 
inclinado a partir da porta, dirige sobre a grelha o ar, que se introduz por buracos 
existentes em cima da porta. Esse anteparo vai quasi tocar em uma pequena abobada de 
alvenaria refra.ctaria juxtaposta á placa tubular abaixo da ultima carreira de tubos. 

Por esse arranjo a chama, obrigada pela abobada a passar sobre o novo carvtio 
amontoado junto da porta, ahi se envolve com a fumaça que elle produz, e com a ajuda 
elo ar acaba de consumir os elementos 'combustíveis que ella· contém. 

A machina de viajantes de maiores rodas motoras apresentada na Exposiçfto sahio 
das O:fficinas ele Neilson J: oa, de Glasgow. As rodas collocadas no centro têm 2~, 425 
de diametro . . Os ·cylindros são exteriores, e o machinismo de distribuiçt'w interior. ·o 
caixilho (fmme, clzâssís) é exterior para as rodas de apoio, e interior para as motoras. 
O regulador de entrada de vapor occupa um zimborio elevado perto da fornalha. 
A alimentaçiw, que em todas as machinas descriptas é feita por 2 Injectores Gijfa1·d, 
n'esta é feita sómente por um, ainda que a machina não traga bombas. O que se nota na 
fornalha para adaptai-a ao emprego do carvão ele pedra, é na poi·ta que a fecha um conclucto 
inclinado com um pequeno anteparo no interior, afim de dirigir a corrente cl'ar sobre o 
combustível, e elo lado da placa tubular buracos perto da grelha para fornecer abundancia 
de oxygeneo. · 

Pelo bom arranjo ele todas as suas peças a locomotiva de Neílson &; O<: nos parece ser 
um bello typo de machinas express para Estradas de ferro ele traçado favoravel. 

Outra locomotiva do me~mo genero é a que foi construída nas O:fficinas da 
Companhia do London and No1·th Westem Railway. As rodas motoras são um pouco 
menores tendo 2~, 25 de diametro. Os cylindros são fi~os dos lados da machina ao 
caixilho todo interior. O machinismo de distribuição está collocaclo debaixo ela caldeira. 
A alimentação é feita por 2 injectores Gijfard. Nas outras partes o seu arranjo se 
assemelha ao elas locomotivas da mesma especie, que temos examinado, excepto na 
fornalha, cujas disposições para queimar carvão de · pedra consistem em uma abobada ele 
tijolo, construída junto ela placa tubular, e em muitos buracos abertos em baixo elo mesmo 
lado para dar entrada ao ar. 

O caixilho (châssís, frame) todo interior ás rodas, como é o d'esta machina, nfto é 
tão conveniente como o duplo caixilho elas 2 que precedentemente descrevemos. Além de 
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tomar espaço, que podia ser aproveitado para o alargamento da caldeira, o caixilho interior, 
não offerece aos cylindros exteriores senão poucos pontos de juncção, que carecem de ser 
muito reforçados para segural-os solidamente, pendentes como estt'w dos lados da machina. 
Havendo tambem um caixilho exterior dá-se mais largo assento á machina, e pode-se 
augmentar o cliametro da caldeira; além d'isso, os cylindros sendo presos tanto a esse 
quadro como ao interior elas rodas motoras, adquirem muita firmeza em sua posiçüo . 

A Companhia do Great Nort!tem Railtoay apresentou uma locomotiva express do 
typo ~Mete Connell. Distingue-se este typo por ser vastíssima a fornalha, que toma p~uco 
menos de metade da machina ; sendo a caldeira tubular curta e munida ele muitos tubos 
de pequeno diametro. · Uma estreita caixa ou aquecedor ( bouilleu1·, boileT-case) 
communicanclo com. f1 caldeira pela parte superior, como no systema CudwoTt!t, divide a 
fornalha em 2 compartimE)ntos, que estã<:! em relaçt'~o pelo intervallo existente entre o 
aquecedor e a placa tubular. Na parte anterior ha valvulas para introclucçiio de ar, que 
podem ser abertas ou fechadas conforme as necessidades da combustt'~o. 

A vastidão cl'essa fornalha, onde os gazes ficão em contacto com uma grande massa 
cl'ar, concorre principalmente para a combustão completa do carvl'w natural. Tendo-se 
a precaução de carregar de combustível alternadamente os dons compartimentos, quando 
em um d'elles o combustível de novo introduzido produz muita fumaça, no outro a 
chama contém excesso de oxygeneo, que se mistura com os gazes da fumaça e acaba ele 
queimai-os. 

A machina das officinas elo G1wtt N ortlteTn, tendo os cylinclros interiores e as 
rodas motoras centraes de grande cliametro, a sua caldeira é demasiadamente elevada, o 
que, como já observámos, deve diminuir a estabilidade do todo. 

Duas machinas mixtas de 2 eixos emparelhados fazem tambem parte ela collecçt'~o 

Ingleza: uma foi exposta pelos fabricantes ArmstTong J: C~, ele N ewcastle, a outra pela 
Companhia do Easten~ Coztnties Rctilway. Ambas ·têm cylinclros exteriores e machinismo 
de clistribuiçrw interior ; o vapor é recolhido em um zimborio elevado sobre a caldeira ; 
o caixilho é interior ; os eixos emparelhados siLo collocados um adiante ela fornalha, e outrG 
no extremo posterior da machina. 

A locomotiva do Eastem Counties Railway já tinha corrido em serviço 71.325 
kilometros, e fôra ·exposta sem concerto ou reparo algum no machinismo, que se achara em 
muito bom estado. Apenas as suas rodas tinhüo sido torneadas, e toda ella pintada ele 
novo para tomar melhor apparencia. 

As 3 locomotivas expostas pela França sahírt'~o das fabricas ele Cail J: C'= e ele Emest 
Goztin J: Co:, de Paris, e elas Officinas do Caminho ele ferro de Paris a Orléans. Das grandes 
fabricas de machinas Francezas sómente Cail e Goztin concorrêrão na presente Exposiçt'w. 
Muitas outras poderião apresenta1~ procluctos competindo em boa execução e qualidade com 
os das fabricas Inglezas ; não o fizérão porque, tendo nas Estradas de ferro ele França e 
de outros Paizes da Europa muitos consumidores ele suas locomotivas, considerárt'w que 
das grandes despesas e elo trabalho que lhes daria o tran§porte e a exhibiçl'w de suas 
machinas nt'w lograriiio vantagens que po.dessem compensai-os. 

• 
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Assim é que a afamada fabrica elo Creusot ele SclmeideT cf: C":; a de Pa1·ent, Scltaken 
cf: C~, em Oullins; a de André J((Bcltlin, de Mulhouse; a de J.l!fesmer, de Graffenstaclten, e 
a de Buddicom, de Rouen, cleixártio de mostrar a excellencia de suaslocomotivas, aliás bem , 
conhecida nào só em França, mas J;La Italia, na Hespanha, e na Russia. 

A machina construída e exposta pela casa Cail cf: C'!, de Paris, é uma locomotiva ele 
mercadorias, simples e de disposições usuaes. Ha sómente n'ella a notar de especial um 
systema de molas nos eixos anterior e posterior, com o fim de regularisar os seus movimentos 
rela.tivos nas caixas de unto ( boites à gTaisse, a.xle-boxes) na occasiüo da passagem nas 
curvas. Parece que em uma machina ele eixos emparelhados a alteraçüo do parallelismo 
dos eixos daria logar a esforços de tracçüo e :fl.exüo nas barras de juncçt'w, que promovei·ião 
em pouco tempo a sua ruptura, Todavia, a machina de que faFamos, corrêo mais de 
20,000 kilometros em serviço, e níio so:ffrêo avalia. alguma em s;uas peças. 

Os cylindros da locomotiva, Cail são exteriores e tambem as bombas de alimentação, 
que fort'LO conservadas apezar ele trazer um I1?:fector GijfaTcl. O machinismo de 
distribuiçt'w é interior. O caixilho passa do lado de dentro das rodas. O apparelho de 
tomada de vapor está disposto dentro de um zimborio no alto ela caldeira. A sua fornalha 
nada tem de particular, o que leva a crêr que a machina é feita para queimar coke, 
com bustivel ainda mui geralmente empregado _em França, onde se evita usar do carvão 
natural por nào ser ahi de tão bôa qualidade como na Inglaterra. 

A locomotiva da fabrica de Gouin cf: C'!', de Paris, foi executada segundo planos 
fornecidos pela Companhia elos Caminhos de ferro elo Norte da França, que foi quem a 
enviou á Exposiçl'w. 

A grande altura ele sua caldeira, a sua chaminé horizontal, em logar ele ser vertical 
como de costume, acompanhando a parte superior ela caldeira e tendo a abertura em cima 
da fornalha, düo-lhe uma fórma descommunal que muito attrahe a attenção. 

A grande altura da caldeira procede de ter sido ella disposta acima do caixilho da 
machina para poder-se dar-lhe maior diametro. A collocação da chaminé em posiçüo 
horizontal teve por :fim poder-se augmentar as suas dimtmsões, e assim proporcionar espaço 
para ahi dispor um apparelho onde se e:ffeituasse o superaquecimento do vapor para livrai-o 
da agua, que de ordinario com-sigo acarreta. Essa agua, além de não poder mais 
produzir e:ffeito util pela vaporisaçào, vai causar nos cylindros da machina muitos eífeitos 
prejucliciaes ao trabalho motor. Parte ahi _se accumúla e faz opposição ao movimento do 
embolo, quer pela quantidade de acçüo que lhe rouba, quer porque augmenta a contra-
pressüo evaporando-se na occasião da sahida elo vapor de um dos lados do embolo em 
virtude da diminuiçlio . ele tensüo então produzida. A vaporisação d'essa agua nos 
cylinclros tem logar pela absorpçüo elo calor ele suas paredes, que sendo assim resfriadas 
promovem a condensaçt'LO e portanto a perda de parte elo novo vapor, que vem da caldeira. 

Esses inconvenientes elo vapôr carregado d'agua levárão o clistincto Engenheiro 
M. Petiet, autor elo projecto ela machina que estamos examinando, a ·acldicionar-lhe um 
apparelho especial, onde com o auxilio elo calor, que a fumaça ainda contém, se livra o 
vapor das gottas d'agua q~e conduz, e elevando mais a sua temperatura, se lhe dá mais 
tensão tornando-o capaz ele maior e:ffeito motôr. 
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Esse apparelho consiste. em uma collecçl'Lo de tubos pelos quaes a fumaça atravessa 
um reservatorio fechado formado de uma porção da chaminé, aonde vem ter o vapor que 
sabe da caldeira antes de ir aos cylindros, e ahi se desecca pelo contacto com a superficie 
quente elos tubos. 

Sem duvida obter-se-ha por meio cl'esse apparelho obviar os inconvenientes que 
resulttio ela mistura ele agua com o vapor. Mas não será prejudicial á ti?·agem essa longa 
chaminé horizontal, na qual a fumaça, forçada a passar· pelo interior ele muitos tubos 
estreitos, tem a vencer mui grandes resistencias ? Não haverá opposiçuo consicleravel á 
sabida elo vapor, e portanto muita perda ele força motora para mover os embolas contra 
esse obstaculo ? 

Nt'w nos achamos no caso ele avaliar a importancia cl'essas considerações contra o 
apparelho de deseccaçt'Lo de vapor ele 111. Petiet, de que em rigor sómente a experiencia 
poderá demonstrar se as vantagens compensão com proveito os inconvenientes. 

As outras disposições ela machina, elES que tratamos, são analogas ás elas machinas 
tender estudadas pelo mesmo Engenheiro para o trafego ele alguns ramaes elos Caminhos 
elo No r te. 

Taes machinas por sua constrncçüo fóri'Lo adaptadas á tracção ele pesados trens com 
peg_uena velocidade em vias ferreas tendo rampas cujo declive chega a ser ele 18 
millimetros, e curvas até 300 metros de raio. Para bem servirem em taes circunstancias, 
diversas condições especiaes fôrtio postas em pratica por M. Petiet. 

1? Reduzia-se o peso morto pela suppressão elo tender, collocanclo-se na propria 
locomotiva uma provisão cl'agua e ele carvuo para 30 kilometros, o que lhe clêo um peso 
total de 43 toneladas metricas. 

2~ Para distribuir uma tal carga de maneira que nuo fôsse nociva aos trilhos da via, 
a machina . foi assentada sobre 4 pares ele rodas, e assim conseguia-se pôr uma carga ele 
J 1.200 kilogrammas sobre o eixo o mais carregado, o que nada tem de excessivo. Para 
aproveitar toda a aclherencia que o peso ela machina podia produzir, todos os 4 eixos fôrt'LO 
emparelhados, e para que a distancia entre os pontos ele apoio extremos não se tornasse 
muito grande, dêo-se ás rodas_ o diametro de 1,065, e aproximárfw-se os seus eixos de 
sorte que o seu afastamento total apenas attingio 3~,33, -o que permitte a essa locomotiva 
o circular em curvas ele muito pequeno raio. 

3~ A pequenez elas rodas clêo lagar a collocar-se a caldeira acima do caixilho sem 
tornai-a clemasidamente alta e assim foi possível dar-lhe um grande diametro, e obter em 
uma machina ele pequeno comprimento uma superficie de aquecimento em relação com o 
seu peso. Com effeito, sendo essa superficíe de 167 metros quadrados, comparada com o seu 
peso total ele 43 toneladas, dá a relaçl'w de 258 kilogrammas para 1 metro quadrado de 
superficie de aquecimento, relação muito inferior á que resulta ela comparação dos mesmos 
elementos na mor parte das machinas de mercadorias, de 3 rodas emparelhadas, quando 
se considert'w conjunctamente com o tender. 

Examinando algumas outras disposições d'essa machina, vê-se que os cylindros e todo 
o machinismo st'Lo exteriores, que .o caixilho é· interior, que as caixas cl'agua estão collocadas 
entre seus lados debaixo da caldeira, e que o deposito de carvão occupa o extremo posterior 

2 p 
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ela machina. A fornalha é preparada para consumir carvão ele pedra moi:clo, combustível 
de baixo preço, e o mais commum no Norte ela França e na Belgica. As suas dimensões 
são vastas, e ha elo lado ela porta muitos buracos para promoverem a ventilação. A 
grelha, feita ele muitas barras juxtapostas com pequenos intervallos, começa ao nível ela 
soleira ela porta ela fornalha e tem uma fraca inclinaçtio para o interior. 

Démos algum desenvolvimento á clescripção ela machina de fortes rampas elo Caminho 
ele ferro elo Norte, porque ella apresenta um typo, que talvez possa servir de modelo 
no estudo das locomotivas proprias para as Estradas ele ferro elo Brasil, em geral 
traçadas pouco mais ou menos nas condições elos ramaes das grandes linhas da 
Europa. 

A locomotiva exposta pela Companhia dos Caminhos ele ferro ele Paris a Orleans é 
machina ele viajantes, ele rodas motoras no eixo central, e tendo 2~,10 de cliametro. 
Como as locomotivas elo typo Crampton, tem ella tanto os cylinclros como o machinismo 
ele distribuição exteriores. Essa clisposiçt'LO, que nenhuma elas machinas Inglezas exposta:s 
apresenta, é muito apreciada em França, porque facilita a inspecção e os pequenos reparos 
da machina durante o serviço. Em opposição a essa vantagem, muitos constructores 
ohservão, que durante o movimento ela machina o jogo ele todas essas peças collocaclas fora 
dos seus pontos ele apoio deve ser causa ele muitas perturbações. 

Essa objecção não tem presentemente o valor que antes tinha, porquanto seguinclo:se 
agora os princípios estabelecidos pelo clistincto Engenheiro Francez, JJ1. Lecltatelie?·, 
pode-se pelo emprêgo de contrapesos adequados contrabalançar muito e:fficazmente a 
acção perturbadora das partes exteriores elo machinismo. 

Além de pequenas modificações de detalhe concernentes á regularidade ele seu serviço, 
a locomotiva da Companhia cl'Orleans contém uma fornalha de arranjo particular para 
consumir carvão ele pedra, inventada pelo Engenheiro Francez M. TenbTinlc, que tem 
provado praticamente ser muito e:fficiente. 

A fornalha fumivora Tenbrink tem a grelha em plano inclinado a partir ela porta 
indo até o fundo da fornalha, onde acaba em uma porção horizontal. A porta é estreita e 
occupa quasi toda a largura da fornalha; é formada pela tampa ele uma caixa saliente 
sobre a sua placa posterior. 

Acima da porta ha registros para a introclucção do ar. Dentro da fornalha um pouco 
abaixo elos tubos ela caldeira ha uma caixa de cobre parall ela ao plano ela grelha, 
estendendo-se em quasi toda a largura ela fornalha, e que communicando com a caldeira 
serve para augmentar a superficie ele aquecimento, além de concorrer para a combustlio 
completa da fumaça. Com effeito, na fornalha assim constituída a chama desenvolvida 
na parte inferior ela grelha, onde a combustão é muito activa, obrigada por essa caixa a 
desviar-se para o lado da porta, encontra ahi os gazes, que clistilla o carvt'LO ele novo 
introduzido, ·e misturando-se com elles e com o ar fresco, que entra pelos registros ela 
porta, acaba ele consumir os elementos combustiveis que esses gazes ainda contêm. 

Só ha a objectar contra a fornalh a Tenbrink o seu grande custo. Quanto ás suas 
qualidades fumivoras, a experiencia as tem demonstrado, e o Jury ela Exposiçüo 
reconhecendo o seu valor galardoou o seu inventor com uma medalha de honra. 
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As locomotivas expostas pelo Zollverein pertencem, uma á fabrica de Bo1·sig, do 
Berlim, e outra á de Riclta1'Cl Ha?·tman, Je Ohemnitz na Saxonia. 

Ambas siio machinas mixtas servindo tanto para a tracçt'w de viajantes como ele 
mercadorias, e trazem um tender separado. P elas suas disposi ções, ainda que ntio seji'w 
capazes de grande força de tracçt'w, parecem mui apropriadas para fazerem um serviço 
muito conveniente e regular em Estradas de ferro de curvas de pequeno raio e ele rampas 
ele grande declive .. 

A locomotiva de Borsig & O~ assenta sobre 3 pares de rodas, sendo os 2 posferiores 
emparelhados por meio de barras ele juncçt'to.. As rodas emparelhadas têm 1 ~',40 de 
diametro, e estt'w collocadas muito proximas adiante ela fornalha, que fica toda em falso. 
D'esta sorte, as rodas extremas ela machina fict'w pouco distantes, o que permitte a passagem 
facil em curvas ele pequeno raio. Os cylinelros st'to exteriores, mas todo o machinismo 
ele distribuição fica debaixo da caldeira. A alimentação é feita por meio de inj ectores 
Giffard. 

A locomotiva de Hartman tem 6 rodas, sen<lo as 2 da frente muíto pequenas e moveis 
em um caixilho especial, cujo centro ele rota.çt'w fica collocaclo um pouco adiante elo eixo 
elo meio ela machina; assim, esse centro está assaz distante das rodas dianteiras pam que 
a sua mobilidade em torno cl'elle nt'to seja causa de clestrilbamentos. Essa clisposiçílo tem 
por fim facilitar a circulação ela locomotiva em curvas ele pequeno raio, e a habilita a 
correr sem estrago de seus proprios orgaõs ou elos trilhos da via em curvas, cujo raio pode 
descer a 250 metros. Os 2 eixos posteriores estão muito juntos diante ela fornalha, sendo 
as respectivas rodas de 1'~,35 0 ele diametro. Os cylindros st'to exteriores e tambem todo 
o macl1inismo ele clistribuiçt'w, e estuo ligados ao caixilho ela machina, que é todo interior. 
Ficão atraz elas rodas moveis da frente, e eliw movimento ás ela retaguarda, que são as 
motoras. Dous injectores Giffarcl fazem a alimentaçt'to da caldeira. 

As dimensões geraes da locomotiva de Hartman st'w medianas, e certamente ella 
não pode ter a força de tracçuo das grandes machinas modernas. Entretanto, sendo 
construiela para as Estradas ferreas ela Saxonia, estabelecidas em condições econumicas, 
essa locomotiva é ele um typo que com pequenas alterações poderia ser empregado no 
Brasil. 

Das machinas com que concorrêo a Austria uma é destinada para trens de viajantes, 
e outra para tracçuo de mercadorias. 

A macbina de viajantes é do constructor Haswell ele Vienna; attrahe a attenção por 
ter 4 cylindros, e as rodas motoras na retaguarda um pouco adiante ela fornalha, que fica 
toda sem apoio clirecto. Os cylindros longos e de pequeno cliametro estão reunidos, 2 de 
cada lado, na parte anterior elo caixilho ela macbina, que é todo exterior. As hastes de 
seus embolos, por meio de 2 longas barras de connexão, vt'w ligar-se a 2 manivellas, que o 
eixo motor traz em cada extremo, dispostas em posições diametralmente oppostas. 

Os movimentos elos embolos elos 2 cylinclros st'w assim transmittidos simultaneamente 
ao eixo motor, e concorrem de accôrdo para pôl-o em rotaçiio. O machinismo de 
distribuição todo interior é um 1;ó para cada par de cylindros, sendo combinado de tal 
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sorte, que a admisst'w do vapor em um dos cylindros tem logar ao tempo do esvasiamento 
do outro, o que faz com que. o movimento de seus embolos tenha logar reciprocamente 
em sentido opposto. No mais as disposições da machina de Haswell não se afastão do 
usual. A 2 machina Austríaca é uma modificação das poderosas locomotivas ele Engerth, 
proprias para a tnwçt'Lo de trens muito pesados em. Estradas de rampas íngremes e ele 
curvas de grande curvatura. 

Como é sabido, o caracter clistinctivo do systema Engerth é ser o, tenuer unido com 
a propria locomotiva por uma· articulação particular collocacla debaixo da caldeira. Por 
esse arranjo assentando uma parte ele sua extensão sobre as rodas do tender, foi possível 
dar-lhe um comprimento extraorclina~io, proporcionando-se entretanto, pelo movimento 
relativo do tender e da locomotiva, a essas longas machinas facilidade de percorrerem 
curvas ele muito pequeno raio. Para repartir convenientemente sobre os trilhos o enorme 
peso de toda a maehina, foi ella supportada por 5 pares de rodas, e afim ele aproveitar a 
maior adherencia possível, todos os eixos fôrt'w emparelhados, os da machina entre si por 
barras de juncção, como é costume, e estes com os elo tender, por meio de uma transmisst'w 
especial feita nas primitivas macbinas Engerth com rodas dentadas. 

Na locomotiva exbibida o movimento das rodas motoras é transmittido, por barras ele 
connext'LO inclinadas, a um eixo accessorio girante sobre munhoneiras fixas ao caixilho da 
machina, e cl'este eixo se communica aos do tender por outras barras de connext'LO e tambem 
por barras de juncção. 

Todo esse systema é arranjado ele tal maneira, que a transmissão do movimento ás 
rodas elo tender não é perturbada pelas mudanças ele sua posiçiio em relação á da locomotiva. 

No tão-se ainda outras differenças entre a machina exposta e as usuaes do typo 
Engerth. Taes st'LO : ser n'aquella o caixilho exterior quando nas outras é interior; ser o 
macbinismo de distribuição interior, em logar de ser exterior; estarem as caixas d'agua 
debaixo do tender, em vez ele ficarem aos lados ela caldeira. 

As machinas Engerth, construídas ele proposito para o serviço do caminho ele Vienna 
a Trieste na passagem do S.emmering, onde ha rampas íngremes e curvas ele mui pequeno 
raio, têm sido adaptadas em França ao trafego de algumas ele suas principaes linhas ferreas, 
e n'ellas são empregadas com grande vantagem para o transporte de mercadorias entre 
Estações distantes. 

Para a conducçiio de mercadorias tocando em todas as Estações, as locomotivas 
Engerth nt'LO são tão convenientes; porquanto, ainda estacionadas, a sua vasta fornalha 
consome muito combustível. 

Em algumas Estradas ferreas ele França tem-se apropriado o typo Engerth modificado 
ao serviço mixto ele viajantes e ele mercadorias. 

Esse typo parece-nos dever ser muito proprio para as vias ferreas elo Brasil, qurmdo 
tiverem tomado grande extenst'w, e for consideravel o movimento ele mercadorias entre os 
pontos extremos. 

Foi a Sociedade anonyma dos altos fornos do Couillet quem apresentou a machina 
que representa a Belgica n'esse ramo da industria Je ferro. 
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A locomotiva do Oouillet dá uma justa icleia elo adiantamento cl'esse Paiz na 
construcção cl'esses engenhos. 

É uma bella machina ele mercadorias de 6 rodas emparelhadas, que se torna notavel 
por sua boa construcçt'w e pelas proporções adequadas ele todas as suas partes. 

De um grande poder ele tracção pela: vastidão ele sua fornalha e de sua caldeira pela 
grandeza ele seus cylindros, essa machina tem no em-tanto as rodas extremas nl'Lo muito 
afastadas, o que a, habilita a circular sem prejuízo em curvas ele raios meclios. Esse 
pequeno afastamento dos eixos extremos provém da circunstancia ele estar o eixo da 
retaguarda collocado debaixo da fornalha ; o que pôde ser feito sem inconveniente por ser 
a macbina arranjada para queimar carvão miudo. Por essa razão a grelha ele sua 
fornalha é situada muito acima elo solo, e deixa muito logar para o eixo posterior sem que 
elle fique sujeito a aquentar-se pelo calor da fornalha. 

A grelha é inclinada para a frente e feita de barras muito nnidas. A fornalha é muito 
vasta e occupa quasi metade da machina, afim de haver abundancia ele ar para a completa 
combusttLo dos carvões pobres que é destinada a consumir. A caldeira é curta, e os tubos 
são muito numerosos e de pequeno diametro, para dar-lhe grande superficie de aquecimento. 

Examinando a locomotiva Belga nas outras partes, observa-se que os cylindros sl'Lo 
interiores, e assim tambem todo o machinismo de distribuição ; que o caixilho ~ exterior, 
sendo portanto as barras de juncçl'w articuladas a manivellas fixas nas extremidades elos 3 
eixos, e que o vapor que tem ele ir aos cylindros é recolhido em um alto zimborio collocado 
entre a chaminé e a fornalha. 

A locomotiva apresentada pela Italia foi construída no Estabelecimento mecbanico de 
Artilharia ele P etrarsa. É machina de 6 rodas emparelhadas de construcçl'•o simples, que 
nada tem de notavel. 

Concluindo o exame elas locomotivas apresentadas na grande Exposição Internacional, 
talvez não seja inopportuno dizer algumas palavras sobre o modo de obtel-as nas fabricas 
da Europa, não só apropriadas ás condições das Estradas ele ferro do Brasil, mas tambem 
com as qualidades de boa construcçl'w necessarias para um serviço regular e duradouro. 

É bem conhecido, que a força e as proporções das machinas devem ser adequadas ás 
condições peculiares da Estrada onde têm de funccionar, ao raio das curvas e á 
inclinação das rampas ele seu traçado, ao movimento ele seu trafego, ao comprimento da 
linha, &c., &c. 

Todas estas particularidades costumão ser especificadas nas encommendas de 
machinas, para que nas Fabricas se faça o seu projecto de conformidade com ellas, quando 
os proprios Engenheiros da Estrada nào tenhão planejado typos de locomotivas 
apropriados aos ilifferentes serviços de seu trafego. 

As administrações elas Estradas ele ferro Francezas quando fazem encommendas ás 
fabricas quer nacionaes quer estrangeiras, além de especificarem no contracto de compra 
todas as condições a que ellas devem satisfazer, enviào para essas fabricas empregados 
proprios, encarregados ele fiscalisa:.: o seu exacto cumprimento durante a fabricaç tLo . · 
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É isto inclispensavel para se adquirir um material conveniente. 
É muito cli:fficil decidir-se da bondade de todas as partes de uma machina sómente 

pela sua apparencia, ou ainda pelas provas de experiencias a que são submettidas. Ha 
vícios de qualidade da materia prima e de fabrico das peças, que desapparecem depois do 
ajustamento e da pintura do todo, e que se reveltio posteriormente durante o serviço pelo 
estrago prematuro da machina. 

Até nas fabricas as mais conceituadas da França e da Inglaterra,. tivemos occasitw 
de observar, que não era seniio á custa ele muita severic1.acle na fiscalisação que os 
empregados das Estradas de ferro poclião obter o material tal como fôra encommendado. 

Parece-nos pois vantajoso, que as administrações el as Estradas de ferro do Brasil, 
imitando esse systema, tenhuo um agente profissional de sua confiança nas fabricas para 
acompanhar de principio a fim a construcção do material por ellas encommendado, tendo 
poderes conferidos pelo contracto ele compra para experimental-o em todas as suas partes, 
e até rejeital-o no caso de ntLO corresponder ás condições prescriptas na especificação da . 
encommenda. 

APPARELHOS DE ALilVIENTA9ÃO-INJEOTOR GIFFARD. 
Vamos examinar debaixo cl'esta epigraphe 2 apparelhos cli:fferentes de invenção muito 

recente, que siio mui dignos ele mençlio, um por sua utilidade e pelo extenso emprêgo que 
tem actualmente, o outro pela originalidade ele suas disposições. O primeiro c1'esses 
apparelhos, o Injector Gi:ffard, está lJOj e muito em voga para a alimentaçtio das caldeiras 
de vapor tanto elas machinas fixas como elas locomoveis. 

É um pequeno apparelho muito simples e ele facil manejo, que por meio elo proprio 
vapor aspira. a aguado reservatorio que a contém, e a lança com grande força na caldeira. 

Nas locomotivas o apparelho Gi:ffarcl substitue com muita vantagem as bombas ele 
alimentaçiw, que de orclinario trabalhtw, ou por terem os seus _ em bolos ligados ás hastes 
elos embolas elos cylindros motôres, ou ao collar dos excentricos, que dirigem a distribuição 
do vapor na marcha retrograda. 

Muitos inconvenientes resultão do emprego ele bombas. Taes siio principalmente: 
1 ~ Postas em movimento pelo machinismo da locomotiva só podem fornecer d'agua a 

caldeira quando a machina está em marcha. Se nos depositas e nas Estações ha 
necessidade ele alimentar a locomotiva, é preciso fazel-a correr em vias espeeiaes 
estabelecidas para esse fim. 

2° O jogo continuo transmitticlo ás bomb as pelo machinismo durante a marcha, quer 
ellas inj ectem agua na caldeira quer não, estraga muito as valvulas e dá logar a frequentes 
desarranjos, sobretudo nas machinas que trabalhlio com grande velocidade. 

O Injector Gi:ffarcl funcciona por si só pela acçiio directa do vapõr tomado na caldeira 
nas occasiões em que se torna necessario fornecei-a d'agua. Bastando um pequeno 
movimento ele seus orgãos para pôl-o em acçiw, não so:ffre elle quasi estrago com o 
trabalho. 

Podendo alimentar logo que a pressiio do vapor excede a i de atmosphera, o injector 
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começa a servir desde que existe essa pressão na caldeira. Pela sua simplicidade e 
pequeno volume esse apparelho é de custo modico, e sendo collocado no estrado ela 
locomotiva perto do machinista, nt'Lo occupa como as bombas um Jogar util entre as peças 
do machinismo, o que sempre exige combinações para a sua bôa collocaçito. Quanto á 
despesa de vapor necessario para a alimentação com o Injector Giffarel, está provado que 
não chega a ser equivalente ao trabalho constante tirado da machina para mover as bombas, 
trabalho que ordinariamente sobe a t ou i de sua força total. 

As excellent.es qualidades elo Injector Giffard têm sido tí:io plenamente comprovadas 
pela experiencia, que o seu emprego é quasi geral em todas as locomotivas apresentadas na 
Exposição, muitas das quaes prescindírão totalmente do uso ele bombas, e os adoptárt'to em 
duplicata, para que um possa occorrer ao :;erviço em caso ele desarranjo elo outro . 

Tambem ha na Exposiçiio collecções cl"esses apparelhos ele todos os tamanhos para a 
alimentação de macbinas ele qualquer força, construidos por fabricantes Francezes, 
Inglezes, Belgas e Allemães, que obtivérfto por contracto com M. Giffarel o privilegio ele 
fabricai-os. 

Taes são: Flaud, de Paris; Sharp, Stewart & O?, de Manchester; Oail, Halot & o;•, 
de Bruxellas, e Schaffer & Budenberg, de Magdeburgo. O segundo apparelho, cuja 
originalidade o torna digno de menção, serve para fornecer agua aos trens em marcha. 

Foi Mr. Ramsbottom, Engenheiro superintendente do material do London and 
Nortlz Weste1·n Railway, quem inventou esse apparelho, que actualmente funcciona na 
linha que ligaiLonclres a Holyheacl, por onde correm os trens expressos que conduzem as 
malas ela Irlanda. 

Um modelo de tender, contendo o apparelho de tomar agua em marcha, foi apresentado 
na Exposiçt'ta funccionando sobre uma pequena via ferrea, na qual se vêem as disposições 
particulares necessarias para o serviço elo apparelho. 

A via ferrea, nos pontos em que se costuma renovar a agua elo tender, tem uma calha 
aberta entre os trilhos constantemente cheia d'agua, que lhe é fornecida ele reservatorios 
especiaes. Na caixa cl'agua elo tender ha um tubo, que partindo do fundo se eleva quasi 
até o tecto, e ahi curva-se para baixo ficando com a abertura um pouco acima elo ni vel i:nedio 
d'agua. Esse tubo atravessa o fundo ela caixa d'agua, e a. sua parte exterior, curva para 
diante, tem uma articulação que permitte conservar ele orclinario levantado o extremo 
inferior elo tubo, e abaixai-o para introcluzil-o na calh a .ela via nas occasiões em que se 
quer tomar agua. A parte articulada pode ser manobrada por meio de uma haste ele ferro 
que termina por um manubrio collocado no tender ao alcance elo foguista. 

Quando o trem corre nas partes ela linha em que existe a calha de alimentaçí:ta, o 
extremo inferior do tubo mergulha n'agua, e encontra successivamente as moleculas elo 
liquido com a velocidade de que vai animado o trem. Isto produz o mesmo effeito que 
teria lagar se o tubo estivesse parado, ,e a agua viesse chacal-o com velociclacle igual á do 
trem. Em tal caso encontrando a entrada elo tubo a agua re:fluiria por suas paredes, e 
subiria até a altura correspondente Jbeoricamente á sua velocidade, se ntio houvesse 
resistencias que neutralizassem parte de sua quantidade ele movimento. 

Por um effeito analogo, passando o trem com grande velocidade; a agua da calha é 
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obrigada a subir pelo tubo do tender, e vai escoar-se na caixa d'agua., renovando assim a sua 
provisiio. 

Duas são as principaes vantagens do ·apparelho de M. Ramsbottom : 
l? Não é necessario parar um trem de grande velocidade para fornecer de agua a 

machina. 
2~ Havendo o recurso de dar, amiudadas vezes, sem parar, agua ao tênder, nào é 

preciso encher completamente as caixas d'agua, e assim pode-se deixai-o mais leve, ou 
conduzir uma carga de carvão para maior distancia. 

Semelhantes vantagens sào de grande valor para trens cujo trajecto deve ser feito no 
tempo mais breve possível. 

.O apparelho de M. Ramsbottom pode apanhar até 5452 litros d'agua, com velocidades 
variando entre 35 e 80 kilometros. 

W.AGONS. 
A colleção de carruagens para vias ferreas, ainda que não tiio numerosa e brilhante 

_como a de locomotivas, mostra com-tudo alguns especimeus notaveis d'essa Industria, 
enviados de diversos Paizes . 

. A Inglaterra apresentou 3 wagons, a França 2, o Zollverein 2, e a Belgica I. 
A fabrica Ingleza que primou na Exposição de wagons foi a manufactura de material 

de Estradas de ferro de Ashbury & 0?, em Openshaw, perto de Manchester. 
Essa manufactura exhibio J wagon-salrw de 1" Classe, e 1 wagon de mercadorias, alem 

de rodas, eixos e outras ferragens, prodnctos tambem de sua extensa fabricaçt"w. 
O wagon-salão é uma magnífica carruagem, tendo tanto a caixa como o quadro de 

madeira, e sobresahindo pela bôa execução e arranjo adequado de todas as suas partes. 
Ao lado d'esse wagon de luxo está o wagon de mercadorias simples e modesto na 

apparencia, mas attestando melhor que o outro, pelas condições especiaes em que foi 
construido, a grandeza de recursos da fabrica de Openshaw; pois foi feito em 11 horas e 
5?.0 minutos, tanto em suas partes de madeira como em suas peças de ferro. 

Ás sete e um quarto da manht"t toJos os materiaes que deviiio compor o wagon estavão 
em estado bruto, a madeira em forma de grossas vigas, o ferro no estado em que sabe dos 
fornos de extracção. 

Ás 6 horas e 35 minutos da tarde o wagon estava concluído, e até envernizado. Em 
menos de 12 horas tinha-se cortado, lavrado e reunido todas as suas peças de madeira, e, 
o que é quasi maravilhoso, tinha-se refinado o ferro bruto, e depois de purificado pela 
puddlagem, tinha sido forjado e passara em seguida por todos os processos successivos 
necessarios para reduzil-o á form a de rodas, eixos, molduras de rodas, caixas de unto, 
cadeias de juncção, e toda a outra ferragem de um wagon, exceptuanclo sómente as molas, 
que o Estabelecimento de Openshaw niio fabríca. 

Essa extraordinaria presteza de trabalho foi obtida pela numerosa collecção de 
machinas-utensilios aperfeiçoadas ele que esse Estabelecimento dispõe, e pela perícia de 
seus operarias, em numero superior a 2000. 
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Quem, como nós, teve a opportunidade de visita1; a fabrica de Openshaw, e de ava,liar 
os seus recursos, nt'w hesita em acreditar n'esse milagre industrial, que aliás foi 
testemunhado por muitas pessôas expressamente convidadas para presencial-o. 

A manufactura de José \Vright e Filhos, de Birmingham, expoz um bello wagon de 
1~ Classe, ricamente adornado, destinado para os Caminhos de ferro do Egypto. 

Esse wagon tem a armação da caixa feita de madeira, e as almofadas exteriores ele um 
material denominado papier mâclté; presentemente muito empregado em construcções 
d'esse genero. O quadro é de ferro laminado, e as rodas, molas &c. da construcção a mais 
aperfeiçoada. O tecto tem de particular o ser duplo, havendo entre as 2 coberturas que 
o compõem um intervallo em que circula o ar. 

Esta disposição tem por fim impedir que a acção elo sol aqueça excessivamente o 
interior do wagon, e ao mesmo tempo o movimento que o ar aquecido toma entre as duas 
coberturas promove a formaçã.o de correntes, que ventilão o wagon ainda quando a's 
janellas estão cerradas. Imaginado especialmente para os climas quentes, esse arranj o 
parece merecer o ser imitado nos wagons destinados ao serviço elas Estradas de ferro do 
Brasil. 

Os wagons Francezes farão expostos, um pela Companhia ele Estradas de ferro de 
P aris a Orleans, outro pela Companhia geral de material de Caminhos de ferro. 

O primeiro é um wagon de 1" Classe, de caixa e armação ele folha de ferro, e quadro 
ele madeira, repartido e arranjado no interior como o são geralmente os usados em França. 

O segundo é um wagon mixto com compartimentos de l n, 2". e a~ classes, tendo a 
caixa exterior de folha de ferro e o quadro ele ferro laminaclo, nada apresentando ele 
particular. 

O wagon que está na secçt'w da Belgica, foi exposto por essa mesma Companhia de 
material de Caminhos ele ferro, a qual tem officinas tanto na França como na Belgica. 
Tem 2 compartimentos fechados nos extremos, e no meio nma parte aberta dos lados 
guarnecida ele grades para se tomar fresco. É nm wagon ele luxo, proprio para passeios 
no tempo do verão. 

Os 2 wagons apresentados pelo Zollverein contêm compartimentos das 4 classes 
admittidas na Allemanha, e são arranj ados com a commoclidacle e o luxo relativo, que 
caracterisão as carruagens elas vias ferreas d'esse paiz. São longos wagons com a caixa 
toda de folha de ferro; o quadro é de ferro laminaclo, e assenta sobre 3 pares de rodas. 
Sahírt'w ambos das Officinas da Companhia de material de vias ferreas de Berlim, e st'LO 
mui dignos de apreço por sua bôa construcção. 

Do exame summario dos wagons que concorrêrão á Exposição deduz-se, que na maioria 
st'ta feitos ele folha de ferro. E ssa circunstancia procede da carestia geral de madeiras, 
que hoj e se sente na Europa, a qual é ainda aggravada n'este caso por serem mui raras 
as madeiras de seu solo proprias para tal sorte de construcções. 

2 Q 
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Assim os wagons da fabrica de Openshaw, d'entre os expostos os unicos construidos 
inteiramente de madeira, st"Lo quasi em tudo feitos de téca, que se parece muito com 
o nosso vinhatico. É essa mesma madeira a mms empregada em França para 
esse fim. 

Os wagons de folha de ferro evidentemente não são convenientes para o clima do 
Brasil. D ebaixo da influencia do calor e da humidade a folha de ferro, ainda que 
envernizada, não resistirá por muito tempo á sua acção destruidora, e o estrago dos carros 
será extremamente rapiclo. Accresce ainda, que se aquentarão muito pelo calor do sol, o 
que os tornará muito incommodos nos nossos climas. 

Taes inconvenientes não têm os wagons de madeira; mas em quanto os importarmos 
da Europa, onde são de um preço muito elevado, custart'Lo sommas exorbitantes. 

Ha no Brasil numerosas especies de madeiras solidas e leves as mais. apropriadas para 
o fabrico de carros. Na capital elo Imperio a fabricação de carruagens de todas as 
ordens é uma industria j á muito adiantada, que dá productos comparaveis aos da 
Europa. 

Porque niLO se encetará entre nós o fabrico de wagons para as nossas E stradas de 
ferro ? 

As partes de madeira d'esses carros siLO de construcção muito mais simples que a das 
carruagens ele luxo. Quanto ás peças ele ferro, eixos, rodas, molas, &c. , pocler-se-ha 
mandai- as vir elas fabricas especiaes d'essas ferragens, como o faz o maior numero das 
officinas ele wagons da Europa. 

Já ha no Brasil muitas Estradas de ferro para dar vasiLO aos productos ele um a 
fabrica ele wagons, e n t"LO será de certo a falta de consumidores obj ecção que impeça a 
sua fundaçt"w. Poderia sel-o a falta de operarias aptos para esse mister; mas o fabrico 
de carros é industria que já existe no Brasil, e o pessoal pócle ser muito reduzido quando 
se estabeleção as fabricas pelo systema moderno, supprinclo em quasi tudo os braços com 
machinas-utensilios, capazes de produzir em muito menos tempo muito maior trabalho. 

É este o unico systema que pócle tornar vantajosas algumas inclustrias no Brasil, e 
fazer com que progridiw; é este, por ser o mais economico, o systema seguido na Europa, 
onde não faltiLO braços, e é por elle que se podem realizar prodígios de rapidez de fabrico! 
taes como a construcção de um wagon em 12 horas na fabrica ele Openshaw .. 

RODAS, MOLDURAS DE RODAS, EIXOS. 
As secções lngleza, Franceza, Belga, e Allemã, ela Exposiçt"w abunclúo em modelos de 

rodas ele todos os feitios, e de fabrico differente, proprias para os vehiculos elas vias 
ferre as . 

Os modelos que mais se notiLo são os seguintes : 
1 o Rodas de raios rectos ou curvos, de ferro fmjado, compostas de muitas partes 

reunidas ; ou feitas ele uma só peça no martello pilão. 
2~ R odas cheias, do systema Americano, de ferro fundido, de ferro laminaelo ou 

forjado, e até de aço fundido. 
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3~ Rodas mixtas ele madeira e ferro. 
As rodas completas de ferro fo1jado süo hoje as mais usadas para as locomotivas. As 

ele cubo de ferro fundido, sendo frageis e pesadas, têm sido exluidas elas machinas, e até 
dos wagons ele viajantes, e hoje süo sómente applicadas nos wagons de mercadorias. 

No fabrico das rodas todas ele ferro batido o que se observa de mais novo stLo as rodas 
moldadas no martello pilão de uma só massa de ferro; cujo emprego começa a generalizar-
se, por terem essas rodas sobre as outras a vantagem de não apresentarem pontos menos 
resistentes, como st'Lo em geral as soldaduras. 

Apresentou rodas cl'esse systema para locomotivas e para wagons o fabricante Inglez 
Owen William, de Rotterham ; e para wagons sómente a Companhia do material ele 
Caminhos de ferro Í3elgo-Franceza. 

As rodas cheias, de ferro fundido, são ele invençtLo Americana, e foi elos Estados Unidos 
o seu emprego, e depois o seu fabrico, importado na Allemanha, onde ainda hoje são ellas 
muito usadas para os wagons de mercadorias. 

Moldando-as completas com as competentes molduras em fôrmas ele metal, consegue· 
se dar á superfic.ie cl'essas rodas grande dureza, de sorte que o seu gasto é muito lento e 
igual em todos os sentidos. 

Além d'isso são leves, e de custo moclico. 
Espec.imens de tacs rodas forão expostos pelos fabricantes Allemt'ws : 
Ruffer, ele Breslau, Schwartzkopff, de Berlim, e pela Sociedade das minas e dos altos 

fornos do Rheno, em Siegburgo, perto de Oolonia. 
As rodas cheias, ele ferro fmjado e laminado, süo de invençtLo recente, e pela sua solidez 

e leveza têm muita applicação actualmente nos tênders e nos wagons de viajantes. Vêem-
se d'ellas na bella collecção de ferros da Sociedade anonyma das forjas De la Providence, na 
Belgica, e na da Sociedade das minas e fmjas de Hoerde, perto de Dortmund, na Prussia. 

As rodas cheias, de aço fundido, têm todas as boas qualidades das do mesmo genero de 
ferro fmjado, e ainda mais a resistencia superior d'aquelle metal. Ainda que sej[Lo de 
preço relativamente elevado, o emprego cl'essas rodas já se vai propagando, pois por sua 
segurança e longa duraçfLO promettem compensar os gastos de sua acquisição. 

No magnífico trophéo ele artigos de .aço, de N aylor, Vickers e 0~, de She:ffielcl, nota-se 
um par de grandes rodas cheias, ele aço fundido, para locomotivas de expresso, além ele 
outras de pequeno cliametro proprias para wagons. A afamada fabrica de aço de Krupp, em 
Essen, na Prussia Rhenana, exhibe rodas ele wagons de aço fundido e depois laminado, com 
molduras postiças. H a tambem rodas cl' esse mesmo fabrico na Exposição especial ela 
Companhia das minas de Bochum, em Arnsberg, na Prussia, onde se vêem, entre muitas 
rodas de wagons, um par de rodas motoras de locomotiva de l ':' 52 de cliametro. 

As rodas mixtas ele madeira e ferro são leves e economicas, e são recommencladas 
para os wagons por estragarem menos elo que as outras os trilhos e o material rodante. 
Porão expostas pelos fabricantes Lloyd, Fosters e , 0~, de W ednesbury. 

MOLDURAS DE RODAS. 

A moldura (bandage, tyre), por ser a parte ela roda que supporta a pressfLo elas 
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machinas e dos carros, e que está sujeita aos choques e ao attrito sobre os trilhos, precisa 
ao mesmo tempo, tanto de dureza como de elasticidade. 

As ·molduras geralmente usadas alguns annos antes, erão feitas de ferro granuloso de 
primeira qualidade forjado e laminado com a forma competente, curvado a quente e depois 
soldado. Actualmente o emprego elas molduras de ferro laminado é restricto aos wagons; 
para as machinas usa-se quasi exclusivamente ele molduras de aço fund~do cuja segurança, 
resistencia e duração são muito superiores ás de ferro laminado. Além d'isto, por novos 
processos especiaes muitas fabricas têm conseguido dar maior solidez ás molduras, fazendo-
as sem soldadura, sen do ellas laminaclas de principio em sua forma circular até chegarem 
ao diametro desej ado. 

Dos expositores ele molduras ele aço citaremos da Allemanha o Mamado fabricante 
Krupp, em Essen, na Prussia-Rhenana, que hoje fornece esse artigo á maior parte das 
Estradas de ferro da Europa; a Companhia elas minas de Bocbum, em Arnsberg; e os 
fabricantes L ehrkind, F alkenroth e C~, de R aspe, em Arnsberg; ela Inglaterra, Bessemer, e 
Naylor, Vickers e C~, ele Sheffield, Spencer John e Filhns, ele Newcastle-on-Tyne; da 
França, Deijeux, em Liancourt (Ois e). 

A Companhia Ingleza- Monk hon Bridge Company-de L eeds, e a fabrica Franceza 
de Verdié e Ci~, em Firminy (LoiTe), exposérão molduras de um systema inventado por 
M . Verdié, que gozüo das bôas propriedades das molduras de aço, sem serem ele tt"w 
elevado preço. A parte externa d'essas molduras é feita de aço fundido, e a interna de 
ferro laminaclo, sendo os 2 metaes soldados a quente com a maior perfeição. Essas 
molduras têm sido experimentadas em algumas Estradas de ferro da Franç;:t com os 
melhores resultados. 

A solidez e a longa duração das molduras de aço pagão bem a superioridade de seu 
custo sobre o das molduras de ferro, posto que quasi importem no duplo nas fabricas que 
as fornecem da melhor qualidade. Uma moldura de bom ferro laminaclo, collocada em 
uma roda motora de locomotiva, deixa de prestar depois de ter percorrido proximamente 
60,000 kilometros, e durante o tempo cl'esse súviço é necessario torneai- a uma ou duas 
vezes para dar-lhe a primitiva forma, que com o uso se altera. As molduras de aço 
fundido da fabrica de Krupp, segundo dados autbenticos forn ecidos pelas Companhias das 

. . . 
Estradas ele ferro do Norte e elos Condados de L este da Inglaterra, em condições identicas 
podem correr, em termo medio, 77,235 kilometros, antes de precisarem de ser torneadas, e 
sua rejeição por imprestaveis só se torna necessaria depois de terem percorrido mais de 
150,000 kilometros. 

A comparação d'esses algarismos demonstra evidentemente a superioridade das 
molduras de aço, que é ainda avultada se se leva em conta não ser preciso tiral-as das 
machinas para torneai- as tão amiudadas vezes como as de ferro. Esta circunstancia 
cresce de importancia nas Estradas de ferro, em que não ha officinas montadas para 
occQrrer á reparação do material, ficando elle inutilizado, logo que pelo estrago o seu uso 
se torna inconvenien te. 

Nas E stradas de ferro do Brasil, estabelecidas ha mui poucos annos, provavelmente 
ainda não se pôde dar ás o~cinas de reparação todo o desenvolvimento de que carecem 
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para effeítuarem-se n'ellas todos os concertos que podem requerer as clífferentes e 
multiformes partes do material. As officinas de reparaçiio siLo entretanto um elemento 
índispensavel ela subsístencía segura e economíca ele uma Estrada de ferro. Corrigindo a 
tempo os defeitos que o material adquire pelo uso, consegue-se conservai-o sempre em 
estado ele trabalhar com regularidade, e augmenta-se consideravelmente a sua duração. 
Todavià é conveniente reduzir o mais possível os reparos a fazer no material, porque, 
além de importarem eni despesas amiudadas, causão sempre alterações e delongas no 
serviço de trafego. É obvio que o meio mais seguro de obter essa vantagem é adaptar , 
um material de primeira qualidade, podendo servir por muito temJ.JO sem. precisar ser 
restaurado ou renovàdo. ' 

Em muitas collecções de rodas para vebiculos de vias ferreas no tão-se aperfeiçoamentos 
no systema ele unir o corpo da roda á moldura. 

Essa juncção costuma ser feita com cavilhas atravessando a moldura e o circulo 
ela roda, rebitadas a quente do lado de fora, ele modo que apenas apparecem depois ele 
torneada a moldura. Oom·tudo depois de algum tempo de serviço essas cavilhas afrouxrw, 
e têm havido accíclentes produzidos pela sahida ela moldura do corpo da roda. 

Para evitar uma tal occurrencía, muitos fabricantes ligão agora a moldma ao corpo da 
roda por meio ele peças de samblagem, que a elle a mantêm solidamente fixa, independente 
do auxilio de cavilhas. 

EIXOS. 

No fabrico dos eixos como no das rodas e molduras observa-se grande tenclencía 
para substituir completamente o ferro f01j ado pelo aço fundido. Nos eixos elas 
locomotivas a applicação d'esse metal pode-se dizer geral, principalmente nos eixos de dupla 
manívella (essieux coudés, cranlc axles) das machínas de cylindros inferiores. Nos wagons 
ainda se empregão os eixos ele ferro f01j aclo, posto que j á em muitas fabricas se fação esses 
eixos de aço fundido. . 

Krupp, N aylor, Bessemer, e todos os fabricantes que temos mencionado de objectos ele 
aço funclídJJ, exposérão eixos cl'esse metal. 

Os de ferro forj ado estão comprehendíclos nas collecções dos expositores, que j á 
citámos, de rodas, molduras e outras ferT~gens de wagons de E stradas de ferro. 

SYSTEMAS DE VIAS FERREAS. TRILHOS, TRAVESSAS. 
Vêem-se na Exposiçrw modelos de alguns systemas de vias ferreas propostos por 

Engenheiros Inglezes e Francezes. 
A maioria d'elles procma excluir da via as travessas de madeira. 
Em uns systemas dando-se uma base muito larga aos trilhos, ou ajuntando-lhes 

appendimes lateraes, faz -se com que possão ser assentados immecliatamente sobre o lastro, 
sem que as pressões que supportão promôvão o seu enterramento. São modificações mais 
ou menos r aclicaes elo systema Barlow, que, como é bem sabido, nl'w dêo na pratica 
resultados satisfactorios. 
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Em outros systemas substituem as travessas ele madeira por supportes de fundo largo, 
formados ele grandes chapas ou de hemispherios ôcos de ferro fundido, aos quaes são fixos 
os trilhos por sapatas ou coxins ( coussinets, cltai?'S), como o sfto ás travessas, sendo além 
d'isto os supportes fronteiros mantidos na distancia conveniente por tirantes tambem de • ferro. 

Não nos demoraremos no exame d'esses systemas, que aliás nenhuma novidade 
apresentt'w em suas disposições. 

Tendo em vista ·a sua applicaçlw ao Brasil, as vias em que o ferro é empregado 
exclusivamente em grande abundancia não podem ser vantajosas. No nosso Paiz é por ora 
esse metal um material estrangeiro, de custo elevado, cujo uso parece dever ser limitado ás 
construcções em que é indispensavel. Accresce ainda, que sob a influencia do grande 
calor combinado com a humidacle dos nossos climas, a sua destruição será extremamente 
rapicla. 

· Ao contrario, a madeira abunda no Brasil, e seu emprego como travessas nas 
Estradas de ferro nada deixa a desejar, sendo superior a qualquer outro material quanto á 
elasticidade e a permanencia da via. 

Na Europa podia-se taxal-o de muito dispendioso em quanto só se podia fazer 
travessas de carvalho, madeira de uma applicação geral em todos os ramos da construcção, 
e que começava a escassear em todos os Paizes. Mas depois que pela invenção de 
processos de conservação se tem conseguido dar ás travessas ele pinho, de faia e de outras 
1nadeiras menos resistentes, duração conveniente, não ha nenhuma objecçt'w contra o 
emprego da madeira nas vias ferreas, e até se pode contar a economia entre as vantagens 
de sua applicaçt'to. 

Muitas madeiras do Brasil, por sua solidez e compacidade, provavelmente não se 
. prestarão a serem preparadas por inj ecçtio em seus tecidos de líquidos antisepticos; mas 

não se pode duvidar que entre as especies clifferentes e numerosas que ahi existem, não 
poucas se achem, que como o carvalho na Europa possão no estado natural subsistir p~r 
muito tempo nas condições a que ficào sujeitas nas Estradas de ferro. Outras haverá 
tambem ele tecido menos cerrado, cuja duraçt'w possa ser augmentada pelo~ processos· 
n1odernos de conservação. Seria sem duvida bem conveniente que se determinasse por 
experiencias directas quaes as especies que se ac!1tio n'um ou n'ou_tro d'esses 2 casos, afim 
de poder-se para o fu~uro escolhel-as e applical-as com plena certeza ele bom exito. 

Os fabricantes Seatou William, de Londres, exposériio um trilho de forma nova, proprio 
para ser assentado sobre dormentes lougituclinaes triangulares. Esse trilho, denominado 
pela sua forma trilho ele sella (saddle-mil), assemelha-se pelo feitio com o trilho Barlow, 
com a differença, de ter a cabeça massiça e os resbordos lateraes em angulo exactamente 
l'ecto. 

Por esta clisposiçtio pode esse trilho adaptar-se perfeitamente ao angulo recto de um 
dormente triangular formado pela metade de uma viga de secção quadrada de 37 
centímetros de lado, ou pela quarta parte de uma de 42 centímetros ele lado. 

O trilho é fixado ao dormente por meio de um grande numero ele pequenos parafusos 
atarrachados em ambos os resborclos perpendicularmente ás faces ela madeira. No logar 
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• da juncção de 2 trilhos contíguos não ha nenhum apparelho accessorio para reunil-os; 

sómente perto, os parafusos que o pregtio ao dormente esttio mais proximos, e debaixo ela 
junta ha uma chapa angular de ferro interposta entre os 2 trilhos e a madeira. 

Os dormentes longitudinaes assenttío pela face mais largt). sobre as bases de travessas 
triangulares, que se apoil'LO sobre o lastro por uma das arestas, e a ellas stio pregados por 
parafusos semelhantes aos que segurl'to os trilhos. As travessas têm uma secção transversal 
menor que a dos dormentes, e são espaçadas na via pouco mais ou menos como no systema 
Brunel. 

A via ferrea de Seaton William é recommendada por seu autor pela simplicidade ele 
construcçtío e segurança, pela economia de estabelecimento e de conservaçtío ; mas 
estudando-a não parecem ser reaes todas essas propriedades. 

Os dormentes longitudinaes assentão na verdade sobre uma base larga que deve por 
si só proporcionar resistencia sufficiente ás pressões verticaes; mas para obtel-os com as 
dimensões que lhes são designadas no systema, é necessario tiral-os de peças ele madeira 
de grandeza descommunal. Quanto ás travessas, estando apoiadas sobre o lastro por 
uma ar.esta, têm grande tendencia a n'elle se enterrarem, e mui pouco podem concorrer 
para a permanencia da via. Provavelmente só têm por fim manter invariavel o intervallo 
dos trilhos. Por sua forma o trilho de sella deve ser de fabrico muito difficil. Em fim o 
modo ele fixal-o aos dormentes nt'to parece dar-lhe firmeza sufficiente para resistir ás 
pressões lateraes, que o resbordo das rodas exerce nas curvas sobre a face interior dos 
trilhos. Com effeito os numerosos parafusos introduzidos perto da aresta elos dormentes 
tendem a lascal-Gs n'essa parte, desunindo· a aresta pelos planos elas fibras que esses 
parafusos acompanht'w. 

As formas de trilhos que predominao nas collecções da maior parte dos Expositores 
são : o trilho symetrico ou de 2 cabeças ( double lteaded mil, rail à double cltwnpignon), 
e o trilho Vignolles. 

As vantagens e os inconvenientes cl'esses 2 generos de trilhos têm sido muitas vezes 
pesadas e discutidas; mas até agora ainda a experiencia não estabelecêo incontestavelmente 
a superioridade de um sobre o outro, e ambos são empreg~dos com igual aceitaçt'w·. 

O fabrico dos trilhos de ferro laminado tem sido muito melhorado, e tem-se 
augmentado a sua secção transversal e o seu peso, no intuito de elevar a sua resistencia 
em relação com a grande força e crescido peso elas locomotivas modernas. 

O aço fundido começa tambem a ser empregado para o fabrico dos trilhos, e nos 
bellos trophéos de objectos ele aço de Bessemer, N aylor, e Krnpp veem-se trilhos d'esse 
material fabricados com a maior perfeição. Alguns elos especimens tinht'LO sido submettidos 
a ensaios e a provas extremamente violentas, e mostraví:-to, pela forma que tinht'LO tomado 
sem quebrar, uma resistencia verdadeiramente excepcional. 

Entre as fabricas de trilhos de ferro que na Exposiçüo sobre-sahírt'LO pela excellencia 
de seus productos, ha 2 que se tornárão notaveis, por apresentarem trilhos de grandeza 
descommunal. Taes são : a fabrica Ingleza denominada Bzttterley Iron Company, em 
Derby, qúe expoz um trilho de 35! metros ele comprimento; e a Sociedade Belga das 
Fmjtts ele la Proviclence, em Marchienne-au-Pont (Hainaut), que exhibio um trilho ele quasi 

• 
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34 metros de extensão; querendo ambas mostrar, pela dimensão exagerada •d'esses 
especimens, a bôa qualidade da materia prima de que dispõem, a força e a capacidade de 
suas machinas de fmjar e laminar. 

Dos outros Expositore1{ de trilhos citaremos : da Inglaterra, a fabric11 chamada Cwm 
Avon Wodcs, no Glamorganslli?·e, e a de Baines vYilliam e 0\ de Birmingham; da França, 
a Sociedade anonyma dos altos fornos de Maubeuge; da Belgica, entre muitas, Blondiaux 
e Oi~' em Thy-le-Ohateau (Namur), e a SocieclaJe anonyma do Oouillet (Hainaut). 

SAPATAS. 

Abundão na Exposição c1iversos modelos de sapatas (coussinets, chai?'S) para 
pt·ender os trilhos de 2 cabeças ás travessas de madeira. St'w dignas de menção as sapatas 
expostas por Mr. Ramsbottom, Engenheiro da Companhia do London ·and Nortlt 
Westem Railway, feitas de ferro fotjado em lagar de serem, como de ordinario, de ferro 
fundido. A solidez e a elasticidade elo ferro fmjado evitarão sem duvida a fractura (]'esses 
apparelhos, que muitas vezes tinha lagar pela fragilidade do ferro fundido. 

Na secçt'to Belga h a tambem sapatas de ferro fo1j ado, expostas pelos fabricantes 
Gustave Arnould, de Mons, e Heindryckx, em Ixelles-les-Bruxelles. 

Em geral os trilhos st'w agora ·seguros nas sapatas por meio de cunhas ele madeira, 
que st'w cortadas na forma exacta com extrema presteza por meio de machinas especiaes. 
Essas cunhas, feitas de madeira forte e preparada com antisepticos, são as que se têm 
mostrado na pi:atica mais efficientes não só qu~nto á elasticidade e conservação da via como 
a economia e duração. 

As cunhas de ferro são propostas em muitos systemas, sendo feitas seja de ferro fundido, 
seja tambem de ferro fmjado nos que ~mpregão sapatas d'este metal. 

Ha cunhas de mola, formadas por um pequeno tubo fendido de aço, cujo fabricante, 
Dering George, de W elwyn, Herts, mereceo do J ury da Exposição uma medalha por essa 
mvenção. 

Em um systema exposto pelo fabricante Francis vVise, de Londres, não se faz uso de 
·cunhas; a propria sapata pela ·sua forma segura o trilho ele ambos os lados e o cerra 
fortemente quando sobre elle pesa a carga dos trens. 

Não faltão tambem novos meios de juntar os trilhos tôpo a tôpo ; mas quasi todos 
st'to modificações do systema de talas de ferro (éclisses,jislt-plates), ligadas por cavilhas ou 
parafusos, como hoje está em voga. ' 

MUDANÇAS E CRUZAMENTOS DE VIAS. 

Na disposiçt'w elas agulhas modernas procura-se faz er com que a entrada dos trens em 
qualquer das vias da bifurcação tenha lagar sem choque nem movimentos bruscos. 

N'esse intuito talhaõ-se as agulhas de modo que, quando juxtapostas aos trilhos fixos 
Mntiguos, as suas pontas não formem saliencia sobre a face interior d'elles, a qual 
entretanto é conservada sem ·corte ou entalhe qu.e altere a continuidade de seu contorno. 

• 
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Essas condições têm sido realizadas em varias systemas de agulhas, el e que ba 
amostras na Exposição, e que não são senão a,perfeiçoamentos ou modificações ela mudança 
ele via Americana ou mudança de via Wyld. 

No system~ Wylcl os trilhos fixos ela bifurcação nüo soffrem alteração alguma ; as 
agulhas porém silo talhadas de tal fórma que, quando stio unidas áquelles trilhos, as suas 
extremidades ficão occultas debaixo das cabeças d'elles junto ás suas hastes, el e sorte que 
as rodas dos carros passtio insensivelmente de uma para outra via sem que seus resborclos 
encontrem as pontas das agulhas. 

Em outro systema de mudanças de via cada um dos trilhos fixos apresenta um 
pequeno curvamento para fóra no ponto em que a agulha tem de ficar-lhe applicada ; d' este 
modo, quando ajustada ao trilho respectivo, a sua extremidade adelgaçada aloja-se na 
pequena quebra n 'elle existente, e fica exactamente no alinhamento de sua face interna. 
Esse genero de mudanças de via foi exhibido pela fabrica Ingleza conhecida sob o nome 
de Isca Found1·y Oonzpany, em N ewport, Monmouthshire. O curvamento lateral, que têm 
os trilhos fixos, dá logar a uma desviaçtio brusca dos carros na occasião de passarem na 
bifurcaçrw, e por isso esse systema é menos conveniente doque o de Wyld. 

Quasi todas as agulhas expostas têm as pontas de aço fundido, o que é feito com o 
fim de tornai-as capazes de resistirem ao attrito consideravel que proàuzem sobre ellas 
os resbordos das rodas quando os carros são forçados a desviarem-se da dire'cç~to que 
levavüo. 

Dos Expositores de mudanças de via ha dignos de mençiw, entre os Inglezes Baines, 
William e C~, de Birmingham, Lloyd, Foster e C~, d_e Wednesbury, Richardson Robert, ele 
Westminster; entre os Francezes, a Companhia elo material dos Caminhos de ferro; entre 
os Belgas, a mesma Companhia, e a Sociedade de fundição Vandenbrancle, em Schaerbeck. 

CRUZAMENTOS DE VIAS. 
Os centros dos cruzamentos de vias (c1·oisements de vaie, c?"ossings), na parte chamada . 

coração (cmu?·,jTog), recebem na occasião da passagem dos trens choques que os estragariiio 
em muito pouco tempo, se por sua construcçt'w nt'to se tivesse procurado minorar o effeito 
d'esses choques. 

A melhor disposição para esse fim, e que se vai generalisando, é o cruzamento de vias 
feito todo de uma peça massiça de ferro fo1jado, ou mesmo ele aço fundido, em logar de ser 
composto pela combinação dos trilhos que se cruzüo, convergindo ele um lado para 
formarem o coração elo cruzamento, e divergindo do outro para servirem de contra-trilhos 
( contre-rails). Com-tudo este ultimo systema, por ser de menor custo do quê o outro, 
é ainda muito empregado; e ultimamente formando-se . o coração d'esse cruzamento de 
uma peça postiça de aço fundido, dêo-se-lhe muito maior resistencia contra os choques 
que recebe das rodas dos trens. A proclucção frequente de taes choques, que muito 
prejudict'to ao material rodante, é um dos inconvenientes d'esse systema, sendo outro a 
circunstancia, de ficarem sem apoio as rodas quando passão no intervallo vasio, que existe 
entre a origem dos contra-trilhos e o coração do cruzamento, o que pode ser algumas · 
vezes causa de clestrilhamentos. 

2 R 
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Nos cruzamentos de vias massiços o coração e os contra-trilhos formão uma só peça, 
na qual os trilhos ficão salientes, e os intervallos. que os separão são cortados na massa 
do metal com tal profundidade que, quando as rodas deixão · de correr sobre os trilhos, 
ellas se apoião pelos seus resbordos nos fundos d'esses intervallos, e st'LO por elles 
encaminhadas na direcçí:"w que devem seguir. Assim se evitão choques, e a passagem dos 
trens nos cruzamentos tem logar quasi sem prejuízo quer da via quer do material. 

Ordinariamente a peça de ferro que forma essa especie de cruzamentos tem disposições 
semelhantes em 2 faces oppostas, ele sorte que clepoü; de estragada uma face pode-se 
invertel-a, e usar da outra, pelo que a cluraçt'w dÇl cruzamento é duplicada. 

Cruzamentos ele vias massiços de ferro f01jado fortio apresentados pelos fabricantes 
Inglezes Biddell e Ransomes e Sims, de Ipswich; de aço fundido por Naylor; Vickers e 0~, 
ele She:ffield, e pela Companhia de manufactura de machinas em Bayenthal, perto de 
Oolonia, na Prussia. 

Os cruzamentos ele trilhos com pontas de aço são exbibidos pelas fabricas Inglezas 
ISca Founcb·y Company, de Newport, e Baines, William e 0", de Birmingham, e pela 
Companhia Belgo-Franceza do Material de Caminhos de ferro. 

GIRA.DORES, CARROS DE SERVIÇO. 
N'esta parte do material a Exposição offerece mui pequeno numero de m6delos. 

Sómente a fabriqa ele Thomas Dimn e 0", ele Manchester, a de Lloyd, Foster e o•, de 
Wednesbury, e a Companhia dos al.tos fornos, de Maubeuge, em França, apresentárão 
especimens cl'esses apparelhos tão.necessarios aci serviço elas Estações e dos Depositas da~ 
Estradas ele ferro. 

Incontestavelmente foi a grande e afamada fabrica de ferro de Dunn quem primou 
n'essa especiaiiclacle. Além de giradores (plaques toztrnantes, tunz-tables) ele varias 
construcções, apresentou diversos especimens ele carros de serviço ( clza1·iots de ser-vice, 
traversers), apropriados não só á conducção de wagons mas tambem á de locomitivas. 

Dos giraclores exhibidos por Dunn uns st'LO fabricados sómente ele ferro laminado, 
outros d'esse material de combinaçt'w com o ferro fundido. 

Os giradores totalmente de ferro fundido, pela fragilidade d'esse metal, têm hoje 
emprêgo restricto, e se lhes preferem os de ferro laminado, posto-que sejão ele maior custo. 
A applicação do ultimo metal é geral nos grandes giraclores para macbinas, e muito 
frequente nos que têm ele ser collocados nas vias principaes sobre que ordinariamente 
correm os trens. Os de ferro fundido são reservados para o interior das Estações e dos 
Depositas, onde não estão expostos nem . a tão grandes pressões nem a tão repetidos 
choques. 

Entre os modelos expostos pelos fabricantes Dunn e o• existe um grande girador 
de tamanho natural, para mudar de via ao mesmo tempo uma locomotiva com o competente 
tender. Esse girador é todo feito de ferro laminado, e em logar de ser um circulo 

• completo, consiste sómente em uma parte assaz larga para conter a via, que supporta, com 
um estrado saliente de um lado, onde existe um machinismo de rodas dentadas com uma 

• 
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manivella para pôl-o em movimento. O girador assenta sobre 2 trilhos circulares por 
intermedio de 2 ordens de pequenas rodas, cujo eixo de rotaçf•o fica quasi ao nível do 
estrado, de sorte que estão em parte salientes acima d'esse estrado. Essa disposiçt'w além 
de tornar mui pouco profunda a excavaçüo necessaria para o estabelecimento do girador, 
facilita muito a reparaç'iio e a substituiçüo das rodas ele apoio, pois que podem ellas ser 
desmontadas sem ser preciso levantar-se o girador. A parte externa cl'essas rodas é 
envolvida por coberturas ele folha ele ferro para resguardar os eixos ela poeira e da chuva. 

Os giraclores cl'este modelo são os mais usados nos Depositas ele locomotivas. Têm 
muita firmeza por ser o estrado movei assentado sobre rodas collocaclas perto ele sua 
borda, e pela simplicidade ele construcçüo süo ele pequeno peso, e ele preço comparativa-
mente climinutó. 

Outro giraclor elos fabricantes Dunn e C~ tem uma clisposiçüo especial, com o fim 
ele dar-lhe muita estabilidade, para não ser estragado pela passagem ele vehiculos pesados e 
animados ele grande velocidade. 

O estrado movel cl'esse girador é formado por muitos annéis circulares ele ferro 
fundido, dos qnaes 3 assentüo de ordinario sobre 3 outros correspondentes pertencendo á 
parte fixa do girador. O centro d'essa parte é occupado por uma columna ôca de ferro 
fundido, em cujo interior existe um piüo ·movel, que pode ser levantado por meio de uma 
alavanca trazendo na extremidade opposta um machinismo para esse fim. 

O estrado movei assenta sobre o pitLO por uma peça cl'aço que tem no centro; e 
quando o piílo está abaixado esse estrado adquire muita firmeza, nílo só porque entüo 
assenta sobre os 3 annéis circulares, que o guarnecem, mas .porque ha 'no seu centro uma 
peça annular, que ~e ajusta perfeitamente á columna central da parte fixa do girado1'. 

N'estas circunstancias a adherencia que existe entre todos esses pontos ele contacto 
impede a rotaçf•o do girador, e os trens podem passar sobre elle sem causarem choques 
nem balanços. Quando se quer movei-o, levanta-se o piüo cent~·al por meio da alavanca 
adaptada a esse fim ; então os annéis circulares ·do estrado movei clestacão-se dos 
correspondentes da parte fixa do girador, e elle pode ser girad.o com muita facilidade. 
Entretanto a fórma cylindrica elo encaixe, que existe no centro entre as partes fixa e 
movei do girador, impede que o estrado balance durante a rotação, ainda quando haja 
distribuição irregalar elo peso do vehic~lo que carrega. 

Além das 2 especies de giraclores que temos examinado, os fabricantes Dunn e 
c~ construem em suas officinas muitas outras, apropriadas a todas as neeessidades das 
Estações, dos Depositas e dos Armazens das Estradas ele ferro. 

O girador dos fabricantes Lloyd e Foster é feito ele ferro laminado e de ferro 
fundido, e tem ele particular o systema, que serve para facüitar o movimento do girador 
sobre a sua parte fixa. No centro elo apparell10 nüo ha piüo nem eix~ que sirva para 
dirigir a rotação do estrado movei. Essas peças siLO substituídas por uma serie ele balas 
esphericas, moveis sobre um annel circular existente na parte fixa do girador e não muito 
longe do seu centro, sobre as quaes se ajusta um annel semelhante fixado do lado inferior 
do estrado. Essas espheras de ferro fundido, além de servirem para facilitar o movimento, · 
concorrem tambem para a estabilidade elo estrado movei, que lhe é dada principalmente 
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por uma ordem de rodas collocaclas perto de sua borda. E sse systema de girador é facil 
de pôr em rotação e offerece sufficiente firmeza; eleve porém ser de elevado custo e 
necessitar frequentes reparações. 

O girador exposto pela Companhia dos altos fornos, de Maubeuge, é um pequeno 
giraclor para wagons feito ele folha ele ferro, nada apresentando de especial em seu arranjo. 

CARROS DE SERVIOO. 
) 

Esses apparelhos são muito empregados actualmente no serviço das officinas, elos 
Depositas e das Estações, para a conducçl'to elas machinas e dos wagons de uma via a ou tra 
via parallela. 

41 
Alguns carros ele serviço ( cltariots de se?·vice, t?·averse?'s) exigem uma via ferrea 

transversal em nível inferior ao das vias que pôem em communicação, cujos trilhos 'têm 
ele ser interrompidos n'uma extensão igual ao comprimento elo carro. Esse genero de 
carros de serviço não pode por isso servir para substituir os giradores das vias principaes, 
e seu emprêgo é limitado ás officinas de reparação e aos D epositas, onde são de grande 
vantagem para a remoçiLO ele vehiculos de toda a sorte. 

Outros carros ha que podem ser empregados com uma mui insignificante alteração 
na continuidade das vias cuj a, communi caçl'LO estabelecem. 

Estes têm vantagens sobre os giradores, para. a reunião de vias parallelas em que ha 
grande circulaçilo de trens. O seu estabelecimento é mais economico cloque o dos 
giraclores, sendo lJreciso um só carro com uma via especial de fórma usual para servir 
a muitas vias, no em-tanto que para communical- as por meio ele giraclores são necessarios 
tantos quantas as vias, e as despesas ele sua fundação sita sempre consitleraveis. 

Os carros de serviço expostos pelos fabricantes Dunn e O~ silO da ultima especie, e as 
disposicões que têm sl'ta simples e soliclas, e têm recebido a sancção da pratica nas 
numerosas Estradi:).S ele ferro em que hão sido empregados. 

H a 3 clifferentes modelos na cóllecçilo por elles exhibicla; 2 ele carros ele serviço para 
wagons, e 1 para locom(}tivas. 

Um elos 2 modelos proprios para wagons tem aperfeiçoamentos com o fim ele diminuir 
o esforço necessario para removei-o. As rodas que o supportão são de maior diametro 
que nos carros ele fórma usual, e assentiio sobre uma via transversal em nivel inferior ao 
das vias prin.cipaes, em logar de ser como ele costume no mesmo nivel. 

D'ahi procede a necessidade de' fazer córtes nos trilhos das vias principaes para 
dar passagem ás rodas do carro ele serviço ; e afim de encurtar o mais possível essas 
soluções ele continuidade, recluzio-se extremamente a espessura elas rodas. 

O carro de ~erviço _para a conducção ele locomotivas em nada differe dos do mesmo 
fabricante presentemente em uso em muitas Estradas de ferro. 

MACHINAS DE PESAR. 

Ha na exposição collecções completas de machinas de pesar apresentadas por 3 
fabricas muito conhecidas pela excellencia de seus procluctos n'essa especialidade. Fooley 
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Henry e Filho, de Liverpool, Oatenot, Béranger e . Oi~, ele Lyon, e. Sagnier e Qi~, de 
Paris. 

Além de balanças ele todas as dimensões para pesar volumes e bagagens nas Estações 
e nos Armazens elas Estracl.~s . ele ferro, todas fundadas no principio da balança de 
Quintenz, as 3 collecções contêm um apparelho que serve para pesar as locomotivas e 
ajustar as suas molas suspensôras, no intuito de repartir convenientemente o seu peso 
sobre as rodas que as supportão. 

A repartição igual da carga das locomotivas pelas rodas de cada lado é uma condição 
essencial para que ellas façl'to o serviço segura e regularmente sem estrago de seus .propl'ios 
orgãos nem dos trilhos da via. 

Âssim o apparelho de que fallamos é inclispensavel em todas as Estradas ele ferro, e é 
usado não só quando se monta ele novo uma macbina, mas de tempo em tempo para 
rectificar a clistribuiçl'to ele seu peso, que com o trabalho se altera. 

APPARELHOS PARA A SEGURANOA DOS TRENS EM MARCHA ' . 

APPARELHO ELEOTRIOO DE M. AOHAHD . 

9s meios presentemente empregados para a segurança ela circulação dos trens si:'to de 
duas ordens : uns têm por fim prevenir acciclentes, advertindo ás Estações e aos trens do 
estado da linha; taes são o telegrapbo electrico, os signaes fixos e os signaes portateis; 
outros servem para evitar encontros e collisões na occasii:'LO em que se achl'to eminentes, 
quando tenht"LO sido insufficientes para· prevenil-os os meios anteriores; taes são os freios 
de todas as sortes, por meio dos quaes se pode parar os trens mais ou menos rapidamente 
á vista do perigo. · 

TELEGRAPHO ELEOTRIOO. 

O telegrapbo electrico, que possibilita communicar-se quasi instantaneamente de uma 
Estaçl'LO á outra do Caminho de ferro, constitúe o instrumento mais prestante de sua 
seguridade. Além elos apparelhos telegraphicos collocaclos nas diversas Estações e por 
meio .elos quaes ellas se previnem reciprocamente ela partida e chegada elos trens, 
empregão-se em algumas Estradas ele ferro telegraphos moveis, que são levados nos trens, 
e servem para pedir soccorro em caso ele acciclente a uma das duas EstP.ções entre as quaes 
elle teve logar. 

Em algumas linhas Francezas, em logar de se fazer uso de telegraphos moveis, 
prefere-se estabelecer de clous em dons kilometros pequenos postos telegraphicos, por 
meio elos quaes, em caso ele acciclente, se pede soccorro ás Estações principaes. 

N'estes ultimas annos têm sido propostos muitos apparelhos electricos para prevenir 
collisões e encontros nos Caminhos de ferro. São entre outros dignos de mençt'LO : o 
Indicador de trens e o apparelho para pedir soccorro ele Mr. Regnault, os Monitores 
eleotricos de MM. Bianchi e Lejeune, ele M. Guiard, e ele M . Bonelli. 

Vêem-se na Exposição Ingleza ele Telegraphia ~lectrica dons apparelhos, destinados 
espe,cialmente a conservar as Estações elos Caminhos ele ferro continuamente ao corrente 
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do . movimento dqs trens na linha. Um d'elles é o apparelbo electro-magnetico de 
mostrador de Wheatstone, modificado com o fim de servir para transmittir em logar de 
letras certos signaes indicando a marcha dos trens entre duas Estações vizinhas. 

O outro apparelho, inventadÓ por M. Edward Tyer, é uma modificação do telegrapho 
electrico de agulhas. Foi exposto pela Companhia de signaes electricos para Estradas de 
ferro "Railway Electn'c Signals' Company." 

O systema de signaes de Mr. Tyer é semelhante ao de M. Regnault. A linha ferrea 
é dividida em um certo numero de postos telegraphicos, cujas distancias são fixadas de 
conformidade com o intervallo regulamentar, que deve medeiar entre as partidas de dons 
trens consecutivos. Quando o caminho de ferro é a duas vias, cada posto intermedio tem 
um apparelho, cujo mostrador é dividido em duas partes: a superior consagrada Ít linha 
ascendente, e a inferior á descendente. Em cada uma d'essas partes ha duas agulhas, que 
podem indicar uma ou outra das duas phrases escriptas em baixo d'ellas : "linha 
occupada," "linha livre." Uma das agulhas é preta e indica o ultimo signal recebido; a 
outra é vermelha e indica o ultimo signal enviado. Esses apparelhos são acompanhados 
de uma campainha e de um tympano de som diverso denominado "gong." A campainha 
serve para avisar a uma Estação que um trem d'ella se aproxima pela via ascendente: o 
"gong" adverte a aproximação de um trem pela via descendente. A campainha serve 
tambem para certificar que foi recebido o signal da aproxim ação de um trem pela via 
descendente; o " gong" para o mesmo fim a respeito da via ascendente. 

Os apparelhos stio construidos de modo que a Estação, que recebe um signal, não 
pode· alterai-o, e que elle permanece até ser desfeito pela Estaçtio que o enviou. 

Previnem-se com esses apparelhos os accidentes, não deixando partir trem algum 
em quanto elles indicão " linha occupada." 

O systema de signaes de M. Tyer parece ser mui bem combinado e de vantajosa 
applicação. Seus apparelhos são de simples construcçl'LO, e devem ser de pequeno custo e 
pouco sujeitos a desarranjos. · 

Um systema bem combinado de signaes electricos é indispensavel nos Caminhos de 
ferro de uma só via, como os do Brasil, nos quaes as probabilidades de encontros e 
collisões são muito mais frequentes doque nos de duas vias. 

SIGNAES FIXOS, E SIGNAES PORTATEIS. 

Os signaes fixos e os signaes portateis são instrumentos por meio dos quaes se indica 
aos trens que ha embaraços na via que percorrem, e que portanto devem parar ou pelo 
menos retardar a sua marcha. 

Os signaes portateis mais usados são as bandeirolas e lanternas de tres côres, e os 
estalos fulminantes. São esses signaes trazidos pelos guardas do Caminho de ferro, que 
d'elles se servem para assignalar aos trens o estado da linha. 

Os signaes fixos consistem em cli8cos ou placas e lanternas collocados em altos postes 
na proximidade das Estações, nas b,ifurcações, nas entradas ·e sabidas dos túneis, &c., &c. 
Por meio d'elles se indica aos rnachinistas dos trens que se aproximão, se n'esses lagares 
a linha está livre ou embaraçada . 

• 
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Em geral os postes de signaes ficão a 800 ou 1,000 metros dos pontos da linha, que 
elles protegem, e são manobrados d'essa distancia por meio ele correntes e de alavancas. 

Entre os signaes fixos enviados á Exposiçt'Lo nota-se o bem conhecido' signal 
automatico de Baranowski, que funcciona pela passagem dos trens, e cuja construcçiw 
é baseada sobre a incompressibilidacle do mercurio e sobre a acçtLo de contrapesos. 

MM. Steven e Filhos (Darlington Works, Southwark, Lonclon) exposérão signaes fixos 
para serem manobrados de longe, feitos de ferro laminado e de ferro fundido, notaveis 
pela simplicidade e solidez ele sua construcção. Os signaes fixos, apropriados para serem 
manobrados de longe recebêrão recentemente um aperfeiçoamento muito importante. A 
corre te, por meio da qual st'w elles postos em movimento, muda ele extenst'w com as 
variações ele temperatura, e deixa algumas vezes ele collocar o signal na justa posição, que 
deve occupar para indicar impecilho na via. 

Com o :fim de obviar a esse inconveniente, que pode occasionar graves acidentes, 
M. Poirée, Engenheiro do Caminho de ferro de Paris a Lyon e ao Mecliterràneo, adclicionou 
aos signaes fixos uma campainha electrica, que sôa emquanto o signal indica via 
impedida. Se por qualquer causa o signal não se colloca na posiçt'w devida, a campainha 
não sôa, e isso previne o guarda ela existencia ele algum desarranjo a que é preciso occorrer. 
Por outro lado, soando a campainha continuamente em-quanto o signal indica via 
embaraçada, avisa ao guarda para desfazel-o, logo que tenha decorrido o intervallo ele 
tempo regulamentar depois ela partida elo trem que occupava a via. 

A cqmmunicaçt'w entre a campainha electrica e o signal é estabelecida por meio de 
um fio especial, fixo nos postes da linha telegraphica, que acompanha o caminho ele ferro. 
Pode tambem ser feita mais economicamente pela propria corrente ele manobra elo signal, 
como propoz M. Lestelle, Engenheiro elos Caminhos de Ferro d'Este. 

O apparelho de M. Poirée é actualmente empregado em França com grande aceitaçt'w 
nas principaes linhas ferreas. 

FREIOS. 

Os freios (freins, brealcs) servem ordinariamente para parar os trens nas Estações, e 
acciclentalmente para impedir encontros e collisões quando tenhão falhado todos os .meios 
preventivos, que acabamos ele indicar. 

Em tal eventualidade emprega-se tambem o contra-vapor, isto é, o vapor actuando em 
sentido contrario da marcha do trem. 

Em experiencias ultimamente feitas no Caminho de ferro de P aris a Lyon, por 
occasião do accidente de Tbomery, reconheceo-se, que ainda com o auxilio d'esses dons 
meios não se podia parar um trem senão depois ele ter elle percorrido 1,200 metros, isto é, 
uma distancia superior ao alcance da vista, de sorte que em um trem a grande velocidade 
quando o machinista vê o perigo já nt'Lo ha tempo para evitai-o. 

A morosidade da acçt'w elos freios provém 'nt'w só de serem elles manobrados á mt'w, 
mas tambem de não se acharem ao alcance do machinista, que é quem primeiro vê o 
perigo, sendo por isso necessario que elle avise aos guarda-freios por meio do assobio de 
alarma da locomotiva. As demoras que procedem d'essa transmissão de avisos, muitas 
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vezes mal entendidos ou não promptamente obedecidos, são causa de não poder ser evitada 
a mór parte das collisões e elos encontros que têm logar nas Estradas ele ferro. 

É por isso que desde muito se procura um meio de pôr todos os freios do trem debaixo 
da acção immediata elo machinista, e tornar assim o seu serviço independente da activiclade 
e. vigilancia dos guarda-freios. · 

Dos diversos systemas de freios inventados com o :fim de satisfazer essa condição 
essencial, é o freio automotor ele Guérin o que até agora tem dado na prática melhores 
resultados. Esse freio, que foi exposto pelo seu Autor, funcciona pela pressão que se 
exerce sobre os discos ele choque (tampons de cltoc, bujfers), quando no intuito de parar o 
trem o machinista fecha o regulador da locomotiva, e manda cerrar os freios do têncler. O 
apparelho ele segurança de M. Achard, por suas disposições engenhosas e bem combinadas, 
é um dos mais e:fficazes apparelhos até hoje inventados para com presteza parar os trens 
em marcha. É um apparelho accessorio, que tem a grande vantagem ele poder ser adaptado 
sem refórma alguma radical a qualquer wagon armado de freios usuaes. 

Uma elas peças principaes d'esse apparelho é um eixo, collocado parallelamente aos 
eixos elo wagon a que é adaptado. Esse eixo, chamado eixo de transmissão, tem tres partes 
clistinctas, elas quaes a central está ligada por intermeclio de uma corrente a uma alavanca, 
que actúa clirectamente sobre os freios. Quando a parte central elo eixo gira, a corrente 
n'ella se enrola, e movendo a alavanca faz com que os freios se cerrem. A parte central do 
eixo ele transmissão pode ser deslocada no seu plano relativamente ás duas lateraes, e 
engrazar com qualquer cl'ellas por meio ele dentes, que traz nas extremidades. Sua rotação 
só tem logar quando ella engraza com a parte lateral elo eixo ele transmissão, que recebe 
movimento elo eixo mais proximo do wagon por meio ele um machinismo, denominado por 
M. Acharcl, " embrayage électrique," o qual constitúe o orgão essencial elo seu apparelho. 

Esse machinísmo compõe-se : 

I~ De uma roda ele rochete ( roue à ?'ochet, mtcltet wlteel) :fixa em uma das partes 
lateraes elo eixo de transmissão. 

·2° De uma alavanca, que se bifurca para abraçar a roda ele rochete, e que traz um 
dedo ele ferro sempre empenhado com um dente ela roda. 

Essa alavanca, pela pressl'Lo de uma mola, :fica constantemente apoiada por uma das 
extr~midacles sobre um excentrico, :fixo ao eixo do wagon mais proximo do apparelho, e 
traz na outra extremidade uma corrediça ele ferro clôce, que se move defronte dos polos de 
dons electro-imans presos á travessa posterior do quadro do wagon. Ha na alavanca uma 
articulação, situada entre a roda de rochete e os electro -imans, a qual permitte que ella 
seja lavantada e abaixada pelo excentrico, ainda que se ache presa pela corrediça de ferro 
dôce ele sua extremidade aos electro-imans magnetisados. 

As diversas peças ela " embrayage" electrica são combinadas de tal modo que, 
em-quanto passão correntes electricas nos electro-imans, a oscíllação ela alavanca, causada 
pela rotação do excentrico, que gira com o eixo do wagon·, tem logar sem pôr em 
movimento a roda de rochete, e sem portanto produzir effeito algum no systema elo~ 
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freios. Mas quando cessa a corrente electrica, a corrediça de ferro dôce destaca-se dos 
electro-imans, e a alav~nca da " embrayage " tomando um movimento mais lato promove 
a rotação da roda de rocbetel e empurra em cada osc~llação um de seus dentes. 

A rotação d'essa roda communica-se á parte central elo eixo ele transmissão, e isso, 
como j á vimos, faz com que se cerrem os freios. Uma pequena unha ele ferro, presa no 
quadro do wagon, impede o movimento retrograclo ela roda de rochete, e cl'isso resulta que 
os freios vão cerrando-se gradualmente pelo movimento elas rodas até obrigarem o wagon 
a parar. 

Para afrouxa~· os freios, desengata-se a parte central elo eixo de Úansmissão da parte 
lateral, que traz a roda de rochete, a corrente ligada á alavanca do freio desenrola-se por 
sua propria tensão, e deixa livres os freios que por si mesmo se descerrào. 

Os electro-imans dos machinismos de " embrayage " dos diversos freios de um trem 
communicão entre si e com uma pilha ou outra qualquer fonte ele electricidade por meio 
de um fio telegraphico. Um commutador collocado na locomotiva permitte· ao machinista 
interromper a corrente electrica, quando é necessario cerrar os freios para parar o trem, e 
restabelecei-a quando tem de proseguir a marcha. 

Pelo exame summario que se acaba de fazer do apparelho de segurança de M. Achard, 
reconhecem-se n'elle duas propriedades müito impor.tantes: ' 

l o Os freios cerrão-se quando pela vontade do macbinista ou por outra qualquer 
causa a corrente electrica é interrompida. 

2? A força, que põe em movimento o apparelho .e aperta os freios, provém elo proprio 
movimento das rodas dos wagons; resultando d'abi, que a acção do apparelho 
é tanto mais rapida e energica quanto maior é a velocidade do trem. 

A electricidade no appareiho Acharcl nt'to actúa como força motora mas sómente como 
força resistente, impedindo que ordinariamente o movimento das rodas elo wagon se 
communique ao eixo de transmissão e cerre os freios. 

Esse effeito é produzido pela attrucçt'w exercida pelos electro-imans magnetizados 
sobre a corrediça de ferro dôce da alavanca de " embrayage," que se acha em contacto 
com elles, attracção que, segundo experiencias directas, dá origem a um attrito muito 
considera vel. 

O fnnccionar o apparelho por interrupção da corrente electrica é uma propriedade ele . 
mui grande valor, que além de tornai-o muito seguro no seu effeito principal, o habili ta a 
prevenir alguns outros accidentes que occorrem nas estradas de ferro. Se os freios 
funccionassem pela acção da corrente electrica, seria de temer que o seu effeito falhasse 
justamente no momento critico de um accidente. Sendo, pelo contrario, a cessaçiw da 
corrente electrica quem promove a acçã() dos freios, elles cerrão-se não só quando o 
machinista o quer, mas tambem quando ba desarranjo na pilha, e n 'esse caso a parada elo 
trem avisa o machinista do occorrido. 

Tambem o trem pára quando ba rompimento do fio telegraphico, que liga os electro-
imans á pilha. Assim, no caso de arrebentarem-se as cadeias de segurança, e ser o trem 

·2 s 
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dividido em d~1as partes, a corrente electrica é interrompida immediatamente, e nas duas 
fracções do trem os freios cerrão-se automaticamente. 

As excellentes propriedades do apparelho Achard forão verificadas por ordem do 
Governo Francez em repetidas experiencias, feitas nas linhas de Lyon a S! Etienne, de 
s: Etienne a Firminy, e de Lyon a Grenoble. N'essas experiencias reconheceo-se : 

l ~ Que um trem em marcha, munido do apparelho Achard, podia ser parado 
pelo macbinista dentro de uma distancia de 300 a 400 metros conforme 
a velocidade ; em condições semelhantes com freios :aJ.ovidos á mito o 
trem percorre ainda de 1200 a 1500 metros, depois de ter o machinista dado 
o signal de cerrar freios. 

2~ Que, no caso de ruptura das cadeias ele segurança de um trem em marcha, a 
parte posterior destacada pára automaticamente depois de ter andado de 20 
a 15 metros conforme a inclinaçào da rampa. A rampa mais forte em 
que teve logar a experiencia era de quatorze por mil. 

Desde muito sente-se a necessidade ele pôr em communicaçào constante as diversas 
partes ele um trem em marclta, afim de que os viajantes, o Chefe do trem e os guardas 
possão, em caso de acciclente, prevenir ao machinista para parar o trem. Têm-se dado 
incenclios em trens ele mercadorias e viajantes com graves consequen.cias, que terião sido 
evitadas se houvesse possibilidade de prevenir a tempo o machinista. Ha tambem 
exemplos ele attentados commettidos contra viajantes em compartimentos de wagons por 
não lhes ser possível pedir soccorro ás outras pessoas do trem. 

Para occorrer á essa necessidade muitos systemas de communicação têm sido 
inventados e experimentados, mas ainda nenhum se acha geralmente acloptaclo nas 
Estradas ele ferro ela Europa. 

Nos Caminhos de ferro, elos Estados Unidos h a no gabinete ela locomotiva, onde fica 
o machinista, uma campainha, que pode ser soada por meio ele uma corda pelos vi.aj antes 
e guardas elo trem. 

A Compainha d'Orleans experimentou não ha muito tempo um apparelho electrico 
tendo por fim estabelecer um meio de communicaçãó entre o machinista e o Chefe elo 
trem, que orclinarimente viaja no ultimo wagon. Consistia esse apparelho simplesmente 
em uma campainha electrica, co !locada no primeiro wagon depois do tênder; a pilha ficava 
tambem n'esse wagon, e d'ella partiiw dons fios, que iuo ter a um commutador collocaclo 
no ultimo wagon. Manipulando o commutaclor o Chefe elo trem podia soar a campainha 
electrica, e assim chamar a attençuo elo machinista. A campainha acloptacla nas ultimas 
experiencias era uma campainha tremedora ele systema Neef (sonnerie trembleztse) que, 
como é sabido, é movida clirectamente pela electriciclacle. 

D'essa circunstancia provinha pa1a os apparelhos cl'essa disposiçrw o defeito capital, ele 
poder falhar a acção da electri~idade no momento critico, em que fôsse préciso fazer um 
signal. A applicaçl'w feita por M. Achard da sua " embrayage" electrica para o mesmo 
fim é isenta cl'esse grave inconveniente. A força necessaria para soar à campainha é 
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tomada do movimento do trem; a electricidade serve sómente, como no freio de segurança, 
para impedir que a campainha sôe durante a marcha regular do trem; mas, logo que por 
qualquer motivo é interrompida a corrente electrica, ella principia a soar, e só deixa de 
fazel-o quando o trem pára, ou quando se ha remediado a causa que produzira a 
interrupção da corrente electrica~ • 

A campainha de alarma e a " embrayage" electrica :fidw collocadas no tênder ou 
melhor no primeiro wagon que o segue; d'ahi partem os :fios telegraphicos que percorrem 
todos os wagons do trem. Em cada compartimento dos wagons ha um interruptor, por 
meio do qual os viajantes e os guardas do trem podem interromper o circuito electrico, e 
assim pôr em acção a campainha de alarma. 

Para evitar abusos da parte dos viajantes, os interruptores electricos são construidos 
de modo que uma vez movidos não é mais possivel collocal-os na posição primitiva sem 
intervenção do chefe do trem. Além d'isto, o movimento do interruptor faz sahir um 
signal do lado exterior do wagon, que indica d'onde partio o aviso. 

A primeira applicação feita por M. ~chard de sua engenhosa " embrayage" electrica, 
foi como apparelho de segurança para as caldeiras das machinas a vapor. O admiravel 
apparelho, imaginado por esse Engenheiro, não só proporciona a alimentação da caldeira de 
modo a impedir que a agoa desça de mais de -:r\- de polegada a baixo do nível normal, 
mas tambem avisa ao machinista, por· meio de uma campainha, da existencia de qualquer 
causa, que possa ter consequencias desastrosas. • 

Assim a campainha sôa : 

1 ~ Quando o nível d'agoa na caldeira baixa demasiado. 
2~ Quando a bomba de alimentação deixa de funccionar. 
3° Quando a pilha electrica se enfraquece. 
4 o Quando o fluctU:ador se desarranja. 
5~ Quando -a tensão do vapor sobe ou baixa demais. 

E como a campainha é movida directamente pela acção ela machina a vapor, que lhe 
é transmittida quando por qualquer d'essas occU:rrencias a corrente electrica cessa, só ella 
deixa de soar quando o machinista tem collocado tudo em bôa ordem. • 

O apparelho de segurança para as caldeiras das machinas a vapor ele M. Auguste 
Achard, Engenheiro Civil, de Paris, Rua elo Oherche-Midi, N~ 97, é já actualmente 
empregado em müitas Fabricas, e corresponde exuberantemente ás vantagens acima 
mencionadas. O seu preço varía de 250 a 500 francos com a força das caldeiras 
a vapor. 

• 
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XXIV.(F) 

CLASSE V. 

MA CRINAS EM GE -RAL· 

MOTORES HYDR 1~ULICOS: 

PEL O BACHAREL 

ANDRÉ PINTO REBOUÇAS, 
1 ~ T ENENTE DO CoRPO DE ENGENHEIRos. 

S UMMARIO: 

RODAS HYDRAULICAS- RODA-IIELJCE DE liiR. GIRARD-RODA SAGEBIEN-TURBINAS- TURBINAS FIXA E LOC01úOVEL 

DE ~I1ú. FONTAINE E BRAULT-TURBINA TH0111SON- TURBINA GIRARD-DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA MOTRIZ 

NAS CIDADES . 

A industria emprega actualmente de preferencia duas sortes de machinas mo;;rizes : 
-machinas a vapor, e machinas hydraulicas. 

Bem-que de recente invenção, a macbina a vapor, universalmente empregada, occupa 
ht>je o primeiro logar entre os motores. As causas d'essa primazia são bem conhecidas . 
A possibilidade de empregar a macbina a vapor por toda a parte ; a faculdade de 
proporcionar sua força ao effeito que se quer produzir, por maior que elle seja; sua 
independencia completa dos rigôres das Estações,-taes si'LO os justos títulos pelos quaes 
é considerada o primeiro dos motores. 

As machinas hydraulicas succedem immediatamente em importancia ás machinas 
a vapor. 

O emprêgo das machinas hydraulicas é restricto ás localidades em que existem 
quedas d'agoa, sua força limitada pela quantidade cl'agoa que fornece a nascente e pela 
altura da queda, sua marcha sujeita: á influencia nociva das sêccas e enchentes. 

As machinas hydraulicas utilisão uma força natural, e não exigem portanto despesa 
alguma para o seu custeio; as machinas a vapor, pelo contrario, têm por motor uma força 
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artificial, que é necessario crear na occasião em que tem de ser empregada. D'ahi 
resulta immediatamente, que em geral-o emprêgo das machinas hydraulicas é muito mais 
economico que o da machina a vapor. 

Assim, pois, se sob o ponto de vista de sua inteira sujeição á vontade do homem, a 
machina a vapor é reputada o primeiro dos motores, as machinas hydraulicas, por outro 
iado, lhe são sempre preferidas pela economia do seu custeio, nas localidades em que a 
existencia de quedas d'agoa torna possível o seu emprêgo. 

Principia-se a introduzir na grande Industria o emprêgo simultaneo cl'essas duas 
sortes de machinas, no intuito de utilisar adequadamente as qualidades especiaes de que 
ellas gozão: n'esse caso a machina hydraulica funcciona ordinariamente, e a machina a 
vapor é reservada para lhe vir em auxilio quando as duas causas extremas- sêccas e 
enchentes-vêm alterar senão impedir ele todo a sua acção . 

Se as minas de carvão-de-pedra, o cumbustivel mais conveniente e o mais geralmente 
empregado nas machinas a vapor, são raras no nosso Paiz, as quedas cl'agoa, pelo 
contrario, abi abundão de maneira excepcional: nada portanto mais natural doque 
aproveitar essas fontes ele força motriz, e fazel-as concorrer 1mra o desenvolvimento de 
nossa Industria nascente. 

Foi a consciencia das immensas vantagens que colheria a Industria Brasileira com a 
introducção e generalisação no Imperio de machinas hydraulicas, construídas segundo os 
princípios actuaes dá sciencia, que nos levou a emprehencler o estudo dos diversos 
systemas que se &presentassem na Exposição Internacional ele Londres. 

Vamos aqui resumir os dados, que conseguimos obter, sobre a construcção e sob\·e as 
propriedades dos motores hyclraulic.os que mais se distinguírão no grande concurso 
internacional. 

RODAS HYDRAULICAS. 
Os motores hydraulicos, actualmente empregados, podem ser divididos em duas 

grandes classes: na primeira ficão comprehendidas as rodas hyclraulicas; na segunda as 
turbinas, tambem conhecid~s pela denominação de rodas hyclraulicas horizontaes. 

As rodas hydraulicas mais commummente usadas são : 

1° As rodas por cima, cujo rendimento é em geral superior ao de todos O$ outros 
motores hydraulicos. Reputa-se sobretudo conveniente a applicação d'essas 
rodas em quedas d'agoa pouco abundantes, comprehendidas entre tres e 
doze metros de altura. 

2~ As rodas ele l ~clo, que, estabelecidas em bôas condições, podem dar um 
rendimento comparavel com o das rodas por cima. A simplicidade de sua 
construcção permitte fazel-as, como as precedentes, inteiramente de madeira 
na localidade em que têm de ser empregadas. Applici'LO-se as rodas de 
lado com vantagem a quedas comprehendidas entre cinco e vinte e cinco 
decímetros. 

É d'esta especie a roda exposta por M. Sagebien. 
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3? As rodas por baixo, que marcbão com velocidade superior á ele todas as outras. 
Podem ser feitas com palhetas planas ou curvas: as primeiras estfw hoj e 
quasi abandonadas por utilisarem apenas um quarto ou um quinto ela força 
da queda; são hoj e substitui das pelas rodas de palhetas curvas, geralmente 
appelliclaclas 1·odas Poncelet, que podem girar com a mesma velocidade, e 
dão no em-tanto um rendimento de 50 a 60 por cento. As rodas Poncelet' 
são feitas quasi sempre inteiramente de ferro; em rigor, porém, são 
sómente suas palhetas curvas que exigem o emprego cl'esse metal. 

4? As rodas pendentes ou roda~ de barco, que se movem sob a acção ele uma 
corrente indefinida. U tilisão essas rodas quando muito um quarto da força 
motriz da corrente; movem-se mui lentamente, e são incapazes de produzir 
um trabalho motor consideravel. Além d'isso, o seu effeito util diminúe 
consideravelmente na occasit'w das enchentes, e isso obriga a munil- as ele 
um mecanismo especial para eleval-as em occasii:Lo ele enchentes, e assim 
impedir que a agoa embarace o seu movimento . 

RODA-HELIOE. 
Não ha muitos annos erão as •rodas pendentes os unicos receptores empregados para 

utilisação elo trabalh o motor desenvolvido pelos grandes rios, trabaiho motor aliás muito 
consideravel, e que poderia ser vantajosamente aproveitado por Estabelecimentos 
inclustriaes, collocaclos nas suas margens. Assim, por exemplo, se ha calculado, que o 
Rhodano produz um trabalho motor superior ao de 500,000 cavallos clynamicos. 

I mpressionado por essas considerações, M. L . D . Girarcl, Engenheiro civil, em Paris, 
dedicou-se ao estudo de um receptor hyclraulico, especialmente apropriado a aproveitar a 
força motriz ele grandes massas cl'agoa animadas ele pequena velocidade. 

Em 1853 resolvia Mr. Girarcl esse importante problema, construindo na grande 
:Fabrica de Ménier e Oi", em N oisel-sur·M arne, uma roda hydraulica, de construcção 
inteiramente nova, a qual produzia o trabalho motor de 40 cavallos dynamicos, 
funccionando com uma queda apenas ele meio metro. 

Dons annos depois construio o mesmo Engenheiro uma segunda roda ele força ele 50 
cavallos movida pela mesma queda. 

O novo receptor hyclraulico foi denominado pelo seu illustre Inventor-roda-helice 
de eixo horizontal, ou turbina sem directrizes. 

Distingue-se principalmente a roda-helice por ter o seu eixo parallelo ao fio ela 
corrente, em logar de lhe ser perpendi cular como isso acontec't3 nas rodas pendentes e em 
todas as outras rodas verticaes. Pode-se dizer resumindo, que a rocla-helice é uma 
turbina sem distribuidor, tendo sua roda motriz collocada verticalmente e em direcção 
perpendicular á corrente. 

O novo motor, além ele 11proveitar uma fracção mui consicleravel elo trabalho 
desenvolvido pela queda d'agoa, é inclep~nclente ela alteração do seu nivel em tempo de 
enchentes. Em virtude ele sua construcção especial, e ele ficar essa roda collocacla a-través 
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da corrente, acontece que nas enchentes uma mai.or quantidade d'agoa actúa sobre a roda 
e compensa assim a diminuição de altura da queda. Esse effeito, novo e singular, foi 
plenamente confirmado pela observação na primeira roda d'esse systema estabelecida p_?r 
M. Girard, a qual trabalhou sem alteração notavel n'uma enchente, em que o Mame 
chegou a cobril-a completamente. 

A roda Sagebien, de que nos vamos occupar, pode funccionar como a roda helice em 
quedas de müito pequena altura; é porém muito mais volumosa, e não se comporta tão 
bem nas enchentes. 

As rodas helices são feitas inteiramente de ferro. 

RODA S.AGEBIEN. 
Mr. Sagebien expoz o desenho de uma roda hydraulica de lado, de um novo systema 

de sua invenção. 
• As modificações introduzidas por Mr. Sagebien são baseadas ~ nas seguintes 

considerações. 
As antigas rodas de lado, construídas com todo o esmero e estabelecidas nas melhores 

condições, aproveitavão apenas de 60 a 70 por cento do trabalho motor produzido pela 
queda d'agoa, e perdião portanto de 30 a 40 por cento. Essa perda consicleravel ele 
trabalho motor era pri:r;tcipalmente attribuida á agoa que passava entre a roda e as paredes 
do canal sem produzir effeito algum, á contracção da veia :fluida, e ao attrito nos munhões 
do eixo da roda. Calculando no em-tanto a quantidade de trabalho motor absorvido por 
essas causas, achou M. Sagebien, que ella era muito inferior a 40 e mesmo a 30 por cento 
do trabalho produzido pela queda, e que portanto havia outras causas que concorrião mui 
fortemente para diminuir o effeito util elas rodas hyclraulicas d'essa especie. 

A observação dos phenomenos que acompanht'w a entrada e a sabida cl'agoa nas 
rodas hyclraulicas de lado, fez ver a M. Sagebien, que as causas que não se levavt'to em 
conta, erão principalmente os choques cl'agoa contra as palhetas da roda na entrada, e os 
movimentos desencontrados d'ella durante sua passagem pela roda, isto é, que as antigas 
rodas ele lado satisfazião mal ao preceito geral, que preside á oonstrucção dos motores 
hydraulicos-fazer ele modo que a agoa entre sem cbóque e saia sem velocidade. 

A primeira causa- o chóque el'agoa nas palhetas das rodas-.é desde muito 
reconhecida como produzindo uma grande perda de força viva nos motores hydraulicos 
d'essa especie. Foi para evitar o choque el'agoa nas palhetas das rodas por baixo, que o 
GeneFal Poncelet lhes deo a forma curva, e assim conseguio dup1icar o effeito util d'essa 
especie ele rodas. ' 

Para annullar o mais possível a perniciosa influencia das duas causas acima 
apontadas, Mr. Sagebien modificou a roda ele lado não só no seu systema de construcção, 
mas tambem no modo de fazer entrar a agoa n'ella. 

A modificação introduzida na construcçuo da roda, consiste princip alm~nte em 
inclinar as suas palhetas ele modo que formem um angulo de 4 5° com a superficie cl' agoa 
no momento em que a encontrão. 

Quanto á admissão d'agoa, é ella regulada por duas adufas. A primeira d'essas 
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adufas, a que fica a montante, é ver~ical e se abre debaixo para cima; deve ficar 
completamente aberta quando a roda está em acçt'w: serve para dar agoa á roda, e para 
p~l - a a secco quando é necessario visital -a. A segunda adufa se acha immediatamente a 
jusante da primeira; abre-se de cima para baixo e é inclinada de modo a ser tangente á 
circumferencia exterior ela roda. É cóm ella que se regula a quantidade d'agoa, que eleve 
despender a roda. 

As novas disposições adoptadas por Mr. Sagebien provárão excellentemente na 
pratica: suas rodas de lado dão um rendimento de 80 a 90 por cento, ao passo que com 
as antigas mui clifficilmente se obtinha 60 a 70 por cento Além de darem esse 
extraordinario rendimento, q11e raras vezes alcanção as turbinas e as rodas por cima, 
gozão as rodas Sagebien da propriedade de poderem funccionar com vantagem em quedas 
d'agoa ele mui pequena altura. 

Têm comtuclo as rodas Sagebien dons inconvenientes. O primeiro é que, para 
produzirem todo o seu e:ffeito, elevem, como as antigas rodas de lado, marchar mui 
lentamente, e isso obriga a complicar a transmissão do movimento da roda motriz ás 
macbinas utensís da Fabrica, quando ellas devem trabalhar, como quasi sempre acontece, 
com veloc,idade muito superior. O segundo inconveni ente das novas rodas é produzido 
pela inclinação dos raios, que obriga a dar-lhes grande cliametro, e augmentar-lbes 
portanto o peso e o custo. .. 

O desenho exposto por :M;r. Sagebien representava uma roda feita de ferro. 
Parece-nos, porém, que essas rodas podem ser feitas de madeira, como as rodas 

hydraulicas de lado, elas quaes ellas não di:fferem senl'w pela inclinação das palhetas e por 
suas dimensões. 

Nas partes menos povoadas elo Imperio, onde o trabalho elo ferro é ainda pouco 
conhecido, e onde seria diffioil fazer concertar obras de ferro, haverá por certo vantagem 
em dar preferencia ás' rodas hyclraulicas de construcção assás simples para poderem ser 
feitas de madeira nas proximidades do local, em que têm de ser estabelecidas; cumprindo 
no em -tanto introduzir em sua construcção, tanto quanto possível fôr, os aperfeiçoamentos 
actualmente prescriptos pela Sciencia. 

Considerada sob esse ponto ele vista, a roda exposta por Mr. Sagebien é mais um 
modelo a seguir na construcçüo de uma roda bydraulica em condições analogas, doque 
uma machina em boas condições para ser importada. 

Pode-se consultar com vantagem sobre o systema de construcçüo ela roda Sagebien o 
novo Tratado de Motores hydraulicos de Mr. Armengaud, ahi se acharão desenhos e 
considerações theoricas, que nüo teriüo logar na simples exposição que fazemos. 

TURBINAS. 
A i~venção das turbinas é commuri:tmente attribuicla por uns a Ségner e por outros ao 

illustre geometra allemüo Euler. O exame, porém, das machinas imaginadas por Ségner 
e Euler faz vêr que ellas di:fferiüo notavelmente em sua construcçüo, e querem alguns que 
tambem em principio, das. turbinas actuaes. 
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É a Mr. Burclin, Engenheiro do Oorllo de Minas Francez, que são verdadeiramente 
devidos os primeiros estudos sobre as turbinas ou rodas hydraulicas horizontaes, e 
incontestavelmente pertence ao distincto Engenheiro Mr. Fourneyron, seu discípulo, a 
gloria de ter realisado praticamente as idéas de Mr. Burclin construindo a primeira 
turbina, que prestou serviços reaes á Industria. 

A primeira turbina Fourneyron foi construída no anno de 1827 em Pont·sur-l'Ognon 
(Haute Saône). Em Outubro de 1832, tirou Mr. Fourneyron um privilegio para 
construir exclusivamente durante quinze annos os novos receptores hydraulicos, que elle 
denominou-Turbinas Fourneyron ou rodas a pressão universal e contínua. A 
denominaçt'w de turbina tinha sido anteriormente dada por Mr. Burdin. 

Os excellentes resultados obtidos por Mr. Fourneyron, attrahírão a attençt'w dos 
Engenheiros e constructores para a nova especie de motores. Um graude numero de 
systemas de turbinas foi posteriormente proposto. D'entre essas turbinas umas podem s.er 
consideradas como modificações da turbina Fourneyron ; outras, porém~ formí:io uma classe 
distincta, que tem por typo a turbina Fontaine·Baron. Distingue-se principalmente esta 
turbina por mover-se n'ella a agoa verticalmente, ao passo que nas de systema Fourneyron 
a agoa se move horizontalmente, isto é, do centro para a circumferencia da roda motriz. 

Apezar de depender intimamente a natureza do receptor hydraulico que se deve 
empregar em uma localidade, de suas circunstancias especiaes, pode·se com-tudo affirmar 
em geral, que o emprego das turbinas é mais vantajoso que o das rodas hydraulicas. 

Essa superioridade geral· das turbinas sobre as rodas hydraulicas ficará bem patente 
por um simples parallelo entre ellas e as rodas hydraulicas por cima, as que melhor utilisrw 
a força das quedas d'agoa. 

As rodas por cima, bem construídas e convenientemente estabelecidas, podem utilisar 
70 a 80 por cento do trabalho motor produzido pela queda d'agoa : o renclimento das · 
turbinas, bem que em alguns casos superior, fica quasi sempre comprehenclido entre os 
mesmos limites. 

O emprego d'essas ·rodas é sómente vantajoso para quedas de tres a doze metros de 
altura; além c1'esse limite o grande diametro, que deve ter a roda, obriga a reforçar 
proporcionalmente o seu vigamento, e augmentar·lhe assim consideravelmente o pêso . As 
turbinas, pelo contrario, se adaptl'LO a quedas de qualquer altura por não ser necessario que 
o seu diametro cresça com a altura da queda, e em rigor, para alturas superiores a 12 
metros são ellas os unicos receptores hydraulicos que se podem empregar com vantagem. 
L embraremos que duas das primeiras turbinas, construídas por Mr. Fourneyron, fôrão 
estabelecidas em S. Blaise, na Floresta Negra, n'uma queda de 108 metros de altura, para 
substituir um grande numero de rodas por cima superpostas, que muito mal utilisavt"LO a 
força motriz desenvolvida por essa enorme queda d'agoa. Cada uma d'essas turbinas 
era da força de 60 cavallos, e no em-tanto tinht"to pouco mais de meio metro de 
diametro. 

Nos munhões das rodas por cima produz-se sempre um grande attrito devido á pressão 
exercida pelo peso da roda e d'agoa motriz, que ella contém quando se acha em acção . 
Esse attrito occasiona a perda de uma fracção consideravel de trabalho motor ; nas 

2 T 



238 ANNEXOS. 

turbinas esse in conveniente é insignificante, p~r isso que todo o ~ttrito se resume no pit'w 
sobre que gira o seu eixo. 

As rodas por cima, como as rodas de lado, movem-se muito lentamente : as unicas 
rodas que podem marchar com velocidade comparavel á das turbinas sü.o as rodas por 
baixo, cujo rendimento é porém muito inferior ao elas turbinas. 

A propriedade das turbinas, ele marchar a grande velocidade é preciosa, porquanto 
permitte simplificar o systema de transmisst'w de movimento do motor ás machinas-utensís, 
quando ellas devem mover-se rapidamente. 

As rodas por cima, como todas as outras, funccionü.o mal durante as enchentes: a agoa 
do canal de jusante, em que ellas ficão entü.o immersas, absorve a mór parte do trabalho 
motor. Nas turbinas ele systema Fourneyron. nt'Lo existe esse inconveniente : trabalhuo 
quasi sempre immersas no canal de jusante. Nas ele systema Fontaine-Baron cumpre 
adaptar-se-lhes o apparelho hydropneumatico de Mr. Girard, para livrai-as inteiramente 
da influencia nociva das encheu tes. 

A essas razões, que estabelecem em principio a superioridade das turbinas sobre as 
rodas hydraulicas, accrescentaremos duas outras ela maior importancia para o caso que nos 
occupa, da importaçt'w d"esses motores no nosso Paiz : 

l ~ Ser o custo elas turbinas inferior ao das rodas h ydraulicas ele igual força. 
2° Ser mais faeil o transporte das turbinas. O peso de uma turbina é geralmente 

um quarto do de uma roda hydraulica da mesma força. 

Essas considerações induzem a crer, que na importação de motores hydraulicos 
se deverá dar preferencia ás turbinas, tanto mais que as rodas hydraulicas, nos 
casos em que razões especiaes aconselharem o seu emprêgo, poderü.o ser construídas de 
madeira do Paiz nas proximidades da localidade em que tiverem ele ser estabelecidas. As 
vantagens provenientes de sua construçciw de ferro, nüo parecem na verdade assaz valiosas 
para compensar o seu alto preço, e as clifficuldades de sua importaçi'w. 

TURBINAS THOMSON. 
Duas turbinas d'essa especie fôrão expostas por MM. Williamson Brothers (Canal 

hon Wm-/cs-Kenclal) : uma d'ellas era do custo de 200 Libras, e da força de 60 cavallos, 
para uma queda de treze metros e meio ele altura, dando 420 litros cl'agoa por segundo; a 
outra era uma pequena turbina, que fuuccionava no Annexo elas Machinas em movimento 
com uma queda ele dons metros e 40 centímetros de altura, e punha em acção um ventilador 
exposto pela mesma Fabrica. 

Na turbina Thomson (Tlwmson's Vo1·tex) a agoa move-se horizontalmente como na 
turbina Fourneyron; cliffere, porém, essencialmente a turbina Thomson d'essa ultima pelo 
sentido do movimento d'agoa no seu interior. Com effeito, na turbina Fourneyron a agoa 
move-se elo centro para a circumferencia, isto é, o seu distribuidor fica no interior ela roda 
motriz; na turbina Thomson, pelo contrario, o distribuidor envolve a roda motriz, e a 
a.goa entra portanto pela sua circumferencia. 



ANNEXOS. 239 

Essa nova disposição foi adoptada pelo Professor Thomson no intuito de fazer 
regularisar a velocidade da sua turbina pela força centrífuga, que actua sobre a agoa 
durante o seu movimento giratorio com a roda motriz. Na verdade, quando o movimento 
da turbina se accelera a força centrífuga augmenta, e difficulta a entrada da agoa, que 
penetra na roda motora caminhando da circumferencia para o centro, isto é, em sentido 
contrario da acção da força centrífuga; quando, porém, a velocidade da turbina climinúe, 
decresce igualmente a força centrífuga, e permitte a entrada de uma quantidade maior 
d'agoa na roda motriz. 

Esta propriedade da turbina Thomson parece dar-lhe n'esse particular uma certa 
superioridade sobre a turbina Fourneyron, em que se produz justamente o effeito 
contrario, e tornal-a mui conveniente para mover machinas-utensís que trabalhão 
intermittentemente. A força centrífuga d'agoa na turbina Thomson produz o mesmo 
effeito que os reguladores ele força centrífuga, que se adaptí:LO ás machinas a vapor fixas e 
locomoveis, e modernamente tambem aos motores hyclraulicos, e por meio dos quaes se 
consegue proporcionar a admissão do vapor ou cl'agoa ao trabalho que a machina tem de 
effectuar. 

A superioridade absoluta da turbina Thomson sobre a turbina Fourneyron nU.o 
1)ocleria porém ser estabelecida senf'to por experiencias directas, nas quaes se verificasse 
que o movimento cl'agoa na roda motriz ela circumferencia para o centro não produz 
inconvenientes graves, elos quaes resultasse ser prefe;·ivel á nova turbina a turbina 
Fourneyron munida ele um regulador. 

Na turbina Fourneyron a quantidade d'agoa, que ella eleve gastar, é regulada por 
uma adufa cylindrica que se move entre o distribuidor e a roda motriz ; elevando ou 
abaixando essa aclufa augmenta-se ou climinúe-se a espessura ela lamina d'agoa, que 
penetra na roda motriz. 

Esse systema ele adufa é mui inconveniente, e faz com que o rendimento da turbina 
Fourneyron, que pode attingir a 80 por cento quando a adufa está completamente aberta, 
se reduza a 23 e até a 22 por cento quando se abaixa consideravelmente a adufa. 

Para evitar esse inconveniente, supprimio o Professor Thomson a aclufa cylinchica. 
O distribuidor tem somente quatro compartimentos, limitados por outras tantas laminas 
curvas, móveis em-tôrno de sua extre~idade exterior. Por meio de uma manivella 
pode-se, fazendo girar essas laminas, augmentar ou diminuir os intervallos entre ellas, e 
assim regular a admissão d'agoa na turbina. 

As turbinas Thomson dão, como nos affirmárão os seus constructores, um rendimento 
de 75 a 80 por cento. 

O J ury da Exposição concedeo uma medalha ele honra ao Inventor, o Professor J ames 
Thomson, e outra aos constructores e expositores MM. Williamson Irmãos. 

TURBINAS EXPOSTAS PELOS SNRS. FONTAINE E BRAULT. 
MM. Fontaine e Brault, Engenheiros mecanicos de Chartres (Eure e Loir), exposérão 

duas turbinas projectadas por M. Fontaine, uma dupla e uma simples. 
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A turbina dupla tinha sido estudada para effec:tuar um trabalho de 300 kilogrammetros 
por segundo, o que equivale á força de quatro cavallos, podendo variar a altura da queda 
entre sete e treze decímetros. Era do preço de 5000 francos. 

Do exame d'essa turbina inferia-se, que sua construcçt"w era em geral semelhante á 
das turbinas Fontaine-Baron, que se caracterizão por se mover n'ellas a agoa no sentido 
vertical, e por terem na parte superior e facilmente accessivel o pião, sobre que gira o 
eixo motriz da turbina, o qual para permittir essa disposição é ôco. Notavão-se no 
em·tanto na. turbina dupla exposta dous aperfeiçoamentos importantes : 

1 ~ A divist"w da roda-motriz em dons compartimentos annulares, que podem 
funccionar isolada ou simultaneamente, possibilitando assim adaptar-se á 
turbina a quantidade d'agoa de que se dispõe no Estio e no Inverno. 

2° A nova construcção das adufas, formadas por dons troncos de cone, nos quaes 
se enrolã.o duas bandas flexíveis de gutta-percba ou de gomma elastica, 
reforçadas por pequenas placas de folha de ferro. Os dous troncos de cone 
rolão sobre o distribuidor, e são ligados entre si por uma cremalheira 
semicircular, que serve para lhes transmittir o movimento de rotaçã.o dado 
a um eixo vertical. Por essa disposiçt"w pode-se fechar o numero necessario 
de ori:fici"os do distribuidor, e assim regular a quantidade d'agoa, que deve 
ser despendida pela turbina. 

Esse novo systema de adufas, devido a Mr. Fontaine, que o inventou e o tem 
successivamente aperfeiçoado, provou muito bem, e é agora geralmente empregado nas 
turbinas. Além de manobrar-se mui facilmente, possibilita fechar um certo numero de 
ori:ficios do distribuidor deixando aos outros toda a sua vasiio. No antigo systema havia 
um numero de adufas igual ao dos ori:ficios do distribuidor, e erã.o manobradas 
simultaneamente, de sorte que todos. os ori:ficios se abriã.o ou fecba;vti.o sempre da mesma 
quantidade e ao mesmo tempo. 

A turbina simples, exposta por MM. Fontaine & Braul t, era do systema dito 
locomovel, da força de sete cavallos para uma queda d'agoa de 60 metros de altura, e do 
valor de 2000 francos. . 

Essa pequena turbina, que occupava uma area inferior a meio metro quadrado, era 
inteiramente envolvida por uma caixa de ferro fundido, firmada por quatro columnas sobre 
uma plataforma do mesmo metal. Em virtude d'essa excellente disposição, podem as 
turbinas d'esta especie ser estabelecidas em qualquer localidade, sem mais outra despesa 
que a da acquisiçl"w e installaçüo dos tubos de entrada e sabida d'agoa. D'ahi provém 
a denominação de ·turbinas locomoveis que lhes foi dada. 

Em uma turbina d'esta especie .a agoa entra por um orificio aberto na parte superior 
da caixa, que a envolve, penetra no distribuidor por duas valvulas, cuja abertura se pode 
regular por meio de uma manivella, passa do distribuidor á roda motriz, cede-lhe parte de 
sua velocidade, e sahe então da turbina por um tubo collocado perto do fundo da caixa. 

Além das duas turbinas, fixa e locomovel, exposérão MM. Fontaine & Brault o 
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desenho de uma grande turbina de força de 300 cavallos, por elles ha pouco estabelecida 
nas F01jas de St-: Oolombe. No desenho via-se que esta turbina é munida de um regulador 
de força centrífuga, semelhante aos que se applicão ás machinas a vapor. 

O emprêgo de reguladores nas machinas hydraulicas principia a generalisar-se. Ha, 
além dos reguladores de força centrífuga, outros inventados por Molinié, e conhecidos pela 
denominação de reguladores d' ar, cuja marcha é mais uniforme que a dos primeiros. 

É mui conveniente que os motores hydraulic.os, rodas ou turbinas, sejão acompanhados 
d'esses reguladores para uniformisar a sua acção. São sobretudo de grande utilidade nos 
motores hydraulicos que movem machinas-utensís cujo trabalho é intermittente. Nas 
fabricas de tecer algodão, por exemplo, em que a perfeição dos productos depende 
esseneialmente da marcha regular das machinas, não se . deveria prescindir de reguladores. 

A Fabrica Fontaine, de Ohartres, cuja especialidade é a construcção de motores 
hydraulicos, data de 1840, .anno em que o seu illustre Fundador tirou o privilegio da 
turbina deitando agoa por baixo, conhecida pela denominação de turbina Fontaine-Baron. 
A excellencia dos productos d'essa Fabrica, os esforços constantes de seus Proprietarios 
em aperfeiçoai-os, são exuberantemente demonstrados pelo grande numero ele recompensas 
honorificas que ella tem recebido. Quatro annos depois de sua fundação obteve esta 
Fabrica uma medalha de prata; uma de ouro em 1849; na Exposição Universal de 
Londres ele 1851 lhe foi concedida a primeira medalha, na de Paris uma medalha de honra, 
na Exposição Internacional de 1862 a medalha unica. 

O numero c1e turbinas, que tem essa Fabrica fornecido á Industria, é muito avultado: 
sómente a partir da Exposição Franceza, tem ella construido para o Governo Francez e para. 
diversas Fabricas da Europa e da Ameri~a, 294 turbinas, representando uma força total de 
8,579 cavallos. 

Alg.-umas d'essas turbinas são movidas pela corrente da maré. Um dos exemplos 
mais notaveis ela recente utilisação cl'esta força natural é o estabelecimento em Paimbceuf 
de uma turbina ele força ele 30 cavallos, que é movida pela maré, e· faz funccionar um 
apparelho de bombas para esgotar o clique de reparaçüo d'esses Porto. 

TURBINA GIRARD. 
MM. Bryan Donkin e o• (Bermonclsey, Londres) exposéruo uma turbina construída 

no systema Girard. Esta Casa, em virtude ele contracto especial com o inventor, Mr. L. D. 
Girard, Engenheiro Civil, em Paris, rua do Faubourg Poissoniere No. 3i'í, tem autorisaçtio 
para construir turbinas elo seu systema. 

A turbina exposta tinha sido projectacla para produzir o trabalho ele 36 cavallos 
dynamicos, quando movida por uma queda ele 42 metros de altura. 

CompÕe-se esta turbina, como as de systema Fontaine-Baron, ele duas corôas ele ferro 
fundido superpostas : a superior é fixa e a inferior movel em-torno do seu centro. A corôa 
fixa ou o distribuidor, em logar de ter orificios adé1uctores por toda a circumferencia, traz 
sómente um certo numero d'elles, collocados em dons segmentos diametralmente oppostos, 
n'uma extensão de perto de 50·. Sobre elles se applica a adufa, formada por dous sectores 
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de ferro fundido, reunidos pelo seu centro ; um d'estes sectores traz dentes, nos quaes se 
engrazão os de uma roda cylindrica, que se pode girar por meio de uma manivella. 

É conhecida esta adufa, notavel pela simplicidade e solidez de sua construcção, pelo 
appellido de vannage à papillon; do mesmo modo que com a adufa Fontaine, é possi vel 
com ella fechar um certo numero de ori:ficios do distribuidor, sem alterar a abertura dos 
outros. Sua applicação é reputada conveniente nas turbinas que têm de funccionar com 
quedas d'agoa de pequena altura; quando a queda é de grande altura, a pressão que se 
exerce sobre a super:ficíe dos sectores, produz um certo at.tri to, que difficulta de· algum modo 
a sua manobra. As adufas d'esse modelo só permittem tambem a admissão d'agoa no 
distribuidor por dons sectores de menos de 90°, isto é, quando muito pela metade de sua 
circümferencia. 

Na turbina exposta por MM. Bryan Donkin e O~ o pit'ta :fica situado na sua .parte 
superior, e é do systema imaginado por Mr. Arson, e posteriormente aperfeiçoado e 
adaptado por Mr. Fontaine para suas turbinas. 

As primeiras turbinas construídas por Mr. Girard tinbão o pião cl'esse modelo; 
modernamente, porém, inventou esse distincto Engenheiro um pião, que ell e denominou 
" pivot glissant," e que é fundado no mesmo principio que o seu novo systema de 
locomoção sobre vias ferreas. Esse principio consiste na extraordinaria reducção de 
attrito, que se obtem inj ectando agoa entre duas super:ficies em contacto. . 

Mr. Girard demonstra experimentalmente esse notavel phenomeno de dous modos: 

l ~ flobre um trilho de ferro fundido, de cabeça plana e de 20 centímetros ele largura, 
colloca-se uma sapata do mesmo metal, tendo proximamente a mesma largura 
e 40 centímetros de comprimento; tem essa sapata caneluras na parte 
inferior, e é atravessada por um tubo vertical de um metro de altura, que se 
termina superiormente por um vaso. Estando esse apparelho a secco, é 
necessa.rio um grande esforço para. mover a sapata sobre o rail; enchendo, 
porém, o vaso de agoa basta dar á sapata um pequeno impulso para 
obrigai-a a percorrer cinco a dez metros sobre o trilho: quando a sapata 
pára, observa-se que toda a agoa do vaso se tem escoado. A consideravel 
reducção no attrito, que permittio o movimento da sapata, foi produzida 
pela injecção entre as super:ficies em contacto d'agoa que enchia o vasu. 
A pressão d'agoa n'esse caso era devida a um metro de altura, ou 
proximamente um decimo de atmosphera. 

2? Um pesado volante de ferro fundido com um metro e 20 centímetros de 
diametro, atravessado por um eixo do mesmo metal, repousa sobre duas 
munhoneiras :fixas em dous pilares de alvenaria. As duas munhoneiras 
communicão por meio de um tubo bifurcado com uma bomba, que serve 
para injecta.r n'ellas agoa. O diametro do eixo do volante é de dez 
centímetros, e o attrito nos seus munhões é tão forte que difficilmente se 
pode girar o volante á mão. Inj ectando, porém, agoa nas munhoneiras, não 
é preciso senão exercer um pequeno esforço para dar ao volante um 
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movimento ele rotação rapiclo, movimento que subsiste ás vezes por 30 
minutos quando se continúa a injecçiw durante esse tempo. O volante 
pára quasi instantaneamente quando a injecçüo cessa. 

Essa experiencia, como a precedente, demonstra de um modo evidente a 
extraorclinaria reclucção no attrito que produz a injecção de agoa entre duas superficies 
em contacto. Actualmente em França principia-se a fazer já uso d'esta propriedade 
d'agoa em forte pressão para diminuir o attrito nos munhões dos eixos dos pesados 
volantes das machinas a vapor que servem no trabalho do ferro. 

O pião glissant de Mr. Girard é uma applicação elo mesmo principio. 
tem sobre o de systema Arson a vantagem ele não se aquecer, o que 

O novo pião 
é realmente 

importante, por isso que algumas vezes o pião Arson funde-se com o forte calor 
desenvolvid.o pelo attrito, quando o movimento ela turbina é muito rapiclo. 

As turbinas Girard que têm de funccionar em rios st~eitos a enchentes, são 
acompanhadas de um apparelho especial dito hydropneumatico, cujo fim é impedir que a 
agoa dejusante envolva nas enchentes a roda motriz e embarace assim o seu movimento. 

O apparelho hyclropneumatico, uma elas engenhosas invenções ele Mr. Girarcl, consiste 
simplesmente em uma campauula envolvendo a roda motriz da turbina, e na qual se 
comprime ar por meio de uma bomba movida pela propria turbina. O ar comprimido 
expelle da campanula a agoa da enchente, e desembaraça assim a roda motriz. 

A compressão, que se deve dar ao ar é geralmente mui fraca, e portanto insignificante 
o trabalho da bomba. É preciso que a agoa de vasante se eleve de um metro acima da 
roda motriz para ser necessario augmentar de um decimo de atmosphera a pressão 
natural do ar. 

· O apparelho hydropneumatico de Mr. Girarcl funcciona em um grande numero ele 
turbinas e com excellente resultado. 

Nos tres annos decorridos de Maio ele 1852 a Maio ele 1853, fez Mr. L. D. Girarcl 
construir 128 turbinas com e sem apparelho hytlropneumatico, representando uma força 
total de 3,600 cavallos. A Casa Bryan Donkin e 0"., de Londres, que pode ser 
considerada como filial ela ele Paris, tem j& construido para mais ele 40 turbinas, algumas 
elas quaes ele força superior á de 100 cavallos clynan1icos. 

DISTRIBUIÇÃO DE FORÇ.A. MOTRIZ N.A.S · CIDADES. 
Descrevendo os o bjectos expostos pela casa Fontaine e Brault, ele Ohartres, tivemos 

occasiti.o de dar noticia ele uma pequena turbina, dita locomovel, que occupava no Annexo 
das Machinas uma area inferior a meio metro quadrado, e que era no em-tanto capaz ele 
produzir o trabalho de sete cavallos dynamicos. 

Fôrão as turbinas cl'essa especie denominadas locomoveis por ser possível empregai-as, 
como as locomoveis f• vapor, em trabalhos ele construcç(Lo, e em estabelecimentos industriaes 
provisorios. 

Com effeito, pode uma d'essas turbinas, pelo seu pequeno volume e diminuto peso, ser 
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conduzida a qualquer ponto, em que exista uma queda d'agoa, e bastará adaptar-lhe um 
tubo para a entrada e outro para a sabida d'agoa para se ter na localidade um motor, 
comparavel em força com uma locomovel a vapor, e não exigindo no emtanto despesa 
alguma de combustível para o seu custeio. 

Nü.o é sómente esse o :fim a que sü.o destinadas as turbinas locomoveis ; á sua 
invençü.o se associou uma idéa moderna, notavel pelos bene:ficos resultados que deverá 
produzir sua -realisação pratica :-a distribuiçü.o de força motriz nas cidades para a 
pequena industria. Essa nova idéa se resume em encanar nas cidades agoa com pressão 
sufficiente para mover turbinas locomoveis, estabelecidas nas officinas, e até nos domicílios 
dos particulares. · 

A distribuição ele força hydraulica ser1a sobretudo feita em excellentes condições 
economicas em clous casos : 

1~ Quando houvesse nas proximidades da Cidade quedas cl'agoa importantes. 
Poder-se-hia n'esse caso conduzir cl'ahi agoa com a pressão necessariapara 
ser empregada como motor na cidade. Esse caso se deo em Genova, onde 
o clistincto Engenheiro Mr. L. D. Girard fez pela primeira vez um ensaio 
de distribuiçü.o de força hyclraulica. 

2~ Quando a cidade fôsse atravessada por um rio importante, onde se podeRse 
estabelecer grandes machinas hydraulicas para elevarem por meio de bombas 
parte de sua agoa, e dar-lhe IJressão sufficiente para mover turbinas 
locomoveis estabelecidas em diversos pontos da cidade. 

Na distribuiçü.o d' agoa em forte pressü.o nas cidades se seguiria um methoà.o analogo ao 
por que se faz ordinariamente a distribuiçü.o d'agoa para os usos domesticas : assim, em 
logar de se dar aos particulares uma ou mais pennas d'agoa, se lhes forneceria a quantidade 
d'agoa em forte pressü.o capaz de fazer o trabalho de um ou mais cavallos clynamicos. 

Siio intuitivas as· vantagens que resultariüo de uma distribuição de força motriz para 
a pequena Industria, que constitúe muitas vezes uma das principaes fontes de riqueza das 
grandes cidades. É sobretudo saliente a possibilidade de empregar por toda a parte, em 
qualquer ponto de uma casa, um motor poderoso, comparavel á machina a vapor, sem 
depenclencia de caldeiras, de fogões, e ele todos os outros accessorios d'essa sorte de 
machinas, que limitão o seu emprego a estabelecimentos de construcção especial. Cumpre 
tambem não perder de vista, que a despesa diaria do combustível, necessario para o custeio 
de uma machina a vapor, :ficaria substituída pela taxa, por certo muito inferior, que se 
pagaria pela agoa em alta pressão empregada como motor. 

Encontrào-se nas grandes docas elos portos ele mar ela Inglaterra exemplos bem 
notaveis de distribuiçl'to de força hydraulica, N'essas docas, com effeito, uma ou mais 
machinas a vapor dl'w á agoa uma pressl'w de seis ou sete atmospheras, e tubos ele ferro a 
conduzem subterraneamente a gruas hydraulicas estabelecidas nos caes elas docas e nos 
armazens onde se clepositào as mercadorias. 

No grande estabelecimento commercial de VictoTia Doclcs, em Londres, a area occupad~ 
pelas diversas gruas hyclraulicas é tão vasta que a extensão do encanamento geral excede a 
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6,400 metros. Em algumas docas de N ewcastle e de Liverpool, portos onde pela primeira 
vez se empregárão gruas hydraulicas, a agoa em alta pressão é tomada nos reservatorios 
dos aqueductos, que abastecem estas Cidades. 

O emprêgo de gruas hydraulicas e de outras machinas fundadas no mesmo principio 
é actualmente mui vasto n as Docas, nos Arsenaes e nas grandes Estações elos Caminhos 
de ferro da Inglaterra. Em 1858 j á se havia estabelecido perto de 1,200 cl'essas machinaR, 
que funccionavão com agoa em alta pressão dada por 125 machinas a vapor de uma força 
collectiva ele 3,000 cavallos clynamicos. 

A distribuição de força hyclraulica nos bairros industriaes das Cidades não seria, pois, 
senão uma applicação em maior escala do que desde muito se pratíca nas D ocas, nos 
Arsenaes e nas Estações dos Caminhos ele ferro da Inglaterra. 

H a nos arredores da Cidade do Rio ele Janeiro, na Tijuca, quedas d' agoa abundantes, 
que poclerião prestar-se a um~ distribuição de força motriz n'essa Cidade. 

Faria por certo uma obra mui proveitosa a Companhia que conduzisse á Cidade 
parte d'essa agoa, com a pressão necessaria para ser .empregada como motor na pequena 
Industria, e servir tambem para mover gruas e outras machinas hydraulicas, que se 
estabelecerião nos caes e nos Armazens da Alfandega, nos Arsenaes e em todos os 
E stabelecimentos publicos ou particulares, em que fôsse util o seu emprêgo. 

Uma distribuição de força hyclraulica, vantajosa nas Cidades ela Europa, que abundão 
em combustivel, seria sem duvida eminentemente benefica no Rio de J aneiro, onde o seu 
elevado preço limita ás Industrias mais procluctivas o emprêgo das machinas a vapor. 

2 u 
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XXIV.(G) 

CLASSE V. 

MAQUINAS DE VAPOR NAVAES· 

POR 

FRANCISCO JORGE DA SILVA ARAUJO, 
l ~ T BNENTE DA ARMADA. 

• 

SUMMARIO: 

MAQUINAS EXPOSTAS POR MESS'\s MAUDSLAY·, FILHOS E C·~ -MAQUINA E PEÇAS DE MAQUINAS APRESENTADAS POR 

MESS'\8 J OHN PENN E FILHO- MAQUINAS E MODELOS EXPOSTOS POR MESS~8 HUMPH REYS E '.rENNANT-

~ODELOS EXPOSTOS POR 1\IESS~5 RAVENHILL, SALKELD E C~ - MAQUINA DE 1llESS~5 G. RENNIE E FILHOS-

DESENHOS DE MESSI!S RA.!.~DOLPH , ELDER E C~ -DESENHOS DE MESS~s ROBERT NA.PIER E FILHOS-

MAQUINA DE i\IESSI!' MORRISSON E C~ - MAQUINAS DE MESS~' TOD, MAC GREGOR, E DE RICHARDSON E 

FILIIOS- i\fAQUINA DE MR. JOIIN REY-MAQUINA DE MESS':' J OHN LAIRD, FILIIOS E C~ - i\IODELOS DE 

i\IESS~8 CAIRD E CA - MAQUINA DE MR. F. W. COWAN- MAQUI NA DA COMPANIIIA " LA SOCIÉ'.rÉ NOUVELLE 

DES FORGES ET CHANTIERS DE LA MÉDITERRANÉE " - DESENHOS EXPOSTOS POR MESS~8 MAZELINE E c-~ 

- MAQUINA DE MR. NILLU S-MAQUINA DE MR. FRESTADIU S. 

D 'entre os diversos triumphos da intelligencia que caracterizão o seculo em que 
vivemos, nenhum talvez tem concorrido mais que a navegação a vapor para o bem estar e 
felicidade do genero humano. Esta verdade torna-se palpavel quando se considerão os 
meios actuaes de communicação, entre os povos os mais distantes do globo ; e -o impulso 
que a navegação a vapor, comparada com a de navios de vela, tem dado ás empresas 
commerciaes no tocante á rapidez, certeza e segurança. Todas essas vantagens st"w 
devidas á applicação das maquinas de vapor á navegação. 

Bem quizeramos poder descrever minuciosamente todos os melhoramentos por que 
têm' passado desde o começo de sua invenção as maquinas de vapor navaes; mas semelhante 
tarefa excederia as nossas forças; e pois, limitar-nos-hemos a considerai-as unicamente 
como são construidas na actualidade, deixando á historia o commemorar os 
melhoramentos por qúe ellas têm passado. 
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• Para preencher o fim que temos em vista, procuraremos descrever as maquinas de 
vapor navaes, contribuídas não só por fabricantes Inglezes, mas tambem por constructores 
de outros paizes, para a E xposiçt'to Internacional de 1862. 

MAQUINAS EXPOSTAS POR MESSR.s MAUDSLAY, FILHOS E FIELD. 

Messrs. Maudslay, Filhos e Field, de Londres, tendo sido d'entre os fabricantes 
de maquinas de vapor navaes, os que contribuí6to com maior numero de especimens 
para a Exposição Internacional, não podemos deixar ele mencionai-os em primeiro lagar. 

Os typos de maquinas, particularmente usados por elles, reunem todas as qualidades 
indispensaveis ás maquinas empregadas na navegação. 

A perfeição da mão d'obra, e a bella disposiçt'LO das differentes peças nas maquinas 
construídas por esses fabricantes, têm sido até o presente as causas principaes ela 
preferencia que elles têm tido, não só elo Governo Inglez, mas tambem ele muitos outros. 
A estampa 1 fig. 1 ~ representa a maquina para a Fragata encouraçada "Valiant," em 
construcção nos estaleiros da Companhia " Thames Iron W orks " para o Governo Inglez. 

E ssa maquina é sem duvida um dos mais bellos especimens de maquinas navaes da 
Exposição. É construída segundo o typo conhecido na Inglaterra pelo nome de 
" HoTizontal direct acting double piston rod engines," e em França por " Machine 
horisontale à bielle en retour," typo Mazeline. Esse systema de maquinas apresenta duas 
grandes vantagens; 1 ~ occupa menos espaço do que qualquer outra; 2? sua haste de 
connexão é geralmente quatro vezes mais longa do que a manivella. 

A força nominal da maquina da Fragata " Vrüiant" é de 800 cavallos, e seus dons 
cylindros são de 82 polegadas de diametro, e 4 pés de altura. Para obstar á irradiaçt'to 
do calôr, e condensação do vapor no interior dos cylinclros motores, são elles cercados por 
uma j aqueta em todo o seu comprimento, e o espaço entre ella e o cylindro contém 
constantemente vapor supprido directamente das caldeiras. As tampas e fundos dos 
cylindros sendo fundidos ôcos admittem do mesmo modo a circulação do vapor. Esse 
systema é actualmente usado por quasi todos os fabricantes de maquinas navaes. 

O movimento alternativo das corrediças é obtido por meio de dons excentricos 
li gados a um sector. Esse systema que, ha alguns annos, era exclusivamente usado nas 
locomotivas, é actualm ente empregado por quasi todos os fabricantes, não só em maquinas 
horizontaes, mas tambem em maquinas oscillantes. 

As valvulas da corrediça nas maquinas ele Messrs. Maudslay, Filhos e Field, 
sendo duplas, têm a grande vantagem de diminuir o movimento iinear dos excentricos, 
por admittirem duas vezes mais vapor do que as valvulas orclinarias, em um tempo 
dado. 

As caixas de estopa das hastes elos· em bolos dos cylindros motores são munidas de um 
apparelho muito simples. 

A principal vantagem d'esse apparelho é que o maquinista pode, quando necessario, 
apertar igualmente a estopa no interior da caixa, por meio de uma baste, em vez de ter de 

.. 
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atarracbar 4 ou mais parafusos. A haste pondo em movimento rodas dentadas obriga a 
tampa da caixa de estopa a mover-se igualmente em toda a sua extensão. Esse systema 
tem sido applicado a diversas maquinas de navios de Guerra Inglezes, apresentando em 
todos os casos vantagens incoutestaveis. 

As bombas ele ar ela maquina ela Fragata " Valiant" são de effeito duplo, e as hastes 
ele seus embolos sendo ligadas directamente aos embolas elos cylindros motores, são por 
elles postas em movimento. Em uma palavra, essa maquina contém todos os 
melhoramentos actualmente introduzidos pelos primeiros constructores de maquinas 
navaes, além dos exclusivamente usados por Messrs. Maudslay, Filhos e Field. 

Para superaquecer o vapor da caldeira, antes ele entrar para o cylinclro, têm esses 
fabricantes acloptado geralmente o apparelbo inventado por Mr. J osbua Fielcl, por ter a 
vantagem de ser posto em acção á vontade do maquinista. 

Com quanto a força nominal da maquina da Fragata" Valiant" s~ja ele 800 cavallos, 
sua força effectiva nt'LO será menos de 3200 a 3800, ou quatro vezes a força nominal. 

A copia das cartas de indicador, :fig. 3, mostra o resultado obtido em Portsmouth na 
experiencia official de uma maquina construída segundo o principio da que acabamos ele 
descrever, para o navio " Vict01ia " de Sua Magestade Britanica. 

A iig. 2• representa a maquina de cylindros horizontaes, actualmente em construcção 
nas officinas de Messrs. Maudslay, Filhos e Fiélcl, para o navio encouraçado, á helice, de 
Sua Magestacle Britanica " Agincourt," em construcção nos estaleiros de Messrs. J ohn 
Laircl, Filhos e C~, ele Birkenhe'ad. 

Sua força nominal é de 18 50 cavallos, e seus cy lindros têm 1 O 1 polegadas de 
diametro, e .4! pés de altura. 

Além d'esse modelo, Messrs. Maudslay, Filhos e Field exposerão algumas peças 
separadas d'essa maquina para mostrar a belleza, e perfeição de seu trabalho. 

A estampa 2 :fig. 1" representa uma maquina horizontal de tres cylindros, inventada 
por Mr. Charles Sells, 1? desenhista de Messrs. Maudslay, Filhos ~ Field. Além dos 
melhoramentos applicaclos á maquina da Fragata " Valiant," Mr. Charles Sells emprega 
condensadores de H ali aperfeiçoados. O eixo motôr d' essa maquina é fo1j aclo em uma só 
peça e suas manivellas formt'LO entre si angulos de 120°, D'esse modo todas as peças do 
maquinismo estando constantem~nte em equilíbrio, torna-se desnecessario o uso de 
contrapesos, empregado nas maquinas horizontaes ele dous cylindros. 

Sua força nominal é de 500 cavallos, e seus cylindros têm 66 polegadas ele diametro, 
e st de altura. 

Na experiencia official, em Stokes Bay, em 20 ele Novembro ultimo, a velocidade 
média foi ele 12'25 "lmots" por hora, com 69'4 revolucões da helice por minuto. 

A pressão· do vapor foi constantamente de 20 1ôs. por polegada quadrada, e sua 
temileratura variou entre 320° e 332°. A meia força, o navio "Octavia " marchou na 
razão de 9'09 "knots ·• por hora, com 53'5 revoluções da helice. 

Essa experiencia foi considerada a todos os respeitos muito satisfactoria, não só pela · 
facilidade dos movimentos elas peças do maquinismo, mas tambem pela economia de 
combustível.. 
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A :fig. 2~ rep~esenta o typo de maquinas navaes empregadas por Messrs. Maudslay, 
Filhos e Field, para navios á helice de pouco calado d'agoa. Para illustrar esse systema, 
foi um modelo exposto por estes fabricantes. · 

As maquinas dos navios á helice de Sua Magestade Britanica, "Mutine cê Gameleon," 
de 17 peças ele artilharia, e da força nominal de 200 cavallos, são construídas segundo esse 
principio, e têm sempre apref!entado muito bons resultados na pratica. 

Para dar uma idéa de seu systema ele maquinas oscillantes, Messrs. Maudslay, Filhos 
e Field contribuírão com um pequeno modelo. 

Esse systema ele maquinas que foi inventado por Mr. J oseph Maudslay tem cahido 
em desuso n'estes ultimos annos, apezar elos bons resultados obtidos por alguns navios. 

Além dos modelos já mencionados, Messrs. Maudslay, Filhos e Field exposerão o da 
maquina ela náo á helice, de Sua Magestade Britanica, "VictoTia," de 131 peças, e da 
Fragata ele "Meney," de 40 peças. 

As maquinas d'esses 2 navios são da força nominal de 1,000 cavallos, e seus cylindros 
têm 92 polegadas de diametro, e 4 .pés de altura. 

Todos os modelos expostos por Messrs. Maudslay, Filhos e Fielcl são postos em 
movimento por uma pequena maquina fixa de cylindro invertido tambem de sua invenção. 

MAQUINA E PECAS DE MAQUINA EXPOSTAS POR MESSR~ JOHN .. 
PENN E FILHO. 

Messrs. J ohn Penn e Filho, de Greenwich e Deptford, exposerão uma maquina de 
cylindros horizontaes ela força nominal de 600 cavallos. Essa maquina destinada para 
uma Fragata á helice da marinha de guerra Hespanhola é elo typo conhecido em Inglaterra 
pelo nome de "Tnmlc Engi?ies," e em França por "Type d'Indret à fourreau." 

Essas maquinas são muito conhecidas no Brasil, attendendo-se ao grande numero 
que d'ellas têm construido, para a nossa Marinha de Guerra, Messrs. John Penn e 
Filho. 

A maquina exposta por Messrs. J ohn Penn e Filho tem captivado a admiração de 
todos os que têm visitado as maquinas ele vapor navaes, e no que diz respeito á perfeição 
de mão d'obra, estes fabricantes não podem ser excedidos. 

Além da maquina de em bolos annulares, exposerão Messrs. J ohn Penn e Filhos um 
pequeno modelo de uma maquina de cylindros oscillantes. Esse systema de maquinas 
tem sido tão bem imitado pelos distinctos lo; Tenentes Antonio Gomes ele Mattos e Carlos 
Braconnot, que nos parece superfl.uo descrevel-o aqui. 

Para mostrar a perfeição de seus trabalhos, Messrs. J ohn Penn e Filho exposert"w 
um pequeno cylindro de 27 polegadas de diametro, tal qual havia sabido das suas officinas 
de fundição. 

Além d'esse cylinelros, exhibírão diversas peças ela maquina de 1250 cavallos, em 
construcção em suas officinas, para o navio de guerra Inglez "Ac!tilles" e a tampa elo 
cyliudro da maquina elo navio "Minotau?·o." 
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MAQUINAS E MODELOS EXPOSTOS POR 1\ffiSS~s HUMPHR.EYS E TE1TN.ANT. 

Messrs. Humphreys e Tennant, de Deptford, exposerão uma maquina horizontal da 
força nominal ele 400 cavallos, destinada para o navio á helice de Sua Magestade Britanica, 
" No?'th Sta1·." O systema que esses constructores usão pai-a maquinas á helice de navios 
de guerra é conhecido em França pelo nome de " Type Nillus," e em Inglaterra, por 
" Dü·ect-acting Connecting-Tod Engines." 

~i,._ excepção de Messrs. J ohn Penn e Filho, todos os constructores ele maquinas a 
vapor navaes construem em geral suas maquinas com pequenas modificações, segundo 
esse systema, não só por não estarem tão sujeitas a desarranjos, como as de embolas 
ai:mulares, mas tambem por serem muito mais economicas. 

No que diz respeito á simplicidade de movimentos, Messrs. Humphreys e Tennant 
não têm rival, e quanto á belleza de mão d'obra são apenas excedidos por Messrs. John 
Penn e Filho. 

A maquina . de " N01·t!t Sta?'" compõe-se de dous cylindros horizonta.es de 64 
polegadas de diametro, e 2 pés e 8 polegadas de altura. 

Além d'essa . maquina, Messrs. Humphreys e Tennant exposerão dons modelos de 
maquinas navaes. 

Um representando a maquina que construírão para o navio á helice de Sua 
Magestade Britanica, " Live1pool," e para a náo Russa, "Imperado?" Nicoláo I.," e o 
outro representando o systema que elles ordinariamente empregão para as maquinas á 
helice de navios mercantes. Esse systema muito usado actualmente em Inglaterra e na 
Escocia compõe-se de 4 cylindros invertidos, e é conhecido pelo nome de " Stamping 
Engines" ou "Steam-hamme1· Engimes." 

Em dous dos cylindros, o vapor obra com alta pressão; e nos outros dons, elle se 
expande. Os primeiros têm 43 polegadas de diametro, os segundos 93, e sua altura 
commum é de 3 pés. Os condensadores d'essas maquinas são construidos segundo o 
systema de Hall, aperfeiçoado, e as caldeiras em vez ele tubulares como geralmente, são 
n'estas construídas, segundo a patente de Mr. A. Lamb, Engenheiro em Chefe da 
Companhia Peninsular ele Paquetes a Vapor. ' 

Messrs. Humphreys e Tennant exposerão tambem um desenho representando o 
arranjo por elles empregado na construcção ele maquinas á helice para navios de marinha 
de guerra, Brasileira, Ingleza, Grega, Portugueza, Russa e Turca. 

MODELOS EXPOSTOS POR. MESsns R.A VENHILL, SALKELD E Cj\.. 
Messrs. Ravenhill, Salkeld, e o•, de Blackwall, contribuírão com quatro bellos 

modelos para illustrar os systemas de suas maquinas navaes. 
O systema de maquinas de cylindros oscillantes é representado por dous modelos. 

Um representa as maquinas de 720 cavallos, construídas por esses fabricantes, para os 
navios da Companhia Real de Paquetes, "Leinste1· e Connaught." A força effectiva d'essas 
maqlúnas monta a 4751 cavallos, ou 6'6 vezes a força nominal, e na exper:iencia official 
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produzírão uma velocidade ·de 21 " knots" por hora, com a pequena despesa de 3 libras de 
combustível por cavallo e:ffectivo. 

O outro modelo representa uma maquina de cylindros oscillantes inclinados. 
Para illustrar o systema de maquinas á helice para navios ele guerra, Messrs. 

Ravenhill, Salkeld e C~ exposérão um modelo de maquinas de cylindros horizontaes 
conhecidas pelo nome de" HoTizontal dz.rect-acting double piston Tod engines." Esses 
constructores fôrão os primeiros que introduzírãà esse systema de maquinas abordo dos 
navios de guerra Inglezes. 

Além d'esse, con:tribuírão com Olitro modelo do mesmo systema, no qual applicão 
condensadores de Hall. 

MAQUINA DE MESS~8 GEORGE RENNIE E FILHOS. 
Messrs. George Rennie e Filhos, de Londres, exposérão uma maquina horizontal de 

movimento directo, da força nominal de 200 cavallos, para o navio á helice, de Sua 
Majestade Brítanica, "Reindeer." A, distribuição dos cylindros, e bombas de ar, 
empregada por esses fabricantes nos parece de grande utilidade na pratica, porque de cada 
lado do eixo motor ha um cylíndro com sua bomba de ar e condensador. D'esse modo é 
p equilíbrio perfeitamente estabelecido. 

Messrs. George Rennie e Filhos têm construido grande numero ue maquinas segundo 
esse systema, para o Governo Inglez, Russo e muitos outros; e os resultados que ~lles 
têm obtido na pratica provão exuberantemente a sua superioridade. 

Esse typo de maquinas, conhecido na Inglaterra pelo nome de "sing le tntnk 
engines," concorrêo pela originalidade de seu arranjo para que esses constructores fôssem 
bàstante apreciados na presente Exposição. 

O pouco espaço concedido a JYiessrs. George Rennie e Filhos foi causa de não terem 
elles exposto uma maquina horizontal de altq, e baixa pressão, que cqnstruírão para a 
"Companhia Oriental e Peninsular de Paquetes a Vapor," o que tivemos occasião de 
examinar quando visitámos as o:fficinas d'esses fabricantes . 

DESENHOS DE MESS~s RANDOLPH, ELDER E C~ . 

Messrs. Randolph, Elder e C~, de Glasgow, contentes com a reputação de que 
gozão apenas contribuírão com tres desenhos da maquina por elles construída, para o 
navio de Sua JYiagestade Britanica, " Constança." 

Com quan'to seja a maquina do navio " Constança" a primeira construída segundo 
esse novo arranjo, e ainda não tenha sido experimentada, é comtudo de esperar que dê • 
resultados muitos satisfactorios. 

DESENHOS DE MESS~8 ROBERT NAPIER E FILHOS. 
1\fessrs. Robert N apier e Filhos, de Glasgow, e JYiessrs. J. e A. Inglis, da mesma 

cidade, seguírão o mesmo exemplo, e apenas mandárão desenhos para a Exposição. 
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Os primeiros d'esses constructores contribuíruo com o desenho da maquina á belice 
do navio encouraçado de SuaMagestade Britanica, "I-Iector,'' e o~ ultimas com o da maquina 
horizontal do navio á helice " Cluinticleer,'' tambem da marinha de guerra Ingleza . . 

As maquinas dos navios "1-Iector" e "Chanticleer," são construídas segundo o 
systema de cylindros horizontaes, geralmente empregado por constructores Inglezes para 
navios de Guerra. 

MAQUINA DE MESSRS MORRISSON E C~. 

Messrs. Morrisson e 0~, de N ewcástre-on-Tyne, con tribuírão para a Exposição com 
uma maquina de cylindros verticaes invertidos, muito usada por esses fabricantes para 
navios á helice da marinha mercante Ingleza. N'essa maquina a expansão é regulada por 
um só excentrico, e a condensação é produzida por contacto. 

MAQUINA DE MR., J. KEY. 

Mr. J ohn Key, de Kirkcaldy, expoz uma maquina horizontal de movimento directo, 
da força nominal de 80 cavallos. Seus cylindros têm 33 polegadas de diametro, e 18 de 
altura. 

Ajuntamos a nosso trabalho para illustrar a disposição dada por esse fabricante a suas 
maquinas á helice applicadas a navios de guerra, um desenho que por elle me foi offerecido. 
Estampas 3~ e 31~ 

Em 1856, fôrão as officinas de Mr. J ohn Key visitados por ordem do Almirantado 
Inglez, e o seu nome desde então· collocado entre os dos fornecedores de maquinas navaes 
para o govemo de Sua Magestade Britanica. 

MODELO DE MESS~8 CAIRD E C~. 

Messrs. Oaird e o•, de Greenock, exposerão um modelo representando o ananjo por 
elles usado, para navios á helice. Esse systema é de cylindros horizontaes, de ligação 
directa, e· muito semelhantes ás maquinas á helice expostas por diversos constructores já 
mencionados. • 

MAQUINA DA COMPANHIA "LA SOCIÉTÉ NOuVELLE DES FORGES ET 
I I 

CH.A.NTIERS DE LA MEDITERRA1TEE." 

A companhia Franceza denominada "La Société nouvelle des Forges et Ohantiers de 
la Méditerranée," contribuía para a Exposição com uma maquina horizontal, da força 



ANNEXOS. 253 

nominal de 400 cavallos. O arranjo e disposição das differentes peças do maquinismo 
muito se assemelhão ao typo geralmente empregado por Messrs. -Maudslay, Filhos & 
Field . 

. Sem duvida alguma realisou o constructor d'essa maquina bellas combinações, com 
as quaes provou sua habilidade mecanica; mas são taes que nenhum Engenheiro Inglez se 
animaria a d'ellas fazer uso em maquinas de vapor, e muito menos em maquinas de vapor 
navaes. 

As officinas da " Société nouvelle eles Forges et Chantiers" fôrão estabelecidas em 
Marseille, em "1856; e desde essa epoca, n'ellas se têm construido maquinas para as 
marinhas de guerra Franceza, Hespanhola, e Italiana, além das que têm sido construídas 
para a Companhia Franceza das "Messageries Impériales;" e a Russa; de Navegação a 
Vapor. 

As maquinas dos navios encouraçados da marinha de Guerra Franceza, " L a 
P1·ovence," "La Revanche," e " La Savoie," da força nominal de 1000 cavallos, fôrão 
construídas n'essas officinas segundo o desenho da Estampa 4~ As maquinas das F ragatas 
"La Gloire" e "L'Invincible,'' de 9.00 cavallos; e as de 600 cavallos, das F ragatas 
"Astrée," " Thémis," e "Magicienne,'' tambem fôrão construídas segundo o mesmo 
arranjo. 

DESENHOS EXPOSTOS POR MESS~8 MAZELINE & C~. 

Messrs. Mazeline & C~ do Havre, exposérão dous bellos desenhos feitos por Mr. 
Armengaud, a!né, de Paris, representando a maquina de cylindros oscillantes, da força 
nominal de 500 cavallos, que construírão para o Hiate "Aigle,'' de Sua Magestade o 
Imperador Napoleão 3°. 

MAQUINA DE 1\ffi. NILLUS. 

Mr. E. Nillus, do H avre, contribuio para a Exposição com uma maquina horizontal 
de movimento directo, da força nominal de 80 cavallos. O arranjo e disposição geral das 
peças do maquinismo muito se assemelhão ao typo usado por Messrs. Humphreys & 
Tennant, ainda que não tão aperfeiçoado. 

Messrs . Escher, Wyss & C~ exposérão um beiJo especimen de mo.quina de cylindros • inclin ados, da força nominal de 120 cavallos, construída por elles em suas officinas, na 
Suissa. 

A maquina é representada em uma secção do navio, mostrando d'esse modo não só 
as rodas de patente, mas tambem todos os accessorios necessarios ás maquinas de vapor 
navaes. 

É construída segundo o principio de alta e baixa pressão, usando vapor de 60 a 
75 tos. de pressão por polegada quadrada. 

2 X 
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E essa maquina por seu arranjo e disposição, tem merecido a attenção dos 
constructores Inglezes não só pela perfeição de mão d'obra, mas tambem pela originalidade 
do desenho. 

:ThUQUINA DE MR. FRESTADIUS. 
Mr. A. W. Frestadius contribuio para a Exposição com uma maquina horizontal de 

movimento directo, construída em suas officinas, erri Bergsund, perto de Stockholmo, para 
uma canhoneira Sueca. 

Sua força nominal é de 60 cavallos; é construida segundo o principio de alta e baixa 
pressão. O seu arranjo muito se assemelha ao da maquina de alta e baixa pressão 
inventada por Messrs. Allen & Stewart. Os fabricantes que citámos durante o decurso ele 
nosso trabalho são tí:w sómente aquelles que contribuírão com especimens de seus 
productos para a Exposição Internacional ; d'entre elles Messrs. Maudslay,_ Penn, 
Humphreys, Rennie, Ravenhill, Randolph, Napier, e Laird, são os que constantemente se 
achão encarregados pelo Governo Inglez da construcç"tw de maquinas de vapor navaes, 
para os seus navios de Guerra. 

• 
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XXIV.(H) 

CLASSE VI. 

MA CRINAS E INSTRUMENTOS DE AGRICULTURA· 

PELO 

DR. B. J. RIBEIRO SOBRAGY, 
1° TENENTE DE ENGENHEIROS. 

-----
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PARTE I. 
• 

VISTA RAPIDA SOBRE AS PRATICAS AGRICOLAS DO BRASIL 

Como todos os paizes que nascêram ba tres ou quatro seculos, começa o Brasil a 
resentir-se do seu primeiro systema de arroteamento e cultu~a. Não havendo princípios 
que a guiassem, era a arte de cultivar considerada como causa inteiramente fora da 
especulação scienti:fica. Cada um tirava o proveito immediato da terra que lhe cabia nas 
mãos, e assim continuava em quanto ella podesse produzir sufficientemente para remunerar 
os pbucos cuidados de que era objecto. Quando chegava ao ponto em que a .perspectiva 
dos beneficios começava a enfraquecer, nada era mais facil do que passar para a terra 
vizinha e dar-lhe o mesmo tratamento. 

Mato por todos os lados achavam 'nessa Terra abençoada os primeiros colonos 
Portuguezes. Natureza tí1o selvatica não parecendo agradar-lhes, e não achando, além 
d'isso, cultura mais facil e promettedora do que a das terras cuja fôrça procluctiva ell es 
viam nas proporções, até el).tão desconhecidas, da vegetação luxuriante que as cobria, 
armavam-se sem muito hesitar de um machado e de um facho, dirigiam-se para o logar da . 
execução, onde em poucos instantes podiam contemplar onovo quadro que se apresentava 
a seus olbbs. Suppunham talvez accrescentar nova fôrça a essas terras já tl'w fortes. 
Mal sabiam que as' cinzas cujo emprêgo é necessario em outras circumstancias, ní1o 
compensavam 'nessas o que elles perdiam por outro lado, attendendo ao modo por que 
0peravam. Mas o solo era tão riqo entí1o que apezar de tão duro tratamento, 
vegetação primorosa vinha logo substituir a floresta incendiada ; e isso era mais que 
sufficiente para satisfacção de seus desejos. 

Executado este trabalho de arroteamento, podiam á vontade plantar mandioca, milho 
e feijão. 

Para depositar as sementes, serviam-se de uma enxada ou ele um páo, com o pé 
passavam um pouco de terra por cima, e esperavam com razuo que o tempo fizesse o 
resto. 

Não ha systema mais simples ; como tal ní1o desagradou ás gerações q'le se succedêram, 
e o que se fazia ha tres·seculos é a imagem muito parecida do que hoje se faz. 

Baseada sobre o incendio, não admira que a agricultura Americana haja destruido 
tanto. Em toda a Ameúca se notam estes effeitos. As terras cançadas _abandoríam-se; e 
quando ha falta de novas, onde o principio seja applicado em toda a sua plenitude, volta-se 
ás antigas, que já se acham cobertas de capoeims, e ahi então se começa uma nova serie 
de plantações, levada até o segundo cançaço: o fogo em tudo isto representa sempre o 
primeiro papel. 

As rotações em nossas culturas pouco ou nada se parecem com as rotações Européas. 
A agronomia bem entendida data, é verdade, de poucos · annos .: não é a perfeição que ella 
imprime aos trabalhos do campo, o que se eleve desejar hoje para a America, onde, em geral, 
ha muita terra barata, e onde por conseguinte as lições ela sciencia postas em prática 
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custariam mois caro em algumas circumstancias, do que a acqmstçao de novas terras 
para as mesmas culturas ; mas ba certos · principias mtúto ~ntigos que devêram ter 
esclarecido o nosso modo de agricultar, e grande economia ele madeira teríamos realizado, 
respeitando ao mesmo tempo um pouco mais as nossas florestas, ct1jo fim parece não ser só 
o de, reduzidas a cinzas, abrir campo ás plantações; que podiam aliás, em alguns casos, 
continuar em muitas cl'essas grandes extensões de terra, que ficam depois de certo tempo 
entregues ao mais primitivo dos alqueives. 

Esse enthusiasmo, ou, por melhor dizer, esse fogo com que alguns agricultores se 
lançam ás arvores, devêra ao menos ter diminuído de ponto. 

Ha quarenta e tantos anuas que por nossas terras viajou o sabia St. Hilaire. O 
quadro que faz este distincto naturalista de algumas de nossas práticas agrícolas, postoque 
não muito lisongeiro, é exacto para esse tempo. 

" No Brasil, diz elle, a terra em que se acaba de lançar a semente o:fferece a imagem 
da destruição e do cabos. O systema de agricultura é fundado sobre a destruiçtLO das 
fl orestas; onde não ba mato não ba cultura. As culturas alternam com as capoeiras, 
em quanto se acha vigor no solo, e o capim-gordura corôa a obra." 

No tempo em que esse sabia naturalista viajou pelo Brasil, os nossos conhecimentos 
agrícolas não estavam na altura em que já se acham hoj e. É quasi certo, que se lhe 
fôsse dado resuscitar, e de novo percorrer essas terras, desconheceria inteiramente as 
Províncias em que falia: veria arados em muitos lagares, causa que nunca antes alú 
. víra ; veria carrinhos de mão, cuj o emprêgo elle havia aconselhado aos Mineiros, e em 
cujas vantagens nt'Lo quizeram acreditar; veria a cal empregada pfLra a preparação das 
sementes, e mesmo como adubo das terras; veria de novo esses operarias Mineiros que 
em seu alto conceito collocara acima elos da Europa; veria emfim mais umfL vez essa 
bella Província de Minas, que elle considerava como podendo viver sem dependencia. 
commercial elo resto do mundo, logo que uma populaçt'Lo mais forte soubesse tirar partido 
de seus recursos . 

Essa população mais forte existe hoje, ~ a riqueza natural é ao mesmo tempo 
explorada com mais criterio. 

I nfelizmente é o nosso systema ele cultura tal vez o uni co admissivel praticamente, 
quando se trata de arrotear um paiz novo; como em tudo, porém, o mal está no abuso. 

Se todos os agricultores das nossas paragens tivessem uma certa dose de conhecimentos 
praticas sobre as applicações ela cbimica á agricultura, tão indispensaveis para a boa 
direcção de seus trabalhos, contentar-se-biam com as primeiras q2teimadas; restituirü•m 
ás terras as materias nutritivas que as colheitas successivas lhes vü.o sempre subtrahindo, e 
teriam assim a ferti lidade indefinida do solo. 

Admitte-se que se possa começar pelas den·ubadas, com muita parcimonia entretanto, 
para que se nt'Lo reproduza entre nós o que se condemna na Europa. 

"Está quasi calva," segundo a expressão de um escriptor que tambem deixou sobre 
o Brasil bellos e interessantes escriptos, e que em seu estylo brilhante faz quadros 
desoladores do nosso systema de cultura. 

" Arrotêa-se a fogo, cultiva-se até o cançaço, depois do que abandona-se a terra: 
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não se alterna, não se estruma, nt'to se marna ; do estado de cultura, passa a terra ao 
de pousio, e d'este ao d; capoeiras, tal é a serie." 

Comó se vê, as côres negras occupam todo o quadro do Snr. Ribeyrolles. 
Terras bem arroteadas são synonimo de terras bem incendiadas; synonimia infeliz 

que se verifica em toda a extensão da America. 
Quanta semelhança entre estes quadros feitos por dous illustres observadores em 

duas epocas tão separadas ! 
O segundo felizmente não exprime mais do que uma semelhança que vae 

desapparecendo. 
O primeiro quadro, que no tempo elo illustre St. Hilaire representaria com todas 

as côres proprias o estado de então, deixa de ser exacto presentemente, em muitos pontos 
de algumas de nossas Províncias. . 

Na Província do Rio, sobretudo, os melhoramentos agrícolas penetram com facilidade, 
e 'nella já se encontram arados que nl'to têm a fórma dos de Cincinnato. O mesmo, porém, 
não se dá por toda parte. 

O modo p.or qu~ entre nós, em geral, ainda hoje se trata a terra não se presta muito 
á introclucçt'to elos instrumentos aratorios: em raríssimos casos podemos gozar elas 
vantagens resultantes do seu emprêgo. 

Em varios logares do Rio-Grande, apezar de ser esta uma Província criadora de 
gado, h a grandes lavouras, feitas segundo o principio geralmente adaptado. Nas de 
recente data não se pode empregar o arado por causa da quantidade immensa de troncos . 
que ficam por muitos annos; em outras, onde estes obstaculos têm desapparecido com 
o tempo, é possi vel empregar o arado e a grade ; e na Província enco;ntram -se algumas 
roças, onde estes preciosos instrumentos são admittidos. O uso de muitos outros, que 
tt'LO bons serviços poderiam prestar, é inteiramente desconhecido. 

Se para a qualificação de grande ou pequena, dada á cultura, se tomar por base, como 
fazem alguns agronomos, não a extensão que se lhe dá, mas a . natureza dos instrumentos 
ele producção, vê-se que só temos a pequena cultura; feita, porém, em tão grande escala 
em algumas elas nossas Províncias, que seria inconveniente dar-lhe tal qualificação. 

Ligeira idéa dos nossos a1·ados.--·Entre os arados Gregos e Romanos de que 
existem desenhos ou modelos, notam-se muitos com uma fórma mais aperfeiçoada, e 
preenchendo melhor o seu fim, do que alguns ainda existentes entre nós, e que representam 
o typo elo arado primitivamente importado pelos Colonos Portuguezes; se ao menos• 
fôssem leves ; mas nem isso. 

As suas partes activas reduzem-se a uma ponta ele ferro disposta horizontalmente, e 
apresentando uma ligeira convexidade na parte superior; as outras peças que constituem 
o arado aperfeiçoado não existem. Feitos d'este modo muito mal preenchem o seu fim; 
e primitivos como são, não podiam deixar de ser puxados por bois, animaes pesados e 
extremamente vagarosos. A tracção d'esta machina informe é cli:fficultada, não pela fórma 
da rellza, mas pelo vaTal immenso ,ao qual se amarra a canga. Como consequencia d'esta 
disposição, já devia o varal ter o comprimento necessario para que a relha ficasse a certa 
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distancia dos bois; mas essas dimensões silo além cl'isso quasi sempre exaggeradas; d'onde 
resulta que este arado de páo pesa talvez mais do que aquelles Jcujas peças &to tod as de 
ferro. 

O typo d'estes arados se vê nos desenhos copiados dos mais antigos baixos relêvos 
romanos. Em alguns mais aperfeiçoados, como descreve Plínio, apparecem o segão ou sega, 
e ao mesmo tempo duas rodas ; accrescimos que j á constituem vantagem sobre os nossos. 

Alguma causa sobre a gmde.--Empregamos igualmente a grade, toda feita de 
páo, inclusive os dentes; ora é esta exactamente a parte que devêra ser de ferro : talvez 
pareça isto insignificante, mas é objecto a que se dá toda a attenção em outros paizes. É 
verdade que os dentes de páo tem quasi sempre a fôrça su:fficiente para as nossas terras ; 
porquanto só se trabalha 'naquellas em que não existem torrões duros, e onde uma espessa 
camada de humus forma o solo propriamente dito. 

São esses depositas immensos de fecundidade os escolhidos para roças, e ahi a grade 
ele páo, como é, preenche o seu fim. 

'Nessas terras para cuja fertilidade só contribuiu a acçilo dos seculos, as plantações 
succedem-se de modo contínuo e invariavel ; o vigôr que apresentam por muitos annos faz 
crer inexgotaveis esses depositas de vida vegetal; como sempre porém a verdade apparece; 
e o que se faz é simplesmente abandonar a terra cançada, e ir além sempre com o mesmo 
systema. 

Com semelhante systema, se tal nome a isso se pode dar, é di:fficil introduzir em 
nossa agricultura os instrumentos aperfeiçoados que todos os dias apparecem. 

O arado, primeiro termo da serie dos instrumentos agrícolas, não pode ser applicado 
em um terreno onde a cada passo se encontra um tronco de arvore; e quando chega o 
momento ela sua decomposição, momento em que o arado seria admissivel, a terra mostra, 
na maior parte dos casos, os primeiros symptomas ele cançaço, e dispensa assim o uso 
cl'esse instrumento. 

É hoj e além d'isso por todos reconhecido o perigo ele dar á terra sempre as mesmas 
sementes : é talvez em consequencia elo estado de enfraquecimento, isto é, cl'esse estado 
em que j á faltam ao solo alguns dos elementos necessarios para a producçt'w da 
planta, que apparecem certas enfermidades nas colheitas, e que muitas falham 
completamente. • 

A Irlanda abusou ela cultura da batata; nm mal terrível sobreveiu que lançou na· 
miseria a massa ele seus habitantes, cuja alimentação se compunha quasi exclusivamenté 
d'esse unico producto da terra. 

Postoque se não conheça ao certo a verdadeira origem d'esse mal, para o qual 
concol:rêram talvez causas geraes, é presumível ao menos nilo fôsse a isso indifferente o 
estado de fraqueza a que tinha chegado a terra. Houve quem attribuisse o mal ao excesso 
de estrumes ; parece entretanto que na Irlanda, era antes a falta cl'elles o que mais se 
devêra temer. 

O certo é que as plantas têm ainda muito . que soffrer, visto que de pathologia 
vegetal só se conhece o nome. 
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O Snr. Mechi, agronomo amador," e ao mesmo t~mpo proprietario, crê entretanto que 
nüo está longe o ~ia de chamar-se medico tambem para a terra; o qual lhe receite depois 
de investigada a causa do mal, attendendo sempre á constituição do doente e á natureza de 
seus alimentos. . · 

"A hydropesia ou excesso de agua sem meios de escoar-se é, segundo elle, doença 
mui frequente nos earthy pat2'ents." É o Sur. Mechi ainda quem lamenta o êrro dos 
janne1·s que dão cal á terra já exhausta por prévio excitamento, e só precisando de um 
tonico tranquillisador, de bom estêrco ; e notft que outros dão a1ca1is, quando acidos e 
phosphatos só podem sal v ar o doente. 

A .mais bella das estrêllas do Imperio, a Província do Rio-Grande, foi victima de um 
d'esses males que atacam as plantas. 

Com um pouco mais de resignação ter-se-hia continuado na cultura cl0 trigo; o mal 
que ali grassava não era mal incuravel. O desanimo apoderou-se, entretanto, dos 
agricultores; um terror panico lhes fez abandonar a melhor das culturas, e isto por uma 
industria que ntio tem sido das mais florecentes. O gado por sua vez tambem está sujeito 
á peste : foi a tróca de uma cousa má por outra peior; verdade é que não se contava então 
com a peste a que está sujeito o gado. 

A cultura simplesmente alternada teria talvez bastado para fazer desapparecer o 
mal. Com uma pequena criação de gado de um lado, e plantações do outro, empregando as 
dejecções animaes para estrumar as terras, e plantando o trigo, ora em uma folha (sole), 
ora em outra, ter-se-hia conseguido não só produzir muito mais, senão tambem muito 
melhor: ter-se-hia talvez mesmo evitado a doença, attendendo a que um bom regimen 
hygienico preserva de tanta cousa má. 

Para que não pareça paradoxal a proposição de que se pode com a cultura alternada 
obter mais trigo, vistoque se falla de trigo, e mesmo em menor espaço, citarei um exemplo. 

Por · cá tambem niio se acredita muito 'nestas cousas. Perde-se de vista em muitos 
lagares, que a fertilidade de um campo é devida ao estrume; e que certa quantidade d'este, 
dada a uma só geira de terra, prqduzirá mais elo que a mesma quantidade distribuída por 
duas; que o trabalho fica além d'isso reduzido á metade, o ·que tem ainda a vantagem de 
não exigir tão grande numero de trabalhadores. 

A prosperidade da agricultura nas Flandres é devida ao systema alterno, e ao cuidado 
com que ali aprpveitam todas as clejecções, de qualquer natureza, para adubo das terras. 
Em suas cisternas o Flamengo guarda tudo ; 'nellas conserva o seu precioso purin, que os 
Inglezes introduziram em suas praticas, e que os Chinezes empregam desde os tempos 
bistoricos; estes tendo pouca criação de gado, aproveitam tudo quanto lhes pode servir, 
não esquecendo os cabellos da barba e da cabeça. 

Em seu systema alterno o Flamengo introduziu a cultura da beterraba, que permitte 
ter maior numero de cabeças de gado, e por consequencia mais estrume. Esta pianta e 
algumas forragens alternam com o trigo, a cuja cultura se destinou menor extensão de 
terras; foi o que levou alguns a duvidarem da abundancia das colheitas. 

O exemplo que vou citar passou-se na Flandres Franceza. Em 1853, a cidade de 
Valenciennes inscreveu em um arco ele triumpho quatro algarismos: 
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" Producção de trigo no districto antes da fabricação do assucar, 353,000 hectolitros; 
numero de bois, 700. J 

" Producção de trigo depois da industria do assucar, 421,000 hectolitros; numero de 
bois, 11.500." 

Eis o modo por que respondêram aos incredulos alguns agricultores da Flandres 
Franceza. 

O augmento do gado produzindo mais estrume, augmentou a producção do trigo ; 
havia menos sementes na terra, mas essas sementes produziram mais. 

Entre nós houve um desanimo geral em presença daferntgem (uredo rubigC!, De 0.), 
cuja causa se poderia talvez ter combatido melhorando nossas praticas agrícolas*. 

* Este flagello era conhecido dos antigos. Os Romanos temiam-n-o tanto que d'elle tinham 
feito um Deos, a quem instituíram as festas chamadas R~tbigalia. 

No Rio-Grande, quando grassava o mal, as colheitas eram ainda de 35 a 40 grãos por 1 
semeado: resultado que parece indicar que ali a ferrugem não devia ter altares. A ser exacto o 
multiplo da producção 'nessas circumstancias, só podia concorrer para a mudança de rumo que 
então tomaram os cultivadol.'es, o effeito da comparação entre esse multiplo e o que obtinham 
anteriormente ao apparecimento da peste, que era de 100 e mais por 1 semeado. 

Humboldt, no seu Ensaio Pol-ítico sob1·e a Nova Hespanha, dá o multiplo de muitos districtos 
d'aquelle paiz, cuja riqueza de colheita elle considerara como surprehendente, e que não dão mais 
de 35 a 40 vezes a semente (producto que qualificámos de máo); sendo além d'isso os campos 
irrigados artificialmente, e destorroados por muitos lavores . Os districtos, que em casos 
excepcionaes davam colheita abundantissima, não multiplicavam mais de 50 a 60 vezes. 

No Valle do 1\'fexico, o producto é ele 18 a 20. Durante a sua estada 'naquelles legares, este 
sabio avaliou o producto médio .de todo o paiz, nos annos ordinarios, em 22 a 25 grãos por 1 ; 
producto que era pouco maior promvelmente, segundo Abad, a quem Humbolclt consultou a este 
respeito. Notou perto de Zelaya grande differença entre o producto das terras regadas 
artificialmente e as que não o são; o rendimento nas primeiras era de 40 a 50 por 1, e nas outms 
de 15 e 20 por 1. 

O producto médio em França, segundo os calcules de Lavoisier e Necker, citados por 
Humboldt, é de 5 a 6, que é 'tambem a média elo Norte da Allemanha, Polonia, e Suecia. Nos 
legares mais ferteis da França, o multiplo· é 15 ; e pouco mais elevado em alguns districtos do 
Departamento do Norte, segundo um autor Francez. 

Na Hungria, Croacia, e Esclavonia, o prodncto é de 8 a 10 ;por 1. Em alguns legares do 
Perú, 18 a 20. Perto da cidade de Buenos-Ayres, lo. Na extremidade mai~ septentrional ela 
Nova Hespanha, nas costas da Nova California, o producto médio das colheitas de 2 annos, para 
18 villas, foi de 16 a 17 por 1; sendo o maximo de 50 por 1, em San Diego; e o mínimo, de 3. 
por 1, em San Carlos. 

Na Exposição apresentaram-se amostras de trigo genealogico, obtido pelo processo de selecção 
repetida por alguns annos : este trigo deu, apezar do caracter excepcional da estação em 1860, 
804 por 1. Em melhores circumstancias, 1 grão produziu 1909 grãos. A tanto não chegavam 
as terras elo Norte da Africa, cuja fertilidade era proverbial, e que davam, segundo Plínio, 150 
por 1. 

Como as qualidades da especie já estão fixadas, não seria fora de logar mandar ir d'aqui 
2 y 
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Aterrados pois os agricultores Rio-Grandenses diante de um .flagello que lhes 
destrui a as colheitas, venho 'nisso um. mal para que não conheciam remeclio, e con:fiando 
pouco em seu clesapparecimento espontaneo; dirigiram suas vistas para outro lado, e um 
novo horizonte se lhes apresenta. 

A criação elo gado se estabelece na Província, e uma phase nova começa para ella. 
Se cl'aqui a seculos, fôrem os seus Annaes compulsados por algum amador ele 

historia antiga, a sua attenção se fixará sem duvida sobre a .pagina d'essa transiç~to. 

Supporá ter havido confusão de datas na redacção dos Annaes, quando vir uma geraç~to 
agrícola transformada em outra de criadores de gado. A metamorphose inversa é a que 
se observa no mundo. 

Melhoraram as causas com a troca ? 
Como Província agrícola, estaria o Rio-Grande talvez hoje em muito melhores 

circumstancias; para que, porém, poclesse esse estado continuar, á vista elo que se passou, 
era necessario mais elo que nunca, certa iustrucçuo especial nas populações ruraes. 

Era o 'que nos faltava então e o que ainda nos falta hoje. 
Sob um clima que tanto se presta á producção agrioola, tendo mesmo os Brasileiros 

tendencias para os trabalhos do campo, e sendo a agricultura a primeira fonte da riqueza 
do Imperio, seria para clesej ar que o ensino agrícola fôsse tomado em toda a consideração. 

É objecto bem digno de merecer a attenção do paiz. Sem essa educação ele que 
tanto se precisa, para saber-se tirar elo solo todo o proveito, sem jámais cançal-o, e para 
evitar de algum modo a ferrugem elo trigo, &c.; sem essa educação, n~w é possível dar á 
cultura o caracter que lhe é devido. 

Em paizes onde a agricultura tanto florece, como a Inglaterra, Belgica, França, ha 
todos os dias novas facili·dades para o progresso agrícola. A formação de Sociedades, as 
Exposições, etc., tudo contribue para essa educação especial. 

As medalhas dadas por occasião 'dos concursos s~w grande incentivo para os 
expositores; aquelles que as obtêm tratam de não desmerecel-as, e os que as não 
obtiveram, se esforçam por alcançai-as; d'oncle resulta instrucção para todos. Depois da 
primeira Exposição Belga, o Snr. Oh. Rogier, então Ministro do. Interior, dizia no 
Relatorio dirigido ao Rei: "A experiencia feita no mez ele 7bro. ultimo (Hl47), provou 
que as exposições s~w um meio poderoso ele progresso, tanto para a agricultura como para 
a iudustria." 

A Inglaterra, paiz classico da agricultura, como muito bem dizem os Inglezes, offerece 
o bello espectaculo cl'estes concursos que se succedem com pequenos intervallos. E 'neste 
paiz tão adiantado, não se pense que estão satisfeitos com o que têm. Têm sociedades 

algum d'esse trigo genealogico para distribuir-se entre os cultivadores do Rio-Grande que quizessem 
experimental-o. Se a experiencia fôsse bem succedida, é quasi eerto que o principio de selecção seria 
applicado depois, não só ao trigo conhecido na Província, mas a outras plantas que lá se cultivam. 

O bushel cl'este trigo custa cerca de 20 $., e uma medida d'estas bastará para 4 acres, se 
se plantar segundo as instrucções de Mr. F. Hallett, de Brighton, a quem se devem as bellas 
amostras expostas. 
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agrícolas, têm as Exposições Nacionaes, têm excellentes livros . ejornaes de agricultura, e 
pedem sempre mais instrucçt'LO. 

O que o Snr. Mechi pede para a Inglaterra, poder-se-hia com mais forte r~zão 
pedir para o Brasil; é que o ensino da ag1·icultura entre no plano da instntcção 
geral. 

Assi'm, a agricultura que tanto promette em algumas Províncias, receberia o influxo 
benefico das idéas, a theoria iria esclarecer a pratica, e os fazendeiros seriam obrigados a 
confessar que a sciencia não é tão inutil como alguns espalham, quando tivess~m uma 
demonstração pratica, semelhante á da cidade de V alenciennes, dada aos Flam.engos 
incredulos. 

Parece entretanto que se não deve perder a esperança de vêr o Rio-Grande voltar á 
sua cultura do trigo : esta nova transição não será tt'LO rapida ·como a primeira; se isso 
porém se der, ver-se-h a pouco depois, apezar de seu máo porto de mar, como por encanto 
levantar-se a Província, e collocar-se no lagar que lhe é destinado, e do qual não estaria 
talvez longe, se não fôssem os fataes contratempos por que passou. 

É tão pouco consolador recorrermos ao estrangeiro para o pão que comemos, quando 
com alguma perseverança e esforços bem dirigidos podíamos ter o suffi.ciente para a nossa 
subsistencia. 

Nas circumstancias actuaes, podia o Rio Grande, com quasi certeza de successo, 
entregar-se ele novo á sua antiga cultura. Ahi ha gado em abundancia, e por conseguinte 
muito estrume, base de todo progresso agrícola; pois "não ha agricultura sem estrumes, 
e não ha boa agricultura sem muito estrume." 

Se por lá adoptassemos systema de cultura que se parecesse com os dos paizes da 
Europa, teríamos ainda a vantagem de poder applicar-lhe os instrumentos que a mechanica 
agrícola produz todos os dias. _ O trabalho seria muito mais simplificado, e menos queixas 
appareceriam contra a falta ele braços que se vae sentindo. 

Quantas vantagens, como consequencias umas das outras, não decorreriam de um 
systema racional de tratar as terras : haveria muito menos terra cançada ; pouparíamos as 
arvores; poder-se-hia empregar maior numero de machinas, effectuando assim o mesmo 
trabalho, com o menor numero de braços, e vendo ao mesmo tempo crescer a prosperidade 
de nossas colheitas. 

No pé em que se acham as causas, a julgar-se da prosperidade de nossa agricultura. 
pelos instrumentos de trabalho de que nos servimos, seríamos levados a confessar que elln, 
acaba exactamente no ponto em que começa a agricultura Européa: o arado é a linha 
diviso ria. 

Felizmente para nós, não é d'este modo que em geral se mede a prosperidade agrícola 
de um paiz : attende-se mais á qualidade e á quantidade dos productos ; e as nossas 
exportações attestam, segundo as Notas Estatísticas elo Snr. Sebastião Ferreira Soares, 
o magnífico resultado de 54 mil contos para o café, quasi metade d'esta somma para o 
assucar, e perto de sete mil contos para o algodão, no anno de 1856 a 57. De seus 
a,lgarismos deduz o autor que a producção tem sempre ido em progresso, apezar da grande 
mortalidade de 1855, e da cessação do trafico em 1851. 
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Eis as hypotheses q~e podem, em geral, segundo penso, explicar o augmento de 
producção : melhor direcção ás forças de que se dispõe ; ou augmento de forças-o que 
se obtem com a acquisição de novos braços, ou ele machinas que os substituam. 

Vejamos agora qaaes os resultados d'estas duas hypotheses, não contando com as 
machinas. 

Pela primeira as fo rças empregadas são capazes ele um certo effeito, que irá crescendo, 
á medida que a resulÚ:tnte fôr melhorando ele direcção ; este effeito será maximo quando a 
direcçi'to da resultante total fôr a mais conveni·e~te. Esta hypothese conduz pois a um 
maximo de proclucçüo, além do qual seria impossível ir. 

Não suppondo portanto accrescimo de forças novas, mas que se fôsse sómente 
. dando melhor direcção ás forças existentes, vê-se que os resultados iriam crescendo, 

e não passariam de um certo ponto. 
Pela segunda hypothese, é igualmente impossível que esse progresso continúe 

indefinidamente só com o emprêgo de novos braços escravos, forças que tendem a 
desapparecer : é questão de tempo. 

D'este curto exame resulta, que tanto na primeira como na segunda hypothese 
caminha a producçüo para um maximo. Se as nossas· circumstancias são representadas 
por qualquer d'estas combinações, com pezar veremos d'aqui a algum tempo decrescer a 
lei hoje crescente. 

Ao augmento da producção 'nestes ultimas annos não foi indifferente o grande 
impulso que lhe deram os Fazendeiros em presença da crise que os ameaçava. A esse 
esforço supremo se deve, permitta- se-me a expressão, certa velocidade adquirida cujo 
effeito se deve ter em conta : mas este effeito tem igualmente os seus limites. 

O que pode assegurar o progresso constante; · é o accrescimo de forças livres, e o 
emprêgo mais geral das machinas. Se o Paiz se não preparar para colher das machinas 
o proveito que promettem, se não se fôrem introduzindo algumas praticas agrícolas de 
paizes mais adiantados, se a colonização não tomar mais amplas proporções, nenhuma 
duvida ha que não teremos no futuro algarismos tão eloquentes como os de 1856 a 57. 

Para poder de algum modo melhor apreciar o nosso systema agrícola, seja-me 
licito fazer uma pequena digressão que não será totalmente fora de proposito. 

A primeira applicação da sciencia á agricultura foi a irrigação. Quando as aguas 
do Nilo se retiravam depois das inundações, deixavam extensa camada de limo, cujas 
virtudes eram c.onhecidas pelos Egypcios. A natureza suggeriu-lhes esse processo de 
fertilização, elles nt'w fizeram mais do que regularizal-o: construíram canaes, e poderam 
aproveitar melhor a acção fertilizadora das aguas, evitando ao mesmo tempo os 
inconvenientes das irrigações naturaes, muitas vezes mais fortes do que lhes convinha. 

A natureza indicou pois os meios, o homem adaptou-os aos seus fins ; e foi imitando-a 
em seus processos que os Egypcios asseguraram a fertilidade do seu paiz. A lição foi-lhes 
de tanto mais proveito por ser o Nilo o rio que mais limo carrega. 

Nos nossos dias, aquelles paizes que não têm grandes canaes Egypcios, irrigam os 
seus campos, fazendo pequenas reprêsas nas aguas que por elles correm; e pela drenagem 
(dTainage), quando necessario, clão escoamento ao excesso d'estas. 
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A irrigação, objecto de tanta importancia na agricultura, não é cousa nova; era 
conhecida nos tempos bíblicos ; é uma d'essas causas vellias ignoradas dos que só 
procuram novidades. 

A drenagem não é, como poderia parecer á primeira vista, uma operação simplesmente 
opposta á irrigação, e servindo por conseguinte unicamente para dar esgôto ás aguas 
superabundantes, cuja estagnação prejudicaria o desenvolvimento das plantas: a drenagem 
tem por fim conjtmctamente communicar ao solo a propriedade ele um filtro aberto através 
elo qual a agua vae deixando, á medida que passa, os seus princípios fertilizadores, que se 
concentram em um solo poroso, e onde ficam como em deposito para as necessidades 
futuras da vegetação. 

Esta operação evitando pois a estagnação das aguas, que é sempre prejudicial, 
subtrahe-lhes igualmente o que ellas contêm de bom. 

Em todos os paizes em que a agricultura florece, não ha plantacão de trigo sem 
prados. A relação das areas destinadas á plantação do trigo e á formação dos prados, 
varía de um paiz a outro : esta relação é de 3 para 1, na Inglaterra; na Fr~ça se dá mais 
extensão relativa á cultura do trigo, e o resultado é que a média da producção por acre na 
Inglaterra é dupla da médirt obtida em França. Á irrigaÇão de seus prados, e á maior 
quantidade ele gado que 'nelles pastam é attribuida a superioridade Ingleza. 

Hoje os paizes mais adiantados tiram proveito das irrigações. 
A Inglaterra tem obras destinadas ás operações d'esta natureza, mas que ele nenhum 

modo se podem comparar com os grandes canaes, que tem mandado construir nas suas 
possessões da India; "trabalhos immensos, que serão o maior monumento da civilizaçt"Lo 
Britannica 'nesses paizes longínquos." 

Quando a Inglaterra· emprehendeu construir taes obras, estavam quasi em ruinus, 
antigos trabalhos que para o mesmo :fim haviam sido feitos em epocas remotas. 

D'entre os canaes ali construidos pelos Inglezes é o elo Ganges o mais importante: o 
seu comprimento, incluindo os ramaes, é mais de 200 legoas. 

Para fazer-se idéa do grandioso d'essa obra, basta dizer que 'nella se contam 902 
pontes, não comprehenclendo 'neste numero 297 outras, menores, destinadas a fins especiaes; 
sem mencionar o grande numero de outros trabalhos inherentes a taes obras; como eclusas, 
passes navegaveis, reprêsas, &c. 

O beneficio das irrigações se estende a uma superficie de perto ·de 2 milhões de 
hectares. Custou este canal cêrca de 14 mil contos de réis. 

O uso ele reservatorios para as inagações é seguido em muitos pontos da India: e só 
na Província de Madrasta, dizem, ha uns quarenta mil, que rendem para o Estado mais de 
treze mil contos. 

A Lombardia tem os seus antigos canaes considerados como os mais completos. 
A Belgica tem os seus, a cujo auxilio deve o ter conseguido de alguma sorte dar vida 

ás charnecas da Província [elo Limbourg. Ha ali prados magníficos, sobre tudo os que 
ficam perto das Povoações de N eerpelt e Overpelt, em uma das quaes reside o Engenheiro 
Director da.,s irrigações. As partes que recebem o beneficio d'esta operação em nada se 
parecem com muitas outras nas quaes se suppõe ver a imagem elas arê;:ts rebeldes de 
algumas ele nossas Províncias. 
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Apezar de taes beneficios, acha-se entretanto esta Província em circumstancias muito 
inferiores ás de suas co-i'rmãs, que mais ricamente dotadas pela natureza offerecem por 
qua,:;i toda parte o aspecto de um grande jardim. Cansa verdadeiramente surpresa 
quando, depois de ter visto a Belgica coberta pela maior parte de mo bella vegetação, se 
atravessa essa Província malfadada, onde a arte tem feito tanto para diminuir-lhe a 
esterilidade. 

Nas Republicas Hispano-Americanas, para não ir mais longe, tambem ha irrigações. 
No Perú, segundo informação que tenho, é bastante extenso o seu emprêgo : não são 
provavelmente tão bem feitas como no tempo dos colonos Hespanhoes, herdeiros do povo 
outrora o mais adiantado do mundo em praticas agrícolas; pois, é sabido que sob a 
dominaçiw dos Sarracenos, houve tempo em que os productos da Hespanha eram por si 
superiores aos do resto . da Europa. Quanta mudança para a Hespanha de hoje, 
considerada como um elos paizes mais atrazaclos em agricultura. 

Por sua importancia vital era a agricultura nos tempos mais remotos consiclerada 
mesmo como ~bjecto ele veneração. 

Nas praticas agrícolas e scenas da vida rural não desdenhava então inspirar-se a 
poesia. Sob bellas fórmas metricas que o tempo respeita, chegaram até nós algumas 
clescripções cheias de vida, que permittirão sempre devassar através dos seculos os segredos 
d'esses tempos. 

Quanto preceito antigo passa hoje em certos casos como novidade ! 
A idéa da rotação das colheitas data elos tempos historicos ; os Egypcios conheciam 

as vantagens elas rotações, e sabiam adaptai-as ao seu solo e clima; 
Virgílio, que tambem era agronomo, reconhecia como muitos antes d'elle a vantagem 

elo afolharoento biennal com alqueive; isto é, a divisão do campo em duas folhas, 'numa 
das quaes se planta trigo, no 1 ~ anno ; deixando a outra em descanço : no 2~ anno, 
inverte-se a ordem, para evitar o 1·estibilis, cujas inconvenientes já então conheciam. 
É esta a praxe ainda hoje seguida ·em muitos lagares ela Europa. Mas este agronomo 
reconhecia por outro lado que certas plantas podiam alternar com os cereaes, e occupar o 
anno de alqueive sem prejuízo da colheita principal; o que evitava ao mesmo tempo o 
pousio improductivo a que se conclemnavam as terras. 

Este pensamento acha-se no trecho: 

Sic quogue mutatis requiescunt fetibus arva :. 
Nec nulla intereà est inaratre gratia terrre. 

Plínio commentando a primeira parte do systema de Virgílio, em que este admitte o 
alqueive, era de opinião que isso só poderia ter logar quando houvesse abundancia de terra. 
Nos estamos nas cirourostancias em que Plínio admittiria mesmo o sysferoa das capoeiras. 

Varrão tarobem recommenclava a vantagem de deixar a terra descançar de vez em 
quando, ou a de alternar coro uma cultura mais leve que a cançasse menos. 

P ara obter estrume animal ja então se praticava a estabulação, cousa de que hoje se 
tira tanto partido. 

Oolumella estabelecia regras para a drenagem, recommendava os estrumes verdes, e 
dava preceitos sobre o emprêgo judicioso dos estrumes em geral. 
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Os antigos, postoque nada conhecessem de chimica agrícola, tinham o presentimento 
de que as culturas alternadas no mesmo terreno, não produz?am esse effeito rapido ele 
cançaço ele que nos queixamos; e suas observações, com-quanto nuo presididas por 
princípios scientificos, os conduziam á cultura alterna. Muitas d'essas praticas empíricas 
têm sido sanccionadas pela sciencia ele hoje. 

Mas · faltava-lhes o grande principio ela verdadeira restituiçt"w ; sem o qual era 
impossível ter indefinidamente abundancia de colheitas, com o mínimo ele estrumes; 
e tal era o alvo a que tendiam os agricultores romanos. Sendo assim nuo lleve 
admirar que os seus campos, antes tão ferteis, nuo produzissem mais com o andar elos 
tempos, nem sequer para o pagamento elo imposto. " A consequencia d'isto, como diz 
um celebre agronomo dos nossos dias, foi a situação mais horrível em que se pode achar 
um povo : á cultura por espoliaçuo deve-se em grande parte esse resultado." 

O Brasil está longe d'esse estado; entretanto para lá andamos, ní:Lo a grandes 
passos, porque temos uma populaçuo diminuta para a grande extensuo de territorio que 
possuímos, e ainda temos muito mato ; mas as gerações vindouras nuo nos ~gradecerlio se 
lhes deixarmos por legado só terras cançadas, sem o recurso ao menos elas florestas 
ele cuja existencia apenas terão noticia. 

Nos tempos da Roma antiga, nt"to havia sciencia que dirigisse os seus agronomos, 
e alguns ele seus bons preceitos empíricos nem sempre eram aceitos pelos praticas; pois já 
entt"to, como infelizmente hoje, existia certa opposição entre aquelles que legislam sobre os 
meios ele obter as melhores culturas, e os que por si conduzem o arado. 

A força dos seculos pouco tem eliminuido esse antagonismo; a natureza humana tem 
sabido conservar o seu caracter immutavel. 

Apresente-se ainda hoje a muito agricultor a vantagem ele lavrar profundamente a 
terra " Theoria," dirá elle. 

A vantagem de drenar certos solos. " Theoria dispendiosa." 
O emprêgo de instrumentos aratorios aperfeiçoados "Theoria." 
A applicação ela chimica á agricultura. " Absurdo ." 
Isto se passa em muitas populações ela Europa, onde o nivel médio ela instrucçüo 

está mais elevado cloquê entre nós. 
A desconfiança porém cessa, quando o ensaio feito por um particular progressista ou 

pelo Governo, mostra ao agricultor de modo palpavel que o processo indicado pela theoria 
merece a attençuo elo prático. É esperando que o prático faça por si que muito preceito 
bom não transpõe as portas da escola, ou fica esquecido na primeira edição ele um tratado 
ele agricultura. 

Á sombra da liberdade, no gôzo de uma paz profunda, sem elementos heterogeneos, o 
Brasil hoj e mais do que nunca pode dar o signal de uma revoluçüo benefica, differente 
d'aquellas por que tem passado, e ele que nenhum germen existe. Hoje que todo o 
Imperio forma um todo homogeneo e agglutinaclo, ntio seria o momento opportuno de 
dar-se ao desenvolvimento das artes ela paz? E qual mais elo que a agricultura é digna 
da preferencia? 

Em seus tempos prosperas, os Romanos, povo que sempre se tem prazer em citar, 
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entregaram-se com amor á agricultura; e era tal a sua inclinação, que ao passo ,que as 
nobres famílias Gregas re~orriam á sua mythologia para d'ella tirarem nomes de família, 
muitos Romanos derivaram os seus das plantas que cultivavam, como os Pisoni, os Fabii 
os Lentuli. 

O progresso da agricultura tem sido apezar de tudo extremamenté lento. 
A Escocia que tanto tem feito 'nestes ultimas tempos era um dos paizes mais 

atrazados, ha apenas dous seculos. John Ray que por ali viajou, em 1660, attribuia em 
parte esse estado pouco prospero então da agricultura Escoceza á ' preguiça de seus 
habitantes, que viu muitas vezes lavrando metticlos em seus casacos elo domingo; e uma 
das cousas que não pôde explicar foi como podiam fazer tão ruim manteiga. 

Muito tem a Escocia melhorado depois d'essa viagem elo illustre Ray. Uma das 
causas do seu progresso é a extensão e rapidez das communicações, que 'nesse tempo não 
existiam; a outra, é o systema das culturas alternads.s, que. aboliu o pousio improductivo, 
e quasi indefinido. 

Os afolhamentos (assolemens) biennaes, e triennaes, vão cedendo o passo a outros 
mais aperfeiçoados. 

'Nestes pequenos afolhamentos que são ainda hoje os de alguns pontos da França, e 
de outros paizes, as plantas se succedem muito frequentemente nas mesmas terras; e assim 
quando nuo ha o cuidado de bem estrumal-as, a producção soffre. Os que admittem 
systema sem estrumes, assimilam a terra a um poço do qual se vae sempre tirando agua, e 
no qual se não quer ver diminuição. Schubert, introduzindo a cultura do trevo na 
Baviera, suppunha ter resolvido o problema da fertilidade indefinida. Esquecia-se que o 
trevo 1)or seu lado cançaria a terra: "era um grande palliativo, como houve quem dissesse, 
mas attestava progresso." 

Ha um povo que sem saber porquê, tem feito mais do que todos os outros ; é o povo 
Ohinez, cujas terras são hoje tuo ferteis como nos tempos de F o e de Oonfucio. O processo 
que para isso empregam, não é mysterio para ninguem. (V. nota A.) 

Toda a theoria agrícola resume-se em-fim na equação de Liebig, 
P=A-0; 

na qual P, significa producção (café, assucar, trigo, algodão, &c.); A, significa 
alimentação (acido phosphorico, cal, ammoniaco, potassa, &c.); O, significa opposição 
de qualquer natureza. 

TlteoTia da Totação das collteitas.--Esta theoria basêa-se em alguns princÍ])Íos de 
chimica vegetal, que resumirei em mui poucas palavras. 

Os Inglezes attribuem a Tull os primeiros ensaios feitos sobre a composição dos 
vegetaes: ás suas observações pouco ou nada deve a chimica agrícola. 

Um outro ~abio Inglez escreveu sobre a intima connexão entre a chimica e a 
agricultura, mas não formou corpo de doutrina. 

De Saussure por suas bellas e}~periencias foi mais longe, e Liebig completou a obra. 
O seu primeiro trabalho dado á luz em 1840 produziu profunda impressão : os mais 
atilados viram 'nelle o alcance da nova a])plicação, e raiar para a agricultura uma nova éra. 
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.4o lado elos constituentes orgauicos, entre os quaes fi.iura o azoto, a cujo poder 
unico tudo se attribuia até então, fôram collocaclos os inorganicos, que representam, 
postoque mais numerosos, a menor parte na composição de uma planta. 

A cal, a soda, a potassa, a magnesia, os aciclos-silico, phospborico, e snlphurico, 
&c., tiveram a sua parte na formação elo vegetal, e cessaram ele ser impurezas absorYidas 
por descuido, como alguns suppunbam. 

Como a terra, a planta é pois composta de 2 partes; a combustível, e a 
incombustivel. Os elementos ela parte incombustivel, ou cinza, acham-se nas terras, em 
proporção maior elo que os da parte combustível. 

Duas fontes podem supprir aos vegetaes a alimentaçtio inclispensavel para o seu 
desenvolvimento; a terra e a atmosphera. A terra fornece os principias inorganicos, e a 
'atmosphera os princípios organicos. 

Hoje quasi todas as plantas têm sido analysadas: e estas analyses reunidas ás do 
solo a que se destinam aquellas, muito interessam ás pessoas que se occupam ele 
agri,cul tura. Para entendêl-as e applieal-as, basta um pouco ele boa vontade; não é 
indispensavel ser grande cbimico. 

Assim, sabe-se, por exemplo, pelas analyses feitas, que as cinzas do grfw ele feijão 
contêm, 5'20 % de cal ; 

E as da palha, 
A cinz a do grtio de trigo, 

, da palha 

19'85 
1'15 
7'42 

Ora, isto já nos mostra que o fe~jão não pode dar nas terras, onde ha pequena quantidade 
elo elemento calcareo; e onde seria possível, entretanto, ter abundantes colheitas de trigo, 
que, como se vê, pede muito menos cal. 

Desnecessario é multiplicar os exemplos, que podem ser escolhidos e applicados a 
todas as plantas. Basta o que se disse para mostrar de que ordem são os serviços qt1e 
pode prestar a chimica agrícola, sciencia a qt~e entretanto tão pouco attenção, em geral, 
se dá. 

A extensão d'este principio leva a concluir que mesmo quando a terra contém em 
abundancia todos os seus ingredientes, a repetida cultura de uma planta que d'ella tira 
grande quantidade de uma substancia qualquer, pode com o tempo recluzil-a ao ponto de 
tornai-a incapaz ele produzir mais essa planta; se esta, porém, fôr substituída por outra 
que exija pouco do elemento qu e tem sido subtrahido, ele novo se apresentará a boa 
qualidade da colheita. 

A rotação das colheitas funda-se 'neste principio ; e a escolha se faz de modo que as 
plantas que entram na rotação, absorvam quantidades preponderantes das diversas 
substancias. 

Na Europa, mas principalmente na Inglaterra, sabe-se tirar partido d'estas indicações 
da theoria. 

Depois de ter alternado as plantações em um mesmo campo por certo tempo, volta-se 
ao ponto de partida: é 'nisso que ponsiste a rotaçt'w das colheitas. 

A cultura successiva de outras plantas, que pedem ao solo nutrição differente, vae ao 
2 z 

• 

• 
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mesmo tempo communic4ndo uma qualidade assimilavel aos outros elementos de q41e n~w 
precisam, de sorte que qu~ndo annos depois volta a mesma planta para o logar que antes . 
já havia occupado, ahi acha de novo o que requer para o seu desenvolvimento. 

As plantas de classes mais oppostas são as mais convenientes para as alternações; e 
as rota9ões de longo pmzo, as preferidas; porque assim menos vezes volta a planta ao 
seu logar no afolhamento. 

O que se chama .cançaço de uma terra não é pois mais do que a falta de um ou muitos 
principias constituentes, que fazem parte da alimentação das plantas. É claro que as 
terras chegarão sempre a esse estado de pobreza, se se lhes fôr continuamente pedindo, 
sem jámais pensar-se no principio de restituição, indispensavel, sejam quaes fôrem as 
rotações adaptadas. 

Quando a planta pede cal a um solo calcareo, este poderá dar-lhe tanta quanta lhê 
fôr necessaria, por muitas rotações, sem que da diminuição d'esse elemento venha elle a 
soffrer falta sensível, attendendo á grande quantidade de cal, que esse solo pode conter em 
relação aos outros elementos, ele muitos dos quaes depende igualmente a vida da planta. 
Se se quizesse restituir cal a uma terra cançada 'nestas circumstancias, nada se ganharia; 
por ser esse o elemento que 'nella se acha em maior profusão. N acla se ganharia tiio 
pouco com a addição ele phosphatos, se cl'elles houvesse abundancia no solo; o mesmo teria 
logar para os outros constituentes das plantas. 

Deve restituir-se á terra aquillo de que ella tem mais falta; é aos elementos existentes 
em menor proporção que é necessario dirigir todo o cuidado ; porquanto fôram esses os 
que perclêram maior fracção comparativa nas colheitas anteriores. 

É pois pelo elemento no minimum que s~io regidas as colheitas; seja elle a cal, a 
maguesia, a potassa, o azoto, o aciclo phosphorico, ou qualquer outro constituente 
mineral. É este minimum que regula e determina a abundancia dos productos e a sua 
continuação. 

Assim, se a cal, ou a magnesia, fôr o mznzmmn, n~w será o aciclo phosphorico, ou 
silicico, &c., que augmentará a produe>ção de cereaes, ou ele batatas, &c., mas a addição 
de um pouco de cal ou de magnesia. 

Como se vê, nenhuma substancia tem mais elo que outra poder fertilizador; para que 
o vegetal nào soffra, é preciso que se lhe dêm todos os elementos essenciaes á· sua vida. 
Se, nos casos que se apresentam, este minimwn fôsse conhecido, nada seria mais facil do 
que a ar ao solo a sua fertilidade perdida. 

Esta é a lei do minimum (como l.he chama o sabio promotor ela theoria mineral, ao 
qual pertencem estas icléas) ; lei importante, e pela qual se explic(tm facilmente os effeitos 
differentes de estrumes identicos nas diversas terras, cuja composição e condiçào variam de 
um logar para outro. 

O restabelecimento da fertilidade primeira de um solo cançado, deve-se a mui poucos 
dos elementos constituentes do estrume empregado; unicamente aos que vào augmentar a 
proporção dos que existem em menor quantidade no solo ; sendo de nenhum effeito, e 
como que deitados fora, aquelles que o campo continha em abundancia. 

A acção pois de um estrume em que haja certa quantidade ele todos os agentes, 

• 
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será benefico em todos os casos ; não pela variedade em si, mas por se acharem 'nella os 
princípios que fal tam á terra : e conforme as circumstancias diversas elo seu emprêgo, será 
o effeito devido, ora a uns, ora a outros, d'esses princípios. O plantador pratico, porém, 
não conhecendo, como diz Liebig, a lei que regula a acção cl'esses agentes fertilizaclores, 
emprega-os, ora de mais, ora de menos; faz endo até, algumas vezes, o contrario do que devia. 

Vúta mpz'da sobre a ag1·icultuTa Ingleza.--Mais talvez do que qualquer outro, 
sabe o povo Inglez medir no futuro os seus interesses; é uma das suas qualidades 
distincti v as. 

O solo que não era dos mais productivos d·ava serios cuidados aos homens d'estado 
d'este paiz. Os profissionaes faziam experiencias com aquella tenacidade perseverante, 
que caracteriza a todo Inglez. Má qualidade da terra, influencia elo clima, n ada os 
desanimava em seu proposito . Do resultado de suas experiencias, e ele algumas boas 
práticas que importaram de paizes estrangeiros, nasceu o novo systema agrícola que não 
é uma elas menores glorias da Inglaterra. 

Em outras industrias ha um ou outro ponto fraco que elles reconhecem; em que são 
ou podem ser excedidos : em agricultura, porém, não admittem rival ; tanto é assim, que a 
I nglaterra é hoj e a escola elo Continente. 

Ás applicações judiciosas ela theoria á prática deve este paiz o estado florecente de 
sua agricultura. 

O que lhe confere a primazia são os bons afolhamentos; o emprêgo do.s estrumes; o 
uso quasi geral das machinas; e suas raças animaes, sem igual no mundo, e que st'w o 
complemento da agricultura Ingleza. Em nenhum outro paiz se dá tanta importancia á 
criação elo gado como na Inglaterrra. E quantas raças novas não conseguiram crear ! 

A Bakewell, homem de genio em sua especialidade, deve-se a raça precoce elos 
carneiros, conhecidos pelo nome de "Di.shley." Conseguiu engordal-os, e dar-lhes 
todo o desenvolvimento em espaço de tempo relativamente mui curto. 'Nessa raça 
artificial quasi desapparece a massa ossea. 

O processo de Bakewell era muito simples; consistia em escolher os indivíduos 
mais perfeitos da especie, e . empregai-os como reproductores : sobre as qualidades que 
pretendia perpetuar, baseava-se a selecção. A raça assim formada participava no mais 
alto g1~o das qualidades que haviam feito o objecto da escolha. Os "Disldeys _" vivem nas 
planícies. 

O exemplo de Bakewell teve logo imitadores, levados por conjecturas; porquanto 
elle morreu com o seu segredo. Applicando o processo de selecção, poderam crear novas 
raças de carneiros para as collinas, e para as montanhas : süo os " Soutlt-downs," e os 
" Cheviots." As outras raças animaes têm igualmente chegado a um ponto de perfeição 
sem rival. 

Como se vê, o grande segredo consistia na applicação judiciosa do principio de 
selecção, que se applica igualmente, e com tão ·bom exito, ao reino vegetal. 

O principio de selecção, 'que se pode chamar p1·ogressiva, isto é, o mesmo principio 
applicado aos indivíduos mais iJerfeitos d'entre os que se fôrem obtendo, conduz a 
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resultados ainda mais pasmosos. Para julgai-os seria necessario ver uma exposiçt'ta 
agrícola Ingleza; onde se apresentam alguns indivíduos dos reinos animal e vegetal, que 
parecem formar outras tantas especies novas. Taes suo as proporções a que chegam, e que 
não se vêem senão na Inglaterra .. 

Quanto aos afolhamentos · adaptados, têm todos por ponto de partida o celebre 
afolhamento quadriennal de N orfolk, indicado por Arthur Young : 

1~ anno, Nabos; 
20 

" Cereaes de primavera, cevada, ou avêa; 
3? ,. Prados ar ti :fi ci aes, trevo, e 7·ay-grass ; 
4? 

" Trigo. 

A este afolhamento accrescentou-se depois mais um anno para os prados arti:ficiaes. 
Diminuiu-se a extensão de terras em pousio, e ao mesmo tempo a que era destinada 

á cultura do trigo; e com o emprego d'este meio indirecto, a producçt'w na Inglaterra é 
maior do que .em França; e, como diz um agronomo Francez, a cultura elo trigo ganhou 
em intensidade o que perdeu em extensão. 

Nas argilas plasticas Inglezas, a successüo de colheitas é a seguinte : 

~~ anno, Pousio, estrume e cal. 
2~ " Trigo. 
3~ 

" Luzerna. 
40 

" Avêa. 

A rotaçüo pode ser de 5, 6, e 7 annos, introduzindo outras plantas, ou repetindo algumas. 
Estas terras elevem ser completamente drenadas. (V. nota B.) 
Apresentarei ainda mais alguns afolhamentos aâoptados em certos pontos da Inglaterra, 

e apropriados á natureza do solo. 

Successão de 1·ecoltas nas atgilas de Londres.-- Este deposito marinho de argila 
occupa o valle do Tamisa, ordinariamente chamado- bacia de Londres. Sua altura 
sobre a formação ôalcarea varia de 400 a 700 pés; numeras entre os quaes se acham 
comprehendidas as profundidades das sondagens feitas até hoje. Esta argila, ora a~ulada, 
ora escura, ~ muito plastica. O trabalho 'nestas terras é mui difficil, e drenagem completa 
torna-se indispensavel. O estrume e a cal são 'nellas vantajosamente empregados. 

As numerosas modificações d'esta formaçt'w argilosa, d~o logar a rotações variadas; 
eis uma das que se adaptam : 

1~ anno, 
2~ 

" 
3~ 

" 
4~ 

" 
5~ " 60 

" 

Pousio, cal, e estrume. 
Trigo. 
Luzerna. 
Avêa, 
Ervilhaça. 
Trigo. 
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A luzerna e a avêa sito algumas vezes substitnidas pelo feijuo e trigo. 
A argila de Londres nl'to é boa como terra cultivavel, e reqJer muito estrume, mesmo 

para colheitas ordi?arias. Recommenda-se que a quantidade de cal para estas argilas 
seja consideravel, e a terra bem pulverizada, afim ele produzir mistura completa com a 
cal empregada. 

Rotações do East-LotMan.--0 East-Lothian é uma das divisões elos Lothians, 
districto fertil e extenso da Escocia. Em alguns pontos, a sua fertilidade não tem igual 
em toda a Inglaterra : suas terras argilosas são lavradas empregando a força ele dous 
bons cavallos. O feijão ahi se cultiva, dizem, d~ modo perfeito. 

Uma elas rotações elas colheitas é: 

1? anno, Pousio. 
2~ " Trigo. 
3~ " Luzerna. 
40 

" Avêa. 
50 

" Feijí:io, estrume. 
6~ 

" Trigo. 

É a antiga rotação, e reconhecida como a melhor; outras se recommendam, e silo 
postas em pratica, segundo as condições differentes do solo. 

O successo da agricultura 'nesta parte da Escocia é em parte devida ao climu que 
permitte preparar as terras para os feijões na primavera, e deixai-as em pousio completo, 
no verão. 

Aqui tambem a drenagem pouco profunda é a empregada:· o Tay-gmss e a luzerna 
são as 2 plantas herbaceas admittidas no East-Lothian. 

Ao passo que na Inglaterra e na Escocia a agricultura vae introduzindo todos os 
melhoramentos, a Irlanda entregava-se até ha bem pouco tempo á cultura quasi exclusiva 
da batata. Os cereaes. pouco mereciam elos agricultores Irlanclezes, e aos prados 
artificiaes pouca importancia ~avaro . A unica planta que admittiam conjunctamente com 
a batata, era a avêa : os seus procluctos animaes estavam em relação- desfavoravel 
com a proclucção vegetal. Fazendo da batata a unica cultura da terça parte das terras 
cultivadas, não podiam deixar de empregai-a para sua alimentação quasi exclusiva. 

Foi em taes circumstancias que grande fracçí:io da gente rural Irlandeza se viu 
obrigada pelo máo estado ele suas colheitas a abandonar a terra patria, e procurar em 
outro clima o que o seu já lhe negava. A fome por que passaram elevem-n-a em parte ao 
systema abusivo de sua cultura predilecta. E na America onde se vão installando, suas 
praticas agricolas parecem resentir-se dos mesmos vicios. 

Eis alguns resultados para os quaes o systema Irlanclez deve ter muito contribuido. 
De uma nota estatis~ica citada por Liebig, se vê que a producção agricola de muitos 

dos Estados do Norte (fallando dos Estados Unidos) soffre constante diminuição. 
Os 6 Estados a que se refere a nota produziram, 
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Em 1840, 
Em 1850, 

isto é, pouco mais de metade. 
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2,014,111 bushels de trigo. 
1,090,132 " " 

A producção da batata, em 1850, foi muito menor do que em 1840. Em muitos 
Estados do Sul nota-se igualmente diminuição consideravel. As notas relativas a 4 
Estados demonstram que a producção do trigo em ] 850 era metade da de ] 840. 

Estes algarismos mostram que os elementos da fertilidade do solo diminuem 
constantemente. 

Tendo provado que no Estado de N eyr-York, as raças animaes têm diminui do, observa 
que as colheitas de trigo decrescem de certo tempo para cá. " O milho e o feijão vão 
tendo igualmente progressiva diminuição." 

'.' As colheitas de algodão nas terras velhas da Carolina do Sul são muito menores 
do que as das novas plantações do Texas e do Arkansas. As colheitas de fumo da 
Virgínia têm igualmente soffrido diminui~ão. Em muitos Estados encontram-se districtos 
inteiros incultos ; são esses em que as plantações de fumo e de trigo se succedêram 
durante um seculo. Os tres·quartos da União estão submettidos a esta cultura. 
devastadora." 

Em outros ramos de agricultura, diz ainda o autor, perdas enormes são occasionadas 
por falta de conhecimentos que não podem espalhar-se senão pela Cl'eação de escolas 
especiaes. 

Por toda parte, como se vê, lamenta-se a fal ta do ensino agrícola. 
Oolumella já em seu tempo se queixava de terem os Romanos escolas para os 

rhetoricos, geometras, musicos, &c.; ao passo que a agricultura não tinha, nem mestres 
que a fizessem conhecidá, nem discípulos que a estudassem. 

O que se pedia recentemente para os Estados Unidos, e o que o agronomo antigo 
pedia ha 18 seculos para Roma, pode-se h~je pedir para o Brasil, cujo futuro assenta 
sobre a agricultura. 

A educação profissional, as exposições de productos tanto animaes como vegetaes, o 
aperfeiçoamento das raças animaes do paiz, as fazendas-modelos, a extensão das vias 
de communicação, &c., são as necessidades do Brasil considerado sob o ponto de vista 
agrícola. 

· Na falta de escolas poderemos imitar o exemplo de alguns paizes, que as têm 
entretanto, onde ha pessoas encarregadas de dar conferencias sobre um melhoramento 
qualquer que se queira introduzir, ou mesmo sobre praticas de agricultura. Assim, na 
Belgicá e em França, ha conferencias sobre diversas materias agrícolas dadas por pessoas 
para isso encarregadas pelo Governo. 

Para não citar muitos exemplos, direi sómente que a drenagem encontrou em França 
certas resistencias, e suas vantagens fôram mesmo contestadas a principio. Entre outras 
cousas suppunha-se, por exemplo, que não seria possível drena~· as vin?as. As vinhas 
plantadas em terras humidas, d'onde a agua se escôa difficilmente nt'LO aproveitam por 
muito tempo. Quando suas raizes chegam á camada impermeavel e humida, a vegetação 
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so:ffre; pelas ra1zes o mal invade toda a planta, cuja vida se acha cl'este modo 
consideravelmente reduzida: o vinho so:ffre na qualidade, e as ·tinhas collocadas em taes 
circumstancias são mais sujeitas ao oidium. 

A drenagem podia remediar esses males; mas suspeitava-se que o cltevelu, como 
acontece em outras plantas de raizes profundas, iria obstruir os drens; e esta simples 
conjectura, sem mais exame, privava as vinhas de um grande beneficio_ 

Nomeou -se pois uma pessoa com as qu~lificações necessarias para dar conferencias ; a 
qual além de expor ás populações ruraes as vantagens geraes ela operação, e os meios 
simples dEl pratical-a, lhes mostrou igualmente que não havia os inconvenientes que 
temiam quando os trabalhos eram bem feitos. 

Depois cl'isto a drenagem das vinhas encontrou menos obstaculos, e o Professor que me 
communicou•estes resultados continúa em suas conferencias sobre outros pontos. 

A Irlanda nos o:fferece segundo exemplo. Depois de têr sido dizimada a população 
d'esta ilha, já pela fome, já pela emigração que se seguiu em alta escala para o Norte da 
America, tratou-se de dar aos Idandezes algumas noções de agricultura; materia que 
pouco conheciain, e de que muito precisavam. Missionarios fôram pois mandados pregar 
sobre varias assumptos: a theoria dos afolhamentos, o emprêgo judicioso dos estrumes, e a 
arte de crear e engordar o gado, eram os themas de suas predicas. Essas missões 
agricola's, e as cadeiras especiaes que então se crearam nos Oollegios, muito melhoraram a 
situaçtío da Irlanda. 

É ttío digno ele attençtío tudo quanto . tender a melhorar o nosso systema ele 
agricultura que me animarei a aventurar aqui uma idéa, de cujarealizaçtío se poderia talvez 
esperar a.lg·um fructo ; sobretudo nas circumsta.ncia.s de penuria em que nos achamos, 
relativamente a instrucçtío especial agrícola. O sacerdote é, em geral, sentío o unico, ao 
menos o mais instruido funccionario nas localidades do interior, onde a sua missão o 
colloca; é a elle que se acha em todos os pontos mais remotos elos grandes centros. Se fôsse 
possível obter do clero assim disseminado, além cld seu officio divino, uma obra de progresso 
ntío indigna da sua alta missüo, seriam os seus serviços duplamente preciosos; por um lado 
formando o coração dos seus comparochianos, por outro dando-lhes algumas ·luzes para 
melhor comprebenderem a grande lei da humanidade-a lei do progresso, lei que por si 
tambem attesta a bondade de De6s que nos deu· um espírito dotado ela perfectibilidade. 

Para facilitar essa nova misst'w, seria talvez conveniente que se dessem algumas 
animações, por parte dos podêres, temporal e espiritual, a esses que julgando a nova 
propaganda digna de si, fossem distribuindo os favores da instrucção, mostrando o melhor 
caminho para o adiantamento, e diminuindo-lhe a resistencia dos obstaculos. 

Nenhuma incompatibilidade haveria, supponho, se, depois da miss~ conventual, aos 
Domingos, ou em qualquer outra occasião, em que se ache reunida a populaçt"w ela 
Freguezia, se lhe desse uma leitura de trechos que lhe podessem interessar em seus 
misteres, como lavradores ou como criadores. 

:Nos Parochos das Freguezias acha-se illustraçt"to bastante para esse trabalho. 
Encontram-se na Revista da Sociedade Auxiliado?"a da lndustTia Nacz'oual, e em outras 
fontes, muita indicaç.ão boa, muito preceito util, que ntío aproveitam por falta ele quem os 
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torne conhecidos ao maior numero dos interessados ; muitos se perdem por nunca 
chegarem ao logar a que Je destinam. 

Pequenas exposições d'aquelles productos que tivessem melhorado, poderiam .fazer o 
objecto de exoposições locaes, que seriam verdadeiras festas de família, e origem da mais 
proficua e innocua das emulações. Estes procedimentos dariam á população do campo o 
gôsto pelas experiencias, e 'nella plantariam ao mesmo tempo o germen do progresso. ' 

Essa tarefa commettida. a pessoas tão respeitaveis não deixaria de dar bons resultados: 
sua manifestação seria talvez lenta, mas pode assegurar-se que influiria nos pontos mais 
remotos do inteTioT. 

Uma vez lançada a população 'nesta senda de melhoramentos, muito poderia ella por 
si fazer depois. Nas capitaes e cidades principaes das Provincins poder-se-hiam publicar os 
resultados que se fôssem colhendo ; isso contribuiria ainda para a generalização dos 
bons processos. 

Um grande auxilio para o melhor andamento d'esta empresa, seria a publicação de 
livros destinados a uma pequena bibliotheca rural (trabalho este que muitos Governos 
têm tomado por sua conta); estes livros que devem ser baratos, teriam extracção sufficiente 
para indemnisar em pouco tempo o Governo das quantias que tivesse adiantado. Na 
impossibilidade de ter-se uma bibliotheca completa, pode-se lançar mão dasfolhinhas do 
anno para a diffusão de conhecimentos uteis: estes almanacbs agrícolas sãô muito 
conhecidos e estimados na Europa. 

I)ara obra táo meritoria e de tanta utilidade para o paiz, nenhuma classe está em 
melhores circumstancías do que o clero : e estas novas funcções, parece, em nada iriam de 
encontro ás funcções austeras da religião~ 

É por falta de taes instituiqões que muita gente abandona entre nós a vida dos 
campos, e corre par~:~. as grandes cidades atraz de outras occupações. 

Esta emigração para os grandes centros não teria por cei'to logar, em tão grande 
escala, se houvesse instrucção especial, unica pela qual se pode achar no cultivo da terra 
u,m futuro mais risonho. 

É assim que a nossa lavoura não progride. quanto devêra: as forças intelligentes 
vã.o exercitar-se longe dos campos, e a fôrça que maneja a enxada vae faltando por 
outro lado. Só a educação profissional pode abrir para a situação uma nova éra ; 
então as forças que dirigem se conservarão em seu pôsto, porque a cultura bem 
entendida offerecerá campo largo á actividade d'essa geração que se forma; quanto ás 
forças que obedecem, essas serão com vantagem sub.stituidas pelos instrumentos que 
fornece a mechanica agrícola. 

Pedindo todas as animações parft a agricultura, não excluem-se, nem as .que se 
julguem necessm:ias para desenvolver entre nós outras industrias, que abi tenham meios 
não equívocos de existencia; nem as que se dirijam á producção de varios artigos, que 

'em certos casos seria impossível tirar do estrangeiro. 
Quanto á industria agrícola, essa tem em si os seus elementos de prosperidade, 

tem as suas fôrças proprias; são esses elementos e essas fôrças que se devem bem 
combinar e dirigir para d'elles tirar-se todo o partido. 
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Convem educar o povo no sentido de · suas tendencias predominantes, e jámais 
anticipar vocações, ou obrigal-as a tomar direcçüo forçada. ~sse individuo collectivo 
tem a sua inclole mais ou menos pronú:qciada; objecto a que muito se deve attender 
para um bom plano de educação geral. 

É a di visão das inclustrias segundo a apt.idt"w de cada povo. Nt"to temos necessidade 
de produzir tudo : quando a producção agrícola tomar o desenvolvimento a que entre 
nós tem direito, com a permuta se fará o resto. A cultura bem entendida de uma só 
planta enriqueceria mais a um a nação do que multiplicidade de industrias que. 
precisam de arrimo para se sustentarem. 

A protecçt"w a industrias artificiaes é sempre ine:fficaz ; sem sahir do nosso pmz 
essa verdade acha a sua demonstração. 

Que a industria agrícola, além de natural, é aquella a que mms se parecem adaptar 
os nossos habitas, o nosso clima, e outras circumstancias, poucos poderão contestar. 

É na verdade mui seductora a idéa de fazer-se tudo no paiz ; ha mesmo um sentimento 
profundo de patriotismo 'naquelles que clesej ariam vêr excluíd os por fortes direitos de 
entrada o.s objectos da especie dos que começamos a produzir, e que estes, sem meios reaes 
de competição com os artigos similares estran geiros, fôssem os unicos que se apresentassem 
em nosso mercado. · Mas assim pensando, o que se vê é o bello de certa independencia 
industrial que nqs resultaria: o que nüo se vê é o consumidor pagar bem caro por essa 
indepe:ndencia que lhe dá o productor; sendo sempre ceho que, sem a livre 
concurrencia estrangeira, mesmo quando no paiz haja concurrentes, será impossível 
estabelecer as verdadeiras relações entre os productos do trabalho, de qualquer ordem 
que sejam: sem ella, esses productos são, além el e caros, sempre menos perfeitos. 

A cultura do algodt"~o que o Brasil pode emprehender em grande escala, e com certeza 
de bom exito, é só por si questão bem digna de interesse, e de um alcance immenso. 
D'ahi resultariam grandes vantagens commerciaes, e com ellas in teresses ele ordem mais 
elevada. O algodão muito tem influído para que os Estados Unidos sejam o paiz ela America 
o mais considerado pela Europa, e especialmente pela Inglaterra, cuja prosperidade assenta 
em grande parte sobre as suas fabricas de algodão. E, como no seu tempo já reconhecia 
Montesquieu, 'neste paiz os interesses políticos cedem sempre aos do seu commercio. 

Á falta d'esta materia prima eleve a Inglaterra a crise por que está passando, a mais 
forte de que ha exemplo. 

Com o Norte da America pode o Bra,sil compartilhar essa influencia que · o algodão 
exerce no mundo ; mas para isso devem do Governo partir todas as medidas, porquanto 
não nos achamos infelizmente bastante adiantados para esperarmos pela inicia ti v a particular. 

Cumpre sermos os primeiros em alguma cousa : nenhuma industria mais do que a 
agrícola pode ser o alvo dos nossos esforços; é ella a que mais promette ao Brasil, e sobre 
ella quasi exclusivamente assentará ainda por alguns seculos o futuro do Imperio. 

Que 'nella se concentrem pois todas as fôrças; que para ella conve1j am todos os favores. 
Quando a agricultura com as industrias connexas, podér dispensar tt"to immediata 

tutela do Governo, dirijam-se ebtão animações de todo genero para as industrias novas 
que fôrem apparecenclO'. 

3 A 
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PARTE II. 

INSTRUMENTOS E MACHINAS AGRIOOLAS. 
Pouco interesse offerece o nosso Compartimento, aliás tão rico a outros respeitos, 

quanto á parte de que me vou occupar. 
Machados, fouces e enxadas fôram expostos por duas das mais importantes Províncias 

do Imperio. Estes instrumentos dão a medida exacta de nossas praticas agrícolas, e uma 
simples vista sobre elles nenhuma duvida deixaria no espírito do observador menos attento, 
ácerca elo modo por que tratamos a terra. 

Parece que já era tempo de excluir-se elo numero elos instrumentos de agricultura o 
machado, instrumento de destruição : cumpre entretanto reconhecer a indispensabilidade 
ele tal agente, admittindo-se o nosso systema das de?Tubadas. 

Quanto á mt'LO d'obra, estes objectos SÓ merecem elogios. 
Procurei vêr se outros paizes tinham mandado instrumentos que se parecessem 

com os do Brasil, afim de comparai-os, e vêr se niio haveria alguma melhor disposiçt'w a 
adaptar-se. Só a Austria apresentou algumas enxadas, nenhum outro paiz expoz objectos 
d'esta especie. As enxadas Austríacas que se acham na Exposição, differem ainda elas 
nossas, pela disposição elo gume : nas enxadas Brasileiras, e.ste é em linha recta, ao 
passo que o gume elas outras apresenta um angulo reintrante muito aberto; fôrma que se 
poderá empregar com vantagem em certos casos. 

Foi o Brasil o unico paiz que tendo exbibido instrumentos ele agricultura, não expoz 
um só arado. 

Até das Oolonias longínquas da Australia vieram instrumentos não só d'esta especie, 
mas ainda machinas de ceifar, e outros : ntío com o :fim de se tornarem conhecidos aos 
consumidores ela Europa, que não se lembrarão por certo ele encommendar naAustralia os 
instru.mentos aratorios ele que precisarem; mas como prova do que por lája se pode fazer. 

Não teria sida fora ele logar, se com os instrumentos de lavoura remettidos, tivesse 
vindo um arado : serviria para tornar menos incompleta a nossa alfaia agrícola exhibicla. 

Teríamos assim provado que no Brasil não só se conhece o uso d'esse instrumento, 
symbolo elo trabalho rural, mas ainda que abi temos quem os saiba fazer, o que se pôde 
verificar na Exposição N acionai, no Rio de Janeiro, onde instrumentos d' essa natureza 

. fôram distinguidos pelos Jurados. 
'Nestas exhibições nem sempre se tem em vista o :fim mercantil das Exposições ; facto 

que foi pelo Brasil bem comprehendido. 
E' entretanto para sentir que tendo os expàsitores Brasileiros aceitado o convite para 

a Exposição Internacional, não tivessem. mandado o preço elos objectos que por sua 
.natureza são destinados a trafego. Foi uma grande opportunidacle perdida, ele fazer 
conhecidos nos mercados elo mundo alguns de seus procluctos cuja existencia elles ainda 
nem suspeitam. 

Faziam parte elo contingente primoroso ostentado pelo Imperio muitos especimens 
ele productos vegetaes, e mineraes que podiam ser objecto ele commercio ; mas a esses 
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especimens faltava a indicação do preço, elemento essencial do meréado : ass1m eram 
considerados apenas como curiosidades que tinham de voltar a seus donos. 

No ta-se que nas Exposições Internacionaes, mais do que em outras, os Governos se 
apresentam como expositores: e em quanto os particulares, em vista de seu interesse 
proprio, tratam de tornar patentes os progressos que têm feito em suas respectivas 
indust~ias; os Governos por seu lado, e na esphera elevada em qne se acham, á porfia se 
esforção cada um de sua parte por mostrar aos Representantes do mundo, então reunidos, 
a altura a que têm chegado seus paizes. 

Pelo Governo foi o Brasil apresentado na altura que lhe compete. Os particulares 
por seu lado muito fizeram; e tal foi o seu empenho em ostentar as nossas esplendidas 
producções, que parecêram esquecer-se por um momento de seus interesses pessoaes. 

Dos paizes novos que concorrêram para a Exposição, nenhum apresentou riquezas tt'to 
>ariadas como as nossas. Ali havia de tudo; dir-se-hia um paiz destinado pela natureza 
a viver se~ dependencia do resto do mundo. 

CHARRUAS. 

Para cultivar a · terra do melhor modo deve o agricultor possuir os melhores 
instrumentos aratorios. ·As machinas d' este . genero têm sido muito melhoradas 'nestes 
ultimos tempos; resultado devido ás animações em forma de premios que offerecem aos 
constructores as sociedades de agricultura: as exposições agrícolas por seu lado havendo 
estabelecido entre elles certa rivalidade, têm poderosamente concorrido para a grande 
perfeição 'nesses instrumentos, e consideravel reducçrw dos preços. 

Um dos importantes melhoramentos introduzidos pelos Inglezes no fabrico d'estas 
machinas é o empr,êgo quasi exclusivo do ferro f01jado. E como este metal niio é caro 
na Inglaterra, a substituição nt"w acarretou grandes despesas; os instrumentos assim 
feitos, sendo muito mais soliclos, duram muito mais, o que compensa a clifferença de 
preço. 

Desde já notarei que não se deve entretanto aconselhar o emprêgo exclusivo do 
ferro para os nossos arados. Se em algumas Províncias temos ferreiros capazes de 
reparal-os e mesmo de fazêl-os, ha por outro lado, logares menos favorecidos onde essas 
operações seriam impossíveis. Na Inglaterra mesmo, onde por toda parte se encontram 
obreiros que sabem trabalhar esse metal, muitas queixas apparecem contra alguns arados, 
em cuja construcção se violam as regras da arte. Nt"w bastam obreiros conhecedores do 
trabalho do ferro, é necessario ainda que conheçam a especialidade da construcção. Se o 
instrumento é mal concebido nt"w pode preencher o seu fim. Parece além d'isso que o 
preço do ferro ainda ntí.o chegou entre nós ao ponto de substituir econom-icamente a 
madeira: esta unioa consideração limitaria o uso d'este metal. 

As charruas (e o mesmo se poderia dizer de todos os outros instrumentos Inglezes 
de agricultura) são não só as mais completas que se apresentam na Exposição, mas 
verdadeiros brincos ei!f que se nota um cunho de fabrica que em vão se procuraria 
nos artigos similares das outras nações. 
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Um ponto duvidos.o parece dividir os fabricantes Inglezes, que se occupam da 
especialidade das charruas; e vem a ser-qual a preferível para as differentes qualidades de 
solo, e um genero dado de trabalho. Assim, vê-se variedade immensa ele arados com 
rodas, ou charruas propriamente, nas partes da Inglaterra, onde melhor se entende a 
cultura; ao passo que os agricultores Escocezes empregam em geral o arado ordinario ou 
charrua s'imples. Em muitas experiencias tem a charrua mostrado vantagens sobre o 
arado ; :vantagens que consistem principalmente na . maior facilidade · de tracção, e na 
melhor e mais uniforme qualidade do trabalho. 

As rodas d'estas charruas são ordinariamente desiguaes e sua altura pode ser 
graduada á vontade. · A roda grande caminha no fundo do sulco ; e a pequena, na terra 
não lavrada. 

Como a charrua Americana é conhecida em algumas de nossas Províncias, nfw me 
estenderei em descrever as charruas modernas Inglezas. 

N atarei sómente algumas particularidades que nem sempre se encontram nas ele outros 
paizes :-o grande comprimento das rabiças, o que permitte guiar o instrumento sem 
muito esforço ;-o grande comprimento ela aiveca, e a sua bella curvatura, que os Inglezes 
parecem ter tanto estudado : ·a fórma d'este orgão encontra-se mais ou menos perfeita em 
todas as boas charruas ele hoj e. 

Em muitos cl'estes instrumentos vê-se collocada diante do segão uma pequena peça, a 
sega-raspadei?·a, cuj o fim é deitar no fundo do sulco a relva ou as más hervas que se 
acham na superficie. Esta pequena peça supplementar apresenta.-se igualmente nos 
arados Belgas. 

CHARRUAS DE HOWARD. 

Este constructor apresentou as suas charruas em cujo fabrico procurou satisfazer ás 
condições seguintes : 

1. Oonstruil-as de modo que cortassem e v1rassem o solo da melhor maneira, e 
conviessem á maior variedade de terras. 

2. Obter uma fórma susceptível da mais fraca tracção, e que mais limpo conservasse 
o instrumento na lavoura das terras pegajosas. 

3. Substituir ao ferro fundido o ferro forjado, tanto quanto fôsse possível, para dar 
ás peças mais solidez, sem sobrecarregai-a de pêso inutil. 

4. Simplificar todas as peças, e clispôr do modo mais simples as que são suj eitas a 
gastar- se e a quebrar-se, afim de que o lavrador por si e no campo mesmo 
possa substituil-as. 

5. Construir emfim charruas que possam estar sempre promptas com . a menor 
despesa, 

Para conseguir isto deu os maiores .cuidados á qualidade elas relhas, e ás peças sujeitas 
a estrago. 

As relhas recentemente privilegi aclas são mais solidas, e temperadas com mais 
regularidade. 
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As charruas, tanto para as terras leves como para as compautas, e que devem ser 
puxadas por dous ou quatro cavallos, se preciso fôr, têm o apo reforçado na parte 
posterior, afim de não ceder á torsüo, e são di spostas de modo que podem adaptar-se ao 
trabalho como charruas-sub-solo. A aiveca conserva-se sempre limpa ; mesmo nos 
terrenos compactos, para o que é ella feita de aço polido. 

Cabe aqui uma observação. De algum tempo para cá, todos os arados e charruas 
offerecem uma disposição para fixar a sega, conhecida pelo nome de Braçadeira Ame1·icana. 
Esta disposição, permitte fixar ao apo a sega collocada ao lado d'este, por meio de simples 
parafusos de pressão, evitando d'esta sorte os constructores a perfuração do apo, que era 
sempre indispensavel nos modos antigos de fixaçt"w. Estes alvados, na madeira sobretudo, 
a enfraqueceriam consideravelmente. 

A braçadeira é adaptada hoje com pequenas modificações em quasi todas as uharruas 
e arados bem construidos. 'N ella pode a sega inclinar- se dentro de certos limites. 

As rodas são independentes uma da outra; pode-se augmentar ou diminuir a altura 
de qualquer d'ellas, e na lavoura das terras humiclas e argilosas, é possível ainda substitUir 
a pequena roda por um pé. 

Merecem noticia as charruas destinadas exclusivamente ás lavras profundas, para as 
quaes são precisos quatro a seis cavallos : têm a solidez necessaria para resistir a pedras e 
raizes, ,são aconselhadas para o arroteamento das colonias, e podem ser empregadas para 
começar a abertura das vallas de drenagem, sendo para esse fim dispostas de modo 
particular. Estas charruas custam 70$ OOOrs. ; e pesam 350 tõs. 

Ha charruas feitas especialmente para as colonias, muito baratas, e charruas sem 
rodas, ainda mais baratas; outras de dimensões muito menores, que podem ser puxadas 
por um só boi, destinadas a lavras pouco profundas. O preço d'estas varía de 20 e tantos 
a 30$000rs. 

Ha a charrua dupla, equivalente a duas charruas ordin arias reunidas em uma só, e 
cujo fim é fazer dous sulcos ao mesmo tempo; é destinada ás terras leves, e pode ser tirada 
por uma junta de bois. 

Preço d'este instrumento com aivecas de ferro, 56 $ 000rs. 

" " " aço, 62 $ " 
P êso médio,_ 300tõs. 

Em quasi todas as charruas de Howard, a cadêa de tracção é fi xada muito perto do 
teiró; a linha de tiragem sendo mais directa, mais facilmente é vencida a resistencia elo 
instrumento. N as experiencias feitas até hoje são as charruas d'este fabricante as que 
têm dado as mais fracaS indicações dynamometricas. 

CHARRUAS DE HORNSBY & F? 

Howard, Hornsby, e Ransomes, são tres celebres fabricantes Inglezes de instrumentos 
aratorios. Seria talvez impossível estabelecer superioridade entre as charruas que sabem 
d'estas tres casas. 
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Nos concursos aqui tão repetidos vão disputar os primeiros premi os os melhores 
instrumentos d'estes cons ··uctores; e os arbitros vêem-se muitas vezes bem embaraçados 
em suas decisões. É incontestavel que todos se recommendam pela invenção e mtí.o 
d'obra; e realmente admiravel a perfeição a que estes fabricantes têm chegado no 
fabrico de taes instrumentos. 

No Continente da Europa mesmo, quando querem uma charrua bem trabalhada, 
mandam ir da Inglaterra. Os Governos de muitos paizes têm introduzido alguns · 
d'estes instrumentOs, que são verdadeiros especimens de perfeição em, seu genero, 
como typos para os seus fabricantes. 

Para as possessões Inglezas são exportadas muitas d'estas charruas. ·Assim não deve 
admirar que por sua vez tenham as Colonias mandado á Inglaterra algumas que pouco 
inferiores se mostram aos modelos importados. O Canadá, por exemplo, mandou á 
Exposição várias d'essas machinas, que pouco deixarão a desejar, mesmo para os mais 
exigentes. Como porém se pode em parte attribuir esse progresso do Canadá á influencia 
dos vizinhos que tão fortes si."Lo em construir tudo quanto é machina, apresentarei as 
Colonias da Australia, que não menos adiantadas se mostram. A colonia de Victoria não 
só mandou uma charrua excellente, mas tambem uma das melhores machinas de ceifar 
das que se acham expostas ; e na qual se encontra tudo o que é bom da celebre machina 
americana de M°Cormick. Muitas outras Colonias Inglezas mandaram charruas, nas 
quaes se notam as boas qualidades das que provavelmente lhes serviram de typo. 

Hornsby, como os outros fabricantes, offerece todas as facilidades para a exportação 
ele suas machinas; não só charruas, mas cultivaclores, machinas de vapor :fixas ou 
transportaveis, serrarias, moinhos, machinas de lavar roupa, rolos, &c. Na comparação 
.de suas charruas com as de Howard, poucas ou nenhumas differenças essenciaes se notam, 
as mesmas peças, e a mesma disposição geral. As differenças consistem em certas 
disposições de detalhe. 

Como disposição geral encontra-se nestas charruas uma aiveca muito bem estudada, 
de ferro fundido nos casos ordinarios ; e de aço, quando pegajosas as terras para que são 
destinadas. 

'Nestes instrumentos quasi exclusivamente feitos de ferro f01jado, o prolongamento 
do apo forma uma das rabiças; a outra é formada de uma peça addicional igualmente de 
ferro forjado. As relhas são sempre aceiradas, e susceptíveis de maior ou menor inclinação 
em todos os sentidos : na mesma charrua pode empregar-se a fórma de relha que mais 
convenha. O segão é :fixado ao apo por uma braçadeira aperfeiçoada, ele que faz parte 
uma cavilha por meio da qual se pode inclinar mais ou menos o segão, diante do qual se 
acha outro terminado por uma pequena relha e aiveca proporcional (sega-raspadeira)., que 
pode trabalhar a maior ou menor profundidade; para cujo :fim é :fixado ao temão do mesmo 
modo que o primeiro. 

Em muitas d'estas charruas, nota-se uma pequena cadêa terminada por um peso, e 
segura em um olho feito na lamina do segão ; serve para enterrar o estrume ou as hervas 
<lo campo : este appendice encontra-se igualmente em outras charruas de varios 
fabricantes . 

o 
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As rodas são construídas de modo que o interior do cubo se conserva limpo, e guarda 
a materia lubrificante, Este engenhoso aperfeiçoamento das -!:odas nota-se já com pouca 
differença em charruas de outros constr.uctores. 

O regulador de Hornsby differe do de Howil;rd, mas em nada lhe é inferior; pode 
além d'isso ser feito segund.o os desejos de quem o encommendar. 

Darei alguns dos preços d'esta casa: 

Charrua pequena de ferro, de uma só roda, para um 
cavallo, e podendo lavrar a seis polegadas de 
profundidade, -

Aiveca de aço em vez de ferro fundido, 
Charrua com duas rodas, e aiveca de f~rro fundido, 

25$000rs. 
. 2$000rs. 
36 $000rs. 

Estas nt'to têm o movimento de alavanca que permitte inclinar mais ou menos a relha. 
Seguem-se muitos outros instrumentos d'estes, do mesmo constructor, para quatro e 

sms cavallos, destinados a maiores profundidades, e com todos os aperfeiçoamentos até o 
preço de 75$0UOrs. 

Vê-se ainda uma grande charrua igualmente de ferro, para as terras destinadas ás 
plantações da canna, e que lavra até a profundidade de clous pés; é para ser puxada por 
oito cavallos: o seu preço é 120$000 rs. A Ilha ele Cuba tem importado algumas. 

Esta casa expoz igualmente charruas com temão de madeira, excellentemente 
trabalhadas. A. unica cousa que talvez se possa exigir é a fixação da sega ao apo por 
meio da braçadeira Americana. Como estão feitas, o segão é prêso por duas cavilhas que 
atravessam o apo, e que a enfraquecem apezar ele ser essa parte reforçada por duas chapas 
de ferro. 

Estes instrumentos fôram fabricados para os paizes onde abunda a madeira, e onde por 
conseguinte se lhe dá a preferencia para taes construcções; as rabiças st'w, não obstante isso, 
de ferro f01jado, o que lhes dá certa força, sem entretanto tornai-as muito pesadas. 

'Nestas ultimas charruas encontram-se o ferro f01jado, o ferro fundido, e a madeira 
admiravelmente combinados, e como todas as outras, podem estas ser montadas com uma 
ou «luas rodas, ou inteiramente sem esse appendice. Dons cavallos bastam para puxal-as ; 
trabalham até a profundidade ele um palmo. Eis alguns preços ·' 

Charruas de duas rodas, -
Id , 1 , 
Id , sem , 
Aiveca de aço em vez de ferro fundido 
Cadêa e pêso, 
Sega-raspadeira, 
Para um aperfeiçoamento que chamam cabeça-universal, 

e que serve para voltar a charrua nas extremidades 
do campo, sem alterar a -verticalidade elos montantes 
e elas rodas, 

38$ OOOrs. 
36$ " 
35$ " 
2$500" 
1$ " 
2$ 500" 

2$ 500rs. 
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Ha outras montadas sobre duas rodas, do mesmo 
constructor~em tudo semelhantes a estas ultimas; 
porém mais fortes e destinadas a lavras mais 
profundas: o seu preço é, 41$ OOOrs. 

Os preços das outras peças são pouco mms ou menos os mesmos dados 
precedentemente. 

Foi tambem exhibida por este fabricante uma charrua 
dupla, com todos os aperfeiçoamentos das charruas 
simples ; pode prestar bons serviços : o preço 
d'este· instrumento com duas rodas, e aivecas de 
aço, é, 

E com aivecas de ferro fundido 
70$ OOOrs. 
62$ " 

Hornsby faz além d'isso charruas especiaes para as Colonias, onde se exige mais 
força em todas as peças; e sempre com todos os aperfeiçoamentos por elle introduzidos. 

CHARRUAS DE RANSOMES & SIMS. 

Uma serie ele charruas, não menos longa que as precedentes, foi apresentada pela 
nasa de Ransomes, que ha mais de 60 annos se occupa em melhorar o fabrico d'estes 
i'1Strumentos. A elle se eleve a construcção particular das charruas modernas, pela . qual 
se pode substituir mesmo no campo de trabalho as peças sujeitas a estrago. 

Ransomes offerece um sortimento completo de charruas com temão e rabiças ele páo 
ou de ferro, e pede lhe indiquem nas encommenclas a natureza do solo. a que são 
destinadas, para que possa mandar a aiveca mais conveniente. As relhas podem ser 
moveis ou fixas, conforme o pedido. Uma particularidade na construcção cl'estas ~harruas 
é a nova disposição do apo, para o que tem privilegio o inventor. Este apo de ferro 
é fendido no meio, o que induz o fabricante a esperar mais. rigidez e força do que no apo 
de uma só peça; e isto sem augmentar o pêso elo metal. 

Esta disposiçrw permitte collocar a sega no centro do apo, evitando-se assim o cotovello 
que se lhe dá, quando o apo é de uma só peça; e tendo ainda a vantagem ele melhor 
prender a sega. A cadêa de tracção 'nestas chal'ruas é amárrada na parte anterior. 

As fôrmas da relha e ela aiveca são taes que a terra revirada cahe em um angulo ele 
45°, o que forma sulcos rectangulares ; resultado obtido na Inglaterra por muitas 
experiencias, em todas as qualidades de terras. Esta fórma do sulco é considerada 
como a melhor para servir de leito ás sementes. · Modificando a aiveca e a relha 
convenientemente, pode-se ter além d'isso outra fórma de sulco. 

No Condado de Kent as charruai':i orclinarias são taes que reviram completamente a 
terra ; a parte inferior é assim toda exposta á acção da atmosphera, ao passo que a 
superior vae para baixo decompor-se, e fertilizar o solo. 

Nestas, como em todas as charruas ele boa construcçào, encontra-se sempre o mesmo 
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numero de peças essenciaes ; ha modificações de fórma, e uma cavilha de mais ou de 

' menos constitue materia para privilegio especial. 
Este fabricante apresenta igualmente charruas duplas, CUJO emprêgo quanto ao 

principio ao menos, me parece deve ser recommendado. 
Darei o preço de uma das charruas d'esta Casa, com temuo e rabiças de pao, com 

ou sem rodas, destinado a lavrar a uma profundidade de 9 polegadas, e a cortar uma tira 
de terra de 13! polegadas : 

Sem rodas, 
Com uma roda, 
Com duas rodas, 
Com aiveca de aço em vez de ferro fundido, mais, -
Relhas ele ferro fundido, uma cluzia, 
Relhas de aço, cada uma, 
Pêso médio ela charrua, -
Carrinho para conduzir os arados ao trabalho, -

27 $500rs. 
30$500 
35 $ 500 
3$500 
3$500 
3$000 

224tôs. 
6$000rs. 

Seria muito longo enumerar todos os outros constructores Inglezes que apresentaram 
instrumentos d'esta natureza. As charruas dos tres fabricantes mencionados contêm além 
d'isso todos os aperfeiçoamentos clesejaveis. 

CHARRUAS "TURN-WREST." 

Ransomes fabrica igualmente charruas para terrenos inclinados. Estes instrumentos 
compõem-se essencialmente ele duas aivecas oppostas, com suas relhas respectivas, e um 
segão diante de cada relha; tendo além d'isso uma roda em cada extremidade do apo, e 
duas rabiças que podem mover-se em tôrno elo centro. Ha ainda duas orelhas moveis, cada. 
uma das quaes por seu turno completa a aiveca, segundo o sentido em que se vae lavrando. 
Com esta charrua assim disposta, pode-se lavrar deitando a terra sempre do mesmo lado, 
resultado que se procura obter nos terrenos de grandes declives. 

CHAR_RUA TOUPEIRA. 

O nome cl'esta charrua indica sufficientemente o seu fim. Com ella fazem-se na terra 
aberturas semelhantes ás galerias cavadas pela toupeira em seu trabalho subterraneo; 
aberturas que são uma verdadeira drenagem. sem tubos. Este arado em voga até certo 
tempo, tem perdido muito de sua importancia, em consequencia da grande extensão que 
por toda parte têm tomado 'nestes ultimos annos as operações de drenagem. É entretanto, 
mesmo para a Europa, um meio economico e bastante efficaz de deseccar certas terras 
humidas, em que não ha necessidade de desecc~mento completo pelos novos processos. A 
particularidade d'esta charrua consiste na fórma conica da relha. O segão é uma haste de 
ferro cortante introduzida no apo, onde é segura por uma cunha. Nestas operações 
trata-se sempre de conservar a relha coi:tica na mesma profundidade. O movimento da 

3 B 
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charrua pode ser dado por uma bolandeira tocada por animaes, e transmittido ao apo por 
uma cadêa. \... 

Em alguns paizes do Continente os agricultores não estão de acôrdo quanto ao 
verdadeiro merecimento das charruas Inglezas; para uns não ha melhores, para outros são 
estes instrumentos objecto de critica sem fim. Os primeiros deixam-se provavelmente 
levar pelo facto de ser a Inglaterra o paiz onde melhor se preparam as terras de cultura; e os 
segundos, pelo emprêgo limitado que d'estes instrumentos I.nglezes se faz no Continente. 

Os agronomos Francezes proclamam e recommendam algumas das boas disposições 
d'estas charruas, e comquanto niLO condemnem as outras, não as aceitam, e suppõem-n-as 
unicamente applicaveis á Inglaterra, já pela peculiaridade do seu clima, já pelo trabalho 
especial a que este instrumento, como qualquer outro de lavoura, é aqui destinado. Isto 
niLD pode dar-se em muitos paizes onde o arado constitue todo o material agrícola elo 
camponez. 

Na Inglaterra, a charrua abre sulcos, ordinariamente em dous sentidos perpendiculares 
entre sí, corta leivas com grande regularidade, pulverizando-as mui pouco; vêm depois os 
escarificadores, grades, &c.; instrumentos energicos que completam a lavoura. 

Em França, procura-se por meio da charrua pulverizar um pouco as terras, o que 
significa que ali deve ella preencher igualmente funcções de gxade. Taes resultados não é 
possivel obter com o emprêgo dos instrumentos Inglezes, destinados por sua construcção 
especial, unicamente a abrir sulcos e virar a terra. 

Varios lavradores Francezes querendo por si formar juizo sobre as charruas Inglezas, 
compraram algumas com que lavraram as suas terras, empregando em seguida as suas 
proprias grades para completar o primeiro trabalho da charrua; como era de esperar, 
tiveram alguns o desgôsto de vêr que essas grades eram por demasiado leves, e por 
. conseguinte insufficientes para tal serviço. 

D'ahi nascêram igualmente criticas contra as charruas Inglezas,· não se lembrando 
esses lavradores que não é em todos os casos possivel tirar partido de instrumentos, aliás 
tão bons, sem dispor ao mesmo tempo de material menos incompleto, e mais energico. 

O comprimento fora do commum das aivecas em muitas d'ellas, consideram elles 
como grande defeito. Sendo este o orgão que dá ao instrumento um certo cunho de 
nacionalidade, e sobre o qual se ha feito maior numero de experiencias, seja-me 
permittido citar aqui algumas considerações que se lêm no excellente Relatorio do 
Snr. Corvo, na parte relativa ao maior ou menor comprimento de peça tã.o importante : 
" O comprimento de aiveca deve variar com a ,natureza das terras em que a charrua tem 
de se applicar ; para terras fortes e tenazes a aivecn deve ter maior comprimento do que 
para terras pouco consistentes, esboroadiças e ligeiras. Um grande comprimento de 
aiveca torna mais faceis as torsões que so:ffre a tira de terra que a charrua levanta e vira ; 
as fricções porém são n'este caso maiores do que na aiveca curta, e a leiva pesa mais sobre 
o corpo da chanua. As charruas para trabalhar em ~erras fortes que resistem muito 
á deformação devem por conseguinte ter aiveca longa; as charruas destinadas a abrir 
terras ligeiras devem ter aiveca curta, não só porque as fricções produzidas por terras 
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d'esta natureza são muito consideraveis, senão tambem porque as leivas de terra ligeira 
facilmente se quebram, e devem, para que isto não succeda antes da leiva ter tomado 
posição mais conveniente, ser rapidamente viradas. É necessarío ntio exagerar as 
dimensões da aiveca nem para mais, nem para menos; ambos os excessos têm 
inconvenientes, sendo comtudo relativamente maiores os inconveni entes das aivecas curtas 
em demasia. 

Seria da maior utilidade para se poder seguramente resolver a questão das charruas 
que se fizesse uma serie de exper~encias dynamometricas rigorosas pelas quaes se podessem 
conhecer, para cada natureza do terreno, as dimensões mais convenientes da aiveca. Os 
constructores Inglezes já fazem para as suas charruas aivecas de grandezas differentes e 
proporções variadas, umas destinadas ao lavor dos terrenos fortes, outras ao de terrenos 
fracos ; a questão scientifica porém ainda não se acha convenientemente resolvida pela 
experiencia." 

CHARRUAS-SUB-SOLO. 

Estes instrumentos trabalham nos sulcos traçados pelas charruas ordinarias, e têm 
por fim desaggregar a terra inferior. A camada aravel torna-se mais profunda sem haver 
entretanto mistura entre as partes do solo e as do sub-solo, para o que ntio têm estas 
charruas nem aiveca nem segão. As terras assim lavradas dão accesso ao ar e á 

I 
humidade até mai01; profundidade. 

O emprêgo d'este instrumento conviria talvez ás nossas terras, onde a camada aravel 
é bastante espessa, em geral, e onde as lavras são em extremo superficiaes. 

Ha provavelmente grandes extensões de terras cançadas por falta de uma charrua que 
ponha em contribuição os princípios da vitalidade vegetal, occultos a algumas polegadas 
da superficie. Para esse fim seria necessario empregar aiveca, afim de misturar as terras 
da superficie com as subjacentes, resultado que se obteria empregando a charrua destinada 
ás lavras profundas. Na Europa apreciam-se sobretudo os effeitos do arado sub-solo nas 
terras drenadas. 

O mais antigo d'estes instrumentos foi feito pelo celebre. Smitb, de Deanston. 
A charrua sub-solo de J ohn Read é muito conhecida na Inglaterra; e na Belgica lhe 

fazem grandes elogios. H oward apresenta uma cl'estas, que s6 differe das ordinarias pela 
suppressão da aiveca e sega: o corpo é feito de modo adaptavel ás peças das charruas 
ordinarias. 

Ransomes fabrica uma charrua sub-solo, fundada no principio de Archimedes, e cujo 
fim é pulverizar a terra de maneira mais completa do que com outros instrumentos 
da mesma especie. É disposta de modo que tem um pequeno eixo horizontal, a 
que se applicam tres folhas de aço formando parafuso. A resistencia da terra á mediqa 
do avanço da charrua dá a este parafuso um movimento de rotação : é neste movimento 
que as terras se pulverizam contra as folhas de aço. Pode trabalhar até doze 
polegadas de profundidade abai~o do sulco das charruas ordinarias. Para tiral-a, são 
precisos dous a seis cavallos, conforme as terras. O preço d'este instrumento é de 66$ OOú 
a 78 $ 000rs. 
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GRADES. 

O trabalho da charrua não é completo sem o concurso da grade. Este instrumento 
tem por fim quebrar os torrões, uniformizar a superficie das terras, arrancar as más hervas, 
cobrir a semente quando se semêa á mão, e remexer as terras algum tempo depois do 
lançl:).mento d'aquellas; esta ultima operação da grade diminue a resistencia que se 
apresenta ao desenvolvimento das plantas. 

A este instrumento dão os constructores diversas fórmas. A grade triangular, de 
pao, com dentes da mesma materia, é muito empregada em terras de fraca consistencia; 
é necessario apezar d'isso sobrecarregai-a quasi sempre para augmentar-lhe o pêso; 
porque grade muito leve encontrando torrões de certa dureza, salta por cima d'elles, e 
nrw preenche o seu fim. A grade triangular é muito estimada Belgica. 

Em todos os instrumentos d'esta natureza, estão os dentes dispostos de modo tal que 
cada um traqa o seu sulco, e que todos estes sulcos assim traçados são equidistantes e 
parallelos. 

A de madeira., com dentes de ferro, já apresenta grande vantagem sobre a grade toda 
de madeira. 

Na Belgica apreciam muito igualmente a grade parallelogrammica de Valcourt (na 
qual só os dentes são de ferro), conhecida tambem pelo nome de grade obliqua ou 
rhomboidal. Os dentes d'esta suo de fórma quadrada, um pouco curvados para 
diante, e pontudos. A tracçuo se e:ffectua não pelo centro da cadêa, mas um pouco de 
lado. Por experiencias feitas tem-se ali verificado que o seu trabalho para uma força dada 
é superior ao das grades ordin arias. Pode ainda obter-se d' ella um trabalho menos 
profundo, empregando-a em sentido opposto ; isto é de modo que os dentes apresentem 
sua convexidade para a frente. 

Entre as grades conhecidas é a da N ornega a mais notavel, e a que passa 
como a mais poderosa e e:fficaz para pulverizar as terras fortes. Compõe-se. de tres 
eixos horizontaes e parallelos, em que se acham enfiadas estrêllas pontudas, de ferro 
fundido, semelhantes a rosetas de espora; as pontas têm um a ligeira curvatura, e 
são dispostas de modo que as do eixo central passam _nos intervallos dos dentes dos 
eixos anterior e posterior. Com tal disposiçuo, a terra nuo pode accumular-se neste 
instrumento. Esta grade ataca a terra com grande força e a pulveriza completamente: 
um regulador de que é munida permitte dar maior ou menor altura aos eixos. 
Presta bons serviços mesmo nas terras onde haja torrões não destruidos pelo rôlo 
de Crosskill, que em muitos casos os enterra em vez de pulverizai-os: nas grades d'esta 
especie construídas por este fabricante as estrellas têm maior numero de dentes, mais 
compridos, e todos l'ectos. 

D ' esta importaçuo do N arte tira a agricultura grande partido. O pl'eço de um d' estes 
instrumentos com uma largura de 4 pés e 6 polegadas é 158$000rs. 

Entre outras muitas grades expostas notam-se as compostas, de Howard, formadas 
de tres grades simples, todas de ferro, e em fórma de úg-zag. A esta disposição attribue-se 
grande e:fficacia. 
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Viam-se igualmente na Exposição, apresentadas por varias fabricantes, outras, 
formadas de anneis de ferro. Como não ha 'nestas a armaçt"LO so ida das grades ordinarias, 
podem ellas acompanhar o solo em todas as suas ondulações, e pulverizai-o assim de modo 
muito mais complet0. Servem tambem para cobrir as sementes de trigo, &c. 

Depois das grades apresentam-se os rôlos. Estes instrumentos que eram a principio 
cylindros massiços de madeira ou de pedra, SttO hoje em geral cylindros ôcos de ferro 
fundido, mais ou menos pesados. 

Um ou dons cavallos puxam estes rôlos; em sua construcção nada ha de particular. 

CULTIVADORES. 

O cultivadO?· foi inventado para substituir até certo ponto nt'~o só o arado mas a 
grade. Participando de algumas das propriedades cl'estes dons instrumentos, não os . 
substituindo apezar d'isso de modo completo, apresenta entretanto o cultivador vantagens 
que lhe são peculiares. Como o arado, penetra este instrumento até certa profundidade, e 
como a grade, quebra os torrões, affrouxa a textura, e diminue a adhesão das terras. As 
más hervas são atacadas em suas raizes, e trazidas para a superficie. Os cultivadores 
Inglezes são feitos exclusivamente de ferro, e com um certo pêso. 

Os primeiros instrumentos d'este genero si:'~o attribuidos a Finlayson; o que lhes dá 
uma antiguidade não tão remota como a do arado ou grade, objectos quasi coevos com a 
existencia do homem. Os cultivaqores não reviram a terra, e assim não produzem todo o 
effeito elo arado; são entretanto um auxiliar de que se pode tirar grande partido. 

Na Inglaterra, gozam alguns de alta reputação; e entre outros, o de Biddell, e o de 
Coleman, dos quaes darei breve descripção. 

O cultivaclo1· de Biddell é um apparelho todo de ferro, collocado sobre quatro rodas, 
das quaes as duas posteriores sfLO maiores do que as duas anteriores. Em uma barra da 
frente acham-se dispostos quatro pés ou hastes de ferro curvados para diante, e na de traz 
cinco, a 16 polegadas de distancia uns dos outros, e collocados de sorte que os pés da 
parte posterior marcham no meio dos intervallos dos pés anteriores. 

Os pés terminam em ponta onde se encaixam as peças que dão ao instrumento um 
caracter determinado. Para o trabalho como exti1'paclor mettem-se socos largos e 
cortantes; e dentes agudos, quando deve ser empregado como escarijicaé/o?·. 

No apparelho existem duas alavancas, uma das quaes dirige a posição dos dentes da 
frente, e a outra a profundidade dos dentes posteriores. 

Tres ou quatro cavallos são necessarios para o trabalho d'este instrumento, cujo 
emprego é igualmente possível em terrenos inclinados. 

O cultivado-r de Coleman não é menos digno de menção. É um apparelho triangular 
todo de ferro f01jado, e repousando sobre tres rodas, uma na frente e duas na parte 
posterior. Tem cinco ou sete pés curvados para diante, cuja altura se ])Ode facilmente 
graduar por meio de uma alavanca, que se move entre arcos de circulo, e se fixa nu 
posição conveniente. Escolhe-se a f6rma de dentes segundo o trabalho que se tem em 
vista executar. 
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OULTIV ADC{,"RES, E ARADOS-SUB-SOLO, DE BENTALL. 

Este fabricante apresenta uma serie d'estes instrumentos, de tal modo construidos 
que a um qualquer se podem ajustar as peças dos· outros ; os de tr~s dentes podem ser 
convertidos em outros de cinco ou sete, sem a menor difficuldade. Convem pois ter 
o numero de peças necessarias para fazer estas alterações. Se o instrumento fôr de cinco 
ou sete dentes, pode dar-se-lhe menor numero com a mesma facilidade; é trabalho de 
alguns minutos. As mudanças para passar de cultivador a escari:ficador são igualmente 
faceis ; consistem em uma simples substituição de peças. 

Bentall expoz instrumentos a que deu o nome de "BroadshaTes," nos quaes é 
possível empregar dentes ou socos; e os seus arados sub·solo, que se podem empregar 
em terrenos duros e pedregosos. 

Os instrumentos cl'esta natureza aos quaes se pode fixar certo numero de socos ou 
dentes bastante fortes, pi·estarão bons serviços nas terras que nunca fôram cultivadas, e 
para as quaes seria insufficiente a força da charrua ordinaria. 

Apresentam-se alguns outros apparelhos Inglezes d'este genero que podem ser 
emprega;dos com vantagem em muitos casos. 

No ta-se ainda aqui o emprêgo exclusivo que os Inglezes fazem elo ferro para a 
construcção de todas as peças ele seus instrumentos: nos do mesmo genero, apresentados 
por outros- paizes, como a Belgica, a Noruega, a Suecia, a Russia, &c., a armação é feita de 
madeira; s6mente reforçada com chapas de ferro, nas partes que têm de· receber os pés 
do instrumento gue são de ferro, como nos apparelhos Inglezes, porém mais curtos do que 
os cl'estes. Os pés elos apparelhos Inglezes sendo muito mais compridos, foi preciso não 
só dar-lhes mais corpo, senão tambem augmentar nas mesmas proporções a forçft! das 
peças que os segunun; pois estes grandes pés actuando como braços de alavanca sobre as 
peças elo instrumento, com o tempo produziriam 'nellas grande cançaço. Entre 
outras, esta consideração poderia justificar a preferencia que os Inglezes dão ao ferro 
para a construcção de todo o instrumento. 

ENXADAS DE OAVALLO (" HORSE-HOES") E AMONTOADORES. 

Os inconveniente-s da enxada movida a braço não escaparam aos agricultores do paiz, 
onde mais do que em outros se visa ao maximo de effeito com o mínimo de força 
despendida, e onde já se invoca a synthese como meio de aperfeiçoar o trabalho que 
começa a resentir-se da sua extrema divisão. 

A Inglaterra provou ha mais de um sec)llo que era possível substituir pelo caV1!1llo, o 
braço do homem que maneja a enxada. A enxada assim movida trabalhou no campo a 
que era destinada, de modo tal que não deixou duvida sobre a efficacia da applicaçãp : 
demonstrações tão bem dadas não podem deixar de convencer. O trabalho feito d'este 
modo :ficou reduzido a nm quinto da despesa que se teria de fazer com a enxada movida 
a braço. 

Primitivamente applicada á cultura dos nabos, este 'instrumento revolucionou depois a 
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agricultura em suas praticas. A mais notavel d'estas enxadas é a de Garrett, que tantas 
medalhas ganha nos concursos a que se apresenta. 

Entre estes instrumentos, alguns ha ·que por sua simplicidade e baixo preço se 
tornam dignos da attenção dos lavradores : para applical -os, basta dispor as linhas ele 
cultura a 2! palmos de distancia umas das outras. Em taes circumstancias, a machina 
faria o seu trabalho sem offender as plantas. 

Estes preciosos instrumentos só podem ser empregados n as plantações em linha; 
objecto t ão importante, e a que entretanto tão pouca attenção se dá entre nós. Esta 
disposição que j á era conhecida na Europa, e em outros paizes, se tem estendido á 
plantação da canna, nas Oolonias I nglezas e Francezas. 

Se a adaptarmos, teremos por nosso turno a vantagem de podermos substituir por 
machinas o grande numero de braços n ecessarios para as limpas . 

Outros fabricantes Inglezes apresentaram enxadas de cavallo, as quaes por seu preço 
pouco elevado, simplicidade e prestabilidade, podem ser com grande vantagem admitticlas 
en.tre os nossos instrumentos ele lavoura. 

A ele Garrett é perfeita ele mais para o trabalho dos paizes novos ; onde, em geral, 
estragam-se mais os instrumentos, e onde b a mais falta ele quem os saiba concertar. 

Em Fran ça estimam muito as enxadas ele cavallo, ele Mathieu ele Dombasle, que st'w 
na verdade mui simples, baratas, e além cl'isso feitas com os materiaes que mais convem 
ao Brasil ; isto é, o ferro para as partes activas, e madeira pura a armação. 

Em França, como na Inglaterra, muitos constructores têm modificado a fórma e 
disposição elas p eças 'nestes instrumentos; é o que pod eremos fazer por nosso lado, 
quando, depois ele haver-se importado algum typo, se reconheça a necessidade ele tal ou 
qual mudança. Por sua simplicidade, os instrumentos cl'esta natureza, uma vez aclmittidos 
no Brasil, poderão depois ser feitos e sem difficuldacle pelos nossos fabricantes ele enxadas 
ele mão. 

Onde houver campo em circumstancias ele admittir a charrua, havêl-o-ha igualmente 
para esta enxada, a todos os respeitos mais economica elo que a geralmente empregada. 

Outra vantagem não pequena resultaria da aclopção d'estes alinhamentos; seria- o 
poder-se igualmente empregar machinas puxadas -por cavallos, para executar a operação 
ele che_qaT te1·1·a á base elas plantas. 

As pequenas charruas para este fim, têm duas aivecas articuladas ele modo que se 
podem separar mais ou menos ; n ão sendo caras, pocler-se-hia facilmente introcluzil- as 
em nossas praticas. 

Nas plantações elo Brasil, de cer ta importancia para cima, prestariam estes instrumentos 
os excellentes serviços que prestam em outros logares. 

MAOHINAS TRANSPORTA VEIS OU LOOOMOVEIS. 

Limitar-me-hei a dizer que os constructores mais conhecidos Inglezes e estrangeiros 
expozeram uma variedade completa cl'estas machinas. As ele Tuxford, Hornsby, Garrett, 
Ransomes, &c., figuram entre as primeiras, 



292 ANNEXOS. 

Ransomes apresenta machinas com a caldeira privilegiada de Bidclell e Balk; uma 
das quaes obteve o prem{) proposto pela Sociedade Real ele Agricultura, para a melhor 
caldeira. A caldeira, tubular e movel, d'estas machinas tem a vantagem ele poder limpar-se 
ele modo prompto e economico . A caixa ele fogo, tubos, e placas tubulares, podem ser 
tirados de uma só peça, e ele novo collocados com muita facilidade. Estas caldeiras 
adaptam-se bem ao emprêgo da madeira como combustível. 

Clayton expoz suas machinas transportaveis, que em competencia com as de outros 
fabricantes têm tido sempre os primeiros premias, de 1855 para cá. E na Exposição 
mesmo se vêem funccionar suas bellas machinas de fazer tijolos, telhas, e tubos de 
drenagem : as cl'esta especie unicas que podem competir com as de grande modelo d'este 
constructor, são as de Whitehead, que trabalhru:am ha pouco, em Battersea, ao lado das de 
Olayfon. As machinas de pequeno modelo, do mesmo fabricante, com dous cylindros, dos 
qnaes um recebe a carga de argila, em quanto o outro a descarrega transformada em tij olos, 
tubos, etc., são muito estimadas na França; e na Belgica, o Snr. Leclerc não recommendà 
outras. 

CAMINHO DE FERRO PORTATIL, DE OROSSKILL. 

Este railway é feito com longrinas de pinho vermelho, por partes de 15 pés ele 
comprimento. A largura da via que é de 2 pés e 6 polegadas, é mantida invariavel pelas 
travessas da mesma madeira, sobre as quaes assentam as longrinas: estas são reforçadas 
por um ferro de angulo na parte em que rolam as rodas. As almofadas de ferro fmjado 
são de construcção extremamente simples: dentro cl'ellas se reunem os topos elas longrinas, 
onde são seguros, cada um por uma cavilha. Sobre este 1·ailway assim construido se podem 
transportar pesos ele mais de 50 arrobas. 

Na Inglaterra, este meio de transporte é empregado para as necessidades da agricultura. 
E' igualmente applicavel a trabalhos de excavações, aterros, &c. Este pequeno caminho 
ele ferro presta bons serviços, sobretudo quando o máo estado das terras não permitte 
o emprêgo dos carros ordinarios. 

P reços. 

Por jarda corrente de linha, 
Agulhas e seus pertences, cruzamentos com 30 

de trilhos, 
Trilhos curvos 

" v;.mdores, 
Vagões, -

" 

de 7 pés e 6 polegadas, cada um, 
lO pés para desvios, cada um, 

pés 

Objectos diversos de ferro para 15 pés de comprimento, 

2 $ 000rs. 

60$000 
8$000 

10 $ 000 
55$000 
55 $ 000 

7$ 000 

Este fabricante expoz o seu conhecido destorroador ( clod-crusher), uma das 
invenções modernas mais populares ; e da qual tiram tanto partido os agricultores 
1nglezes. 
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Em outros paizes esta machina de quebrar torrões encontra-se mais nos Museus 
doque nos campos; postoque muito apreciada não tem tido pplicação mais extensa, em 
consequencia de seu preço elevado. 

Merecem ser lembrados os carros de duas rodas, para um cavallo, e os de quatro, para 
dous cavallos ; construidos por este fabricante. 'N elles se encontram duas preciosas 
qualidades, que raras vezes se acham juntas; pouco peso, e solidez. Estes carros podem 
ser de grande utilidade nas fazendas . 

. Crosskill tambem faz carros para regar as ruas. A caixa d'estes é feita de 
folhas de ferro fundido cementadas e cavilhadas. Ha 'nelles uma valvula que pode ser • 
facilmente aberta, ou fechada pelo conductor. A estes carros se podem adaptar dous 
longos tubos, :flexiveis e perfurados, para cuja manobra são precisos dous homens; 
dispondo ·de carros assim construidos, a rega se poderá fazer ao mesmo tempo em toda 
a largura de uma rua, como se vê frequentemente nas de Londres. 

Entre os obj ectos expostos por esta Casa, acham-se as machinas para quebrar e 
pulverizar os ossos : estas, que ainda · não têm sentido para o Brasil, são indispen-
saveis na Inglaterra, opde é impossivel a theoria dos Celtas, pela qual a natureza 
se encarregava de fertilizar as terr!J,s. Bem longe de esperar pela acção natural, é ella 
obrigada, para alimentar a sua população, a ir mesmo comprar ossos dos mortos nos 
campos ele batalha. 

Na Inglaterra, os agricultores de certa importancia têm suas machinas proprias, e os 
que não dispõem dos mesmos meios, recorrem ás grandes fabricas de moer ossos. 

MACHINAS DE CEIFAR, 

Pouco direi sobre estas machinas, que sti.o para nós objecto de mera curiosidade. 
No anno 23 da Era Christã, já J?linio descrevia uma machina para substituir o 

trabalho manual da ceifa. Quasi quatro seculos depois, dava o escriptor Latino, Palladio 
(R.T.), descripção mais circumstanciada de machina para o mesmo fim. 

Consistia em um carro com sua caixa cujas faces eram inclinadas para fóra. 
Na face posterior, a mais baixa de todas, achavam -se dentes curvados para cima, dispostos 
em linha, e espaçados quanto era necessario para receber as espigas de trigo. Sobre duas 
rodas de pequeno diametro apoiava-se esta machina que era empurrada por um boi, 
mettido entre as duas lanças elo carro, onde recebia o jugo. Nas ceifeiras Romanas, 
como se vê, ia o carro adiante dos bois. 

Á medida que avançava para a seara, cahiam dentro do carro as espigas cortadas, 
ficando para traz o caule das plantas. O conductor podia durante a operação regular a 
altura· elo app arelho ·cortante. 

Segundo Palladio, este systema é vantajoso nas planícies, e em logares onde pouco 
caso se faz da palha. 

Em fins elo seculo passado, um Inglez construiu uma machina de ceifar, em tudo 
semelhante ao typo Romano, e muito surprehendido ficou quando lhe mostraram haver 
18 seculos que sua invenção era conhecida. 

3 c 

• 
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Apparecêram depois Smith e Bell, aos quaes se devem machinas de ceifar mais 
aperfeiçoadas ; a. do ultimo~ sobretudo, teve certa voga em alguns lagares da Inglaterra. 
Esquecidas porém, ou em desuso por muito tempo, estas machinas apparecêram de novo 
em 1851, e fôram consideradas como a maravilha da grande Exposição d'esse anuo; para 
onde tinham sido mandadas pelo Americano M~ Cormick. Na America do Norte, mtútos 
anuas antes, eram j á empregadas com bom exito. 

Pequenas são as modificações por que passaram durante ·o lapso ele tempo decorrido 
entre as duas grandes Exposições em Londres. 

Quasi todos os paizes em que a cqltura dos cereaes tem uma certa extenst'Lo, 
expozeram machinas de ceifar. 

As que mais attenção merecêram, fôram, a de Crosskill, segundo o principio Inglez ; 
e a de Me Cormick, segundo o principio Americano. 

A de Crosskill tem a vantagem de poder empregar-se em qualquer parte do 
campo; não exige uma primeira aberta feita á mão, vistoque a machina vae adiante dos 
cavallos. É construída segundo o principio de Bell, typo original elas machinas 
aperfeiçoadas ele ceifar. 

A ele Me Cormick, além de suas excellentes disposições, não tem rival quanto á 
milo d'obra. O constructor diz que mais ele 40,000 têm sido vendidas nos :Estados Unidos, 
e que com di:fficuldade pode satisfazer ao grande numero de encommendas. 

Todas as machinas de ceifar de outras origens parecem ter por typo a machina 
Americana. 

Nos campos extensos de cereaes ellas realizam grandes economias ; para as 
pequenas plantações, porém, a fouce, senão a de que nos servimos, ao menos a de que se 
servem alguns paizes, que aliás expozeram machinas de ceifar, preenche soffn velmeute o 
seu fim. 

Se com o tempo a cultura dos cereaes tomar mais alguma extensão, para o que se 
devem fazer votos, nenhuma duvida ba que entã.o poderemos por nosso lado empregar 
macbinas para a ceifa. 

MACHINAS DE CORTAR . CAPIM. 

Da:rei ligeira descripçã.o d'estas machinas, que se podem considerar como 
corollario, segundo diz o Times, das ceifeiras ou machinas de ceifar, e cuja coustrucção 
se basêa no mesmo principio. 

Muitas ceifeiras são combinadas de modo que é possível empregai-as para o córte de 
várias outras· plantas, reunindo assim qualidades que lhes permittem satisfazer a 
muitos fins; mas estas, raras vezes, prestam tão bons serviços como as que têm 
destinos especiaes. A economia que se realiza com o emprêgo d'ellas, ou de outras de 
especie differente, applicaveis a fins multiplos, torna-se quasi sempre illusoria, por causa de 
estragos que soffrem com as mudanças repetidas elas peças, exigidas para o trabalho que 
se tem em vista. Deve-se pois, em geral ao menos, preferir as machinas especiaes 
construídas exclusivamente para um fim. 

• 
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Poucas palavras farão conhecer o modo de acçtio rlo apparelho cortante. Como nas 
ceifeiras, o orgl'to principal d'este apparelho compõe-se de uma · ·erie ele dentes triangulares, 
afiados em dons ele seus lados, e todos elles fixados a uma barra ele ferro horizontal, que 
se acha ligada a uma haste excentrica. Concentricamente ás rodas ela machina, ha outras 
menores, dentadas, que fazem systema com uma combinação de engrenagens e com a haste 
excentrica; de tal sorte que, quando a machina se move, a excentrica e com ella a lamina 
dentada do apparell}o cortante, toma um movimento correspondente alternativo. Esta 
especie de serra atravessa uma serie de pontas agUllas :fixas, dentro das quaes é guiada 
em seu movimento de vae-vem. 'Neste movimento sl'w cortadas pelos dentes do apparelho, 
contra os den tes fixos como pontas de apoio, as plantas que estes como um pente, dividem 
em _pavêas á medida que se apresentam para o córte. O homem que faz o trabalho pode 
de seu Jogar, isto é, de um assento que lhe é destinado no. carrinho da machina, graduar a 
al tura do apparelho cortante; sendo-lhe assim possível aparar as plantas mais alto ou mais 
baixo, e evitar corpos estranhos que encontre no correr ela operação, os quaes poderiam 
interromper ·o bom andamento da machina. , 

Quando destinadas ao córte dos cereaes, estas machinas têm disposições mui 
engenhosas. Assim na de M"Cormick, por exemplo, ha uma especie de dobadoura, que a 
machina em movimento faz girar, e cujas tres azas vt'w inclinando as plantas para a 
plataforma destinada a recebei-as; ao mesmo tempo que um ancinho automatico as reune 
e as vae c1epondo em pavêas : este prestimo é definido pelo nome de " selj-acting slteaf 
delivery 1·ea1Jer " sob o qual ella é conhecida. 

o movimento da serra em todos estes apparelhos deve ser um pouco rapido, condição 
que é satisfeita pela celebre machina Americana, cujo trabalho tem sido sempre julgado 
o melhor em várias experiencias, não só na Inglaterra, mas no Continente. 

Assim, d'entre as nove que se apresentaram para as eperiencias de Trappes, 
em 1855, foi a de JVPCormick a que obteve a primeira nota que entiw se deu, 19'5 (a 
perfeição do trabalho era representada pelo numero 20) . Ahi em 17' ceifou ella 1'987 
metros quadrados de avêa. A nota immecliatamente inferior foi dada a outra, de origem 
igualmente Americana, que em 22' ceifou 1·900 metl'os quadrados. 

No mesmll dia fôram algumas experimentadas para a ceifa da luzerna, trabalho que 
executaram de modo perfeito. 

J:>ara as segundas experiencias feitas no mesmo anuo, concorrêram 5 ; 2 das quaes 
abandonaram o concurso, antes de acabada a sua tarefa. 

" Havia 7 parcellas de trigo, cada uma de 12 ares, 6 das quaes fôram destinadas 
para as machinas, e a 7• para ser ceifada por 6 ceifões, seguidos de 6 mulheres para 
fazerem as pavêas. " 

As relações que se deduzem dos resultados obtidos, para determinar o valor do 
trabalho das machinas comparado com o trabalho do homem, são de 12· 50 : 1·00 para 
a de M"Cormick; e de 1 o·oo : 1·00 para a immediatamente inferior, que foi ainda 
a mesma da primeira experiencia : a unidade 'nestas relações representa o trabalho de l 
homem aj udado por J mulher. 

A operaçuo da ceifa com várias machinas hoje empregadas é ainda mais economica do 
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que o era então, attendendo a que 'nellas s6 se emprega uma pessoa, a que guia a machiila; 
pois R. outra é substituída Ítelo ancinho automatico. 

Na Inglaterra, ellas realizam em circumstancias ordinarias uma econoillla de 70 
por "/o sobre o trabalho dos ceifões. 

E' hoje fora de dúvida que a operaçt"w da ceifa, e o córte de outras plantas se faz 
• mais economica e efficazmente empregando a fôrça do cavallo. 

Eis os preços das machinas ele W oocl, para cortar h erva. Para a 
força de l cavallo, 

" " 2 " 
A machina combinada para a ceifa e córte de outras plantas 

180$ 000 rs. 
l 98$ 000 " 

(combined mower and reape1·), custa., . 315$000 , 

Estas machinas combinadas tiveram só no anno de 1862 quatro primeiros premias, 
conferidos por outras tantas sociedades de agricultut·a. De dez mil, feitas nestes 
ultimas tres annos, duas mil trabalham em diversos pontos de Inglaterra, e o resto no 
Continente e outros lagares, e sempre com os mais honrosos- attestad'os. 

'Numa experiencia feita na Fazenda do Imperador N apolet'w, em Saint Oloud, dizia 
o Jury que o trabalho d'esta machina era perfeito. 

Burgess & Key expozeram igualmente as suas machinas (Mowers for natzwal and 
artificial grasses), com as quaes se pode cortar mais rente e melhor do que com a fouce 
a herv!1 dos prados ou a luzerna, á razã-o de um acre por hora. 

Estas podem facilmente converter-se em ceifeiras, sem sacrificar uma só de suas boas 
qualidades, a da1'-se credito ao que diz o·fabricante. 

O custo de uma, simples, com apparelho cortante de 5 pés de 
cavallos é de 

E o da combinada . ·. 

PTeços das machinas de Samuelson â; c~ : 
Com o apparelho cortante de 3! pés de largura, 

" 4 " 
" 4! " 

largo, para 2 
225$ OOOrs. 
270$ 000 " 

175$ 500rs. 
184$ 500" 
193$ 500" 

O custo da machina combinada, com o apparelho cortante de 4! pés 
ele largura, é de, 225$000" 

Pelas indicações da tabella que se segue, feita segundo as experiencias de Leeds, em 
1861, e cujo resultado é extrahido do relatorio dos Jurados, pode-se julgar do merecimento 
relativo das machinas dos 3 fabricantes. 
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Velocidade Sni erficie 
Esforço Largma dos cavallos, em acres, Fabricantes. cortada. sobre o em milhas, cortada 

por hora. por hora. dynamometro. 

l:bs. 
Wood, 4p 3P 2·523 1·335 139·9 
Burgess & Key,. 4p 2·735 1·32ô 270·0 
Samuelson, 4p 5l.P 2 2·192 1.333 173·2 

MACHINA DE CORTAR RELVA (" LAWN MOWER "). 

Estes apparelhos compõem-se de um cylindro compressor de ferro fundido, e de outro 
. de menor diametro, em cuja superficie se acham laminas heliçoidaes cortantes . Quando se 
faz andar a machina, as laminas aparam a herva, a qual depois ele cortada cahe em uma caixa, 
d'onde é tirada com um ancinho manejado pela mesma pessôa encarregada do trabalho. 

Com ellas pode um jardineiro cortar em 3 horas tanto quanto em lO, empregando 
a fouce; o trabalho por ella executado é, além de economico, muito bem feito. Em muitos 
jardins do Continente, e em quasi todos os da Inglaterra, empregam-se estas machinas; a 
cujos bons serviços se attribue em grande parte a belleza elos jardins Inglezes. E parece, 
com effeito, que 'nesses pequenos instrumentos, e no seu clima, está o segredo d't]ssa verdura 
constante de relva, que o estrangeiro admira nos jardins e parques cl'este paiz. 

Não seria destituída ele utilidade a acquisição de pequenas machinas cl'este genero 
para o serviço elo Jardim Botanico ou de outro Jogar. 

A de Burgess & Key, com apparelho cortante ele 13 polegadas, 
e para ser manejada por um pequeno, custa, 37$ OOOrs. 

H a outras do mesmo fabricante, ele maiores dimensões, para a força de I ou 2 homens, 
e cujo preço é mais elevado. 

A destinada para a força de um cavallo custa, 
As machinas de Shank, ele 22 polegadas, feitas para a força de 

2 homens, custam, 
As de 16 e 13 polegadas, para a força de um homem ou ele um 

pequeno, 
A de 12 polegadas, . 
Este fabricante offerece igualmente outras muito mais poderosas, 

e para a força de um cavallo, até o preço ele 
'Nestes preços está incluída uma caixa de ferramentas para afiar, 

&c.; mas não as bctas para os cavallos, .as quaes custam cêrca ele 

134$ 000 l'S. 

72$ 000 " 

54$ 000 " 
50$ 000 ,· 

252$000 " 

10$ 000" 

• 



298 ANNEXOS. 

Passfll·ei agora uma revista rapida pelas exposições de outros paizes, começMdo pela 
du. Frnn ,a. 

FRANCA.. 
' 

Ju ti ça r~a fei ta, postoquc preencham o eu fim, os instrumentos ela agricul tura 
Franccza, não ão tmbalhados com a perfeição que di tingue os instrumentos Inglezes. 

A Oolonia agrícola de Mettray (Indre et Loire) expôz umas sete charruas nas quaes 
a madeira e o ferro se acham bem combinados. O apo e as rabiças são ele pao, 

o a cadêa de tracç~o é pre a IJOuco adiu.nte da sega, disposta Í1 Americana. 'Num d'estes 
instrumentos, ha uma di po içã.o pela qual o homem que conduz o arado pode manobrar 
o regulador, sem sa.hir elo eu logm:. Esta disposição mais engenhosa do quo util vê-se em 
charruas de alrruns outros puizes. Apresentam-se alguns outros in strumentos que nada 
têm de n otavel e muitos de que nl"to precisamos. O preço cl'estas charruas, em nada 
inferiore á Americn.nas, é extremamente moclico. 

Na xpo iclí.o - parcial da França apparece o engenho (bolandeira) Pinet, 
de tinado a pôr em movimento os instrumentos de economia rural. Este engenho 
não e:xirre grandes despesas de installaçüo, e pode ser faci lmente transportado de 
um logar p ara outro. O que caracteriza esta machina é o ex:eellente macaco (déclic), 
constnüdo de modo que pouco ou nada ha a temer ela acçiio bruts.l elos animaes; 
se e tes param, ou mesmo se recuam, r.enhuma peça soffl·e; a corrêa de transmissiio 
continua a -girar, como em tôrno de uma roldana livre, até esgotar-se a velocidade 
adquirida. 

Esta bolancleíra compõe-se essencialmente de quatro rodas, duas grandes, e duas 
pequenas, das quaes uma communiea o movimento ele rotação á haste vertical, que é 
revestida de um cone ôco . Na extremidade da haste acha-se a r oldana em torno da qual 
passa a corrêa destinada á. transmissl"LO elo movimento. Estn. machina, de simplicidade 
extrema, pode ser montada e desmontada por pessoas inteiramente alheias á mechanicn.. 

O preço ela macbina para. 2, 3 ou 4 cavallos, ou bois varía 
entre, . 

O preço ·das corrêas correspondentes é de, 
128$ e 126$000rs. 

23$ a 32$000, 

A Escola ele Grignon mandou algumas charruas, umas grades de ferro parallelo-
grammicas, um disco dentado elo quebrador ele torrões, ele Oroskill, com duplo effeito, 
moclificaclo na Escola; este disco quebra os torrões ou calca a terra, segundo o sentido em 
que trabalha. A esta collecçl"to pertencem igualmente uma charrua com aiveca de cobre, 
destinada para as terras que adherem ao ferro; e mais alguns objectos da Escola, sem 
importancia para nós. 

Os au tores do Catalogo F rancez observaram que a exposiciio parcial de seu paiz, posto-
que mui notavel, ntio exprimia a uniYersaliclade dos progressos realizados, de alguns annos 
para cá, no material agrícola das mais :q1odestas localidades. 
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ESTADOS UNID OS, 

Entre as poucas machinas agrícolas que se apresentam no Compartimento Americano, 
vêem-se algumas ceifeiras, no meio das quaes não é di fficil distinguir a de M~ Oormick, a 
mais notavel das d'esta especie ; algumas machinas de seccar rou pa, uma ue tirar leite, 
poucas charruas, e muitos 1·evoloers. • 

A machina de seccar roupa é acomp anhada: de uma tend a portatil, muito commoda 
para preservar do sol a pessôa occupada. 

Entre as charruas expostas algumas ha de uma roda, e ou tras sem esse appendice ; 
com o temü.o e rabiças de páo, uma das quaes se acha na direcçií.o do apo em cuja 
extremidade se encaixa, ao passo que a ou tra, inclinada, vae ter á aiveca onde é segura por 
uma cavilha ; as rabiças são reforçadas por tres travessas de ferro. 

E m todas ellas a aiveca é de grande solidez .: a ponta da relba, porém, n ão parece 
corresponder á força d'aquelle orgão ; sendo ext remamen t-e longa, essa pon ta fueilmente 
porle quebrar-se. 

Estas charruas que são baratas, e preenchem bem o seu fim, es tão en tretanto longe 
da perfeição a que têm chegado os ins trumentos similares I nglezes. 

Foi pena que o rival mais digno da Inglaterra não comparecesse a esta E xposição 
com a força das passadas lutas. Sem igual na fertilidade de concepção, os Estados 
Unidos n t'LO corresponclêram d'esta vez á expectativa d'aqnelles que procuravam o 
Compartimento Americano para receber impressões d'essas novidades mechanicas de que o 
Yankee parece ter o segredo. 

O gran de numero de revolvera que expozeram define de algum modo a situaÇão 
tormentosa p ara a qual se tem voltado todo o genio inventiva d'esse povo. 

BELGIOA. 
E ste paiz é, como se sabe, um dos mais adiantados em agricultura. A propria 

Inglaterra importou muitas das práticas agri colas F lamengas. 
-A Belgica que é tão pequena, e onde além d'isso a propriedade se acha tão dividida, 

não pode com economia empregar, por exemplo, arados a vapor para o amanho das terras ; 
mas ali se vê em proporções reduzidas tudo o que ba de mais aperfeiçoado em mecbanica 
agrícola. Os instrumentos aratorios Belgas são os menores que se apresentam na 
E xposição ; e com quanto nlí.o sej am tão bem feitos como os in trumentos analogos 
Inglezes, nada têm qi.1e lhes invej ar pelo lado da invenção. 

A charrua exposta por um constructor da F landres Occidental é toda de ferro : tem, 
em vez de r odas, uma sapata cuj a altura se pode graduar; o que se vê em quasi todas as 
charruas B elgas; e duas rabiças, o que mui rar as veze e encontra nas charruas 
d'este paiz ; tem além d'isso uma manivella, cujo fim é al tear ou abaixar uma pequena 
grade de tres dentes, situada a traz da ai veca, e no vão existente entre esta, e a baste a que 
é presa a relba. 

No ta-se outra da mesma fa.brica, munida de duas bastes ao alcance elo lavraclor ; 
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uma para graduar a altura da sapata, e a outra para a manobra do regulad0r : é armada de 
uma estrêlla de ferro, ele ftmtro pontas, cujo fim é quebrar os torrõ(;ls. 

Em geral, as antigas charruas, e a maior parte das que ainda hoje se vêem trabalhar 
na Belgica, são de páo; com uma só rabiça da mesma materia. Em algumas a aiveca 
é movel em tôrno de uma charneira; e em muitas das charruas Flamengas nota-se adiante 
dq. segão uma pequena relha supplementar, a sega raspadeira. 

Entre os instrumentos aratorios exbibidos pela Belgica, apparece o que é ali conhecido 
pelo nome ele cultivado1·, e que se compõe de tres ferros de arado, ao lado uns dos outros, 
em um pequeno quadro de madeira, e dispostos segundo uma linha oblíqua á marcha do 
instrumento. O quadro compõe-se de tres peças de madeira, collocadas no sentido do 
movimento ; a peça central é terminada por um cabo : duas barras transversaes de ferro 
consolidam o systema, que é supportado por tres pequenas rodas. 

Vê-se ainda · outro typo de ·· cultivaclor, com o mesmo numero de · relhas e 
semelhantemente dispostas; mas sómente tendo duas rodas collocadas em uma das 
extremidades da peça central do quadro, a qual para esse arranjo é feita mais comprida 
que as duas lateraes; dons cabos adaptados á outra extremidade d'esta peça completam o 
instrumento. 

Encontra-se finalmente o exti1·pador tradicional de Brabante; não é mais do que 
um quadro triangular de madeira ao qual se fixam ordinariamente nove relhas. 

Este instrumento é tirado pelo vertice elo menor angulo do quadro, e supportado por 
duas rodas cuja altura se pode graduar. 

O vertice elo extirpador é reforçado por uma chapa de ferro dentro da qual é presa 
a naste da sapata cuja altura, como nas charruas, pode igualmente variar, segundo as 
circumstancias. 

Nos Compartimentos, Austríaco, Russo, Italiano, e outros, viam-se muitas e bem feitas 
machinas de agricultura. Passai-as-hei por alto por não encontrar 'nellas particularidade 
de construcção digna de mencionar-se. 

A Noruega apresenta muitos e interessantes modelos de instrumentos aratorios, entre 
os quaes figura o de sua grade, hoje tão conhecida em toda a Europa. 

COLLECCÂO DE MODELOS. 
' 

O Professor Rauh, do Oollegio Agrícola de Hohenbeim, expoz uma interessante 
collecção ele cem modelos de arados e charruas, que forma uma verdadeira synopse 
historica elos progressos da agricultura, desde os -tempos mais remotos até os nossos dias. 

Alguns dos modelos representam os arados mais antigos, sem aiveca, que tiveram por 
base a enxada. 

Apresenta-se sob o numero 1 o de Syracusa, todo de páo, e com a fórma de uma 
forquilha. 

O numero 2 da serie j á tem uma rabiça; é o arado Grego. 
Os typos dos de Marrocos e Oeylão ahi se acham. Entre o arado enviado pelo 

Oeylão, e o modelo exposto pelo Professor, não se nota a menor. clifferença. 
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O do antigo Egypto tem a relha de páo protegida por 11ma folha de ferro, o que se 
vê igualmente no da antiga Etruria. O de Roma não é mais perfeito. 

O numero 13 da serie é um modelo de arado da Georgia (Caucaso); nelle apparece 
o segão. 

Nos arados antigos da Italia e da I<'rança, postoque não haja sega, notam-se algumas 
disposições semelhantes ás do instrumento precedente. 

Seguem-se os arados com duas orelhas de páo, entre os quaes figura o da China, que 
é provavelmente hoje o que era ha dons mil annos; a,lguns, de paizes da Europa, e um 
todo de pao, ela Italia, em cujo Compartimento se vê que ainda hoje o arado com aiveca 
de madeira é muito empregado 'nesse paiz; semelhante aiveca, aliás bem concebida, e 
executada, nota-se igualmente nos instrumentos de outras origens. 

O modelo do arado Normando tem segão e duas orelhas de ferro. 
Portugal e Argel acham-se representados por um só e mesmo modelo, o de numero 

36. É a miniatura do instrumento conhecido entre nós, e do que é ainda hoje empregado 
quasi exclusivamente em Portugal. 

A Abyssinia não fo~ esquecida 'nesta collecção. O modelo de seus arados com 
relhas de ferro, e duas orelhas de páo, ahi se acha sob o numero 37. 

O modelo de numero 56 representa os arados Belgas, nos quaes se notam as boas 
disposições das partes que os compõem; e ao mesmo tempo a sapata (patte), que se 
encontra em quasi todos elles. 

Os de numero 57 e 58 da serie mostram as novas charruas Francezas; a ele numero 
• 57 representa a de Dombasle, considerada em França como typo da charrua aperfeiçoada ; 

a de numero 58 differe da precedente na aiveca, e no modo por que a sega é presa ao 
temão. Esta modificação que consiste na adopçt'w ela braçadeira Americana, deve-se a 
Bella, illustre fundador da Escola de Grignon. 

Sob os numeras 61 e 89 acham-se dons modelos de arados Americano e Allemüo, 
com uma roda. 

Entre os modelos vê-se o de um arado Allemão que permitte voltar a aiveca de um 
lado para outro, disposiçüo que o torna adaptavel aos terrenos inclinados. No 
Compartimento Suisso acham-se expostos alguns em que se nota a melhor applicação 
que o Snr. Beaumont fez do principio elo arado Allemão ; e pela qual se prestam 
commodamente á manobra da aiveca. 

Á frente d'estes pequenos modelos, e como ultimo termo da serie, acha-se a charrua 
a vapor, em grandeza n atural, de Fowler, e que se pode considerar como a mais bella 
conquista da mechanica agricola. 

É admiravel o modo por que se estende o emprego do vapor. O arado que até ha 
pouco tempo parecia estar fóra da esphera de tão uteis applicações, entrou por sua vez no 
numero d'esses instrumentos que pelo vapor são postos em accüo. 

A primeira icléa de applicar o vapor ao arado não podia ser vantajosamente 
realizada, envolvida como estava de inconvenientes praticas, attendenclo ao modo por que 
era concebida a applicação. Uma machina por demais pesada não podia acompanhar o arado 
em todas as ondulações do teneno, e quando mesmo fôsse isto possível, produzir-se-hia em 

3 D 
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sua marcha um forte recnlTje nas terras, efl'eito que por si já teria inconvenientes. A idéa 
da applicaçtio, com a mobihclade ela macbina, n t'LO foi por diante, e nos ensaios ulteriores 
tratou-se ele fixar o apparelbo motôr. É assim que hoj e se fixa a machina em uma 
extremidade do campo, sendo o movimento de ida e volta do arado poly-relha, communicaclo 
por meio de um forte e longo cabo de fios de ferro ou aço. 

Nas experiencias em Fn.rningbam, a que assisti, foi possível julgar mais uma vez 
que o problema da applicação do vapor ao arado está resolvido. A esse concurso 
ap resentaram-se charruas, e cttltivad8?·es, a vapor, de muitos fabricantes Inglezes. 

Algumas das machinas destinadas a pôr em movimento os instrumentos de lavrar, 
transportaram para o campo elas experiencias, não só o seu material de ancoras, cabos, 
roldanas, &c. ; mas tambem muitas das pessoas que ali tinham ido julgar dos progressos 
ela nova applicação. Essas poderosas machiuas destinadas igualmente ao servico ele 
estradas ordinarias, andam de modo aclmiravel, mesmo em más estradas, e em curvas ele 
raios extremamente pequenos; como exemplo, pode citar-se o trabalho executado, em 
Battersea, por duas cl'ellas, em uma pequena área circular, onde por fim andavam qnasi 
en terraclas. 

Ní"w se deve, entretanto, perder de vista a diffcrença que existe entre o trabalho ele 
alguns dias de experiencia, e o trabalho continuado. 

A applicação do vapor á drenagem t~bular deu origem á que acabamos de mencionar: 
a Fowler, perseverante engenheiro, se devem estas duas applicações .. 

As disposições adaptadas para o arado drenaclor convinham inteiramente ao arado 
orclinario; a fixiclade da machina era uma das condições de bom resultado. 

Com o emprêgo do arado drenador pode-se enfiar no interior da terra um rosario ele 
tubos, a mais ele um metro de profundidade. Fallando cl'esta machina, eis como se 
exprimia um escriptor Francez. "Passou a final a Mancha, foi acolhida com extrema 
curiosidade em França, não parece entre tanto destinada a grande ·uso. Na França 
reconhecem que todas essas machinas sti.o caras, pouco conhecidas e pouco ao ·alcance dos 
lavradores. Para apreciai-as e sabêl-as empregar é necessaria certa instrucção profissional 
que ainda falta á populaçt'w Franceza." 

Os agricultores Francezes, apezar de não serem dos mais atrazados em seu officio, 
ainda nt'to comprehendêram todo o alcance do emprêgo judicioso das machinas. Raras 
vezes vi em França machinas de debulhar; o mangoal (" :fiéau ") trabalha por quasi toda 
parte. As poucas d'estas que ali existem, pertencem a certos individuas, que d'ellas 
fazem um meio ele viela ; vão ás hel'clades onde os seus serviços são reclamados, e 
tomam por empresa as operações; mas estes novos empreiteiros raras vezes são chamados. 

As velhas praticas têm seus encantos, mesmo para o povo essencialmente amigo ele 
mudan ça e ele progresso. Que a machina debulha melhor e mais economicamente elles 
não contestam. 

Seria extremamente longo e mesmo inutil descrever todas as machinas agrícolas que 
se acham na Exposição. Só a parte exhibicla pelos fabricantes Inglezes é immensa, e 
digna de todo o interesse ; não para nós, em geral, mas para os paizes ela E uropa, cujo 
clima e outras circumstancias favorecem as mesmas culturas, e aos quaes é então possível 
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tirar partido d'essa variedade de mews mechanicos que se encarregam de trabalho bruto 
de qualquer genero, e só pedem ao homem o que d'el e se deve exigir-a força 
intelligente. 

Em exposições Americanas, ou nas de outros paizes cuja cultura tenha mais 
relações com a nossa, haveria certeza de encontrar-se maior numero de machinas 
adaptaveis aos nossos usos. 

Posto que não pertençam á classe que me coube tratar, direi entretanto algumas 
palavras sobre as que se seguem. 

MACHINAS DIVERSAS. 

CADERNAL DIFFERENOIAL DE WESTON. 

Não tendo sido mencionada em outros Relatorios da Commissão Especial, julgo de 
utilidade dar breve noticia d'esta simples e engenhosa machina, considerada como uma das 
pequenas novidades da Exposição. Compõe-se essencialmente de tres roldanas e uma 
corrente sem fim, que passa abaixo do gancho da roldana inferior. As duas roldanas 
superiores, fundidas de uma só peça, têm diametros desiguaes; a inferior é uma roldana 
simples, com o gancho a que se suspende o pêso. Os gornes da roldana dupla superior 

• têm uma disposicão particular que permitte segurar os elos da cadêa. · Quando se puxa 
pela corrente, o pêso sobe, e conserva-se em equilíbrio indifferente em qualquer altura; 
resultado devido ao attrito que se produz . 

O epitheto de differencial dado ao cadernal, provém das pequenas quantidades por 
que sobe o pêso : a ascensão é devida á desigualdade dos cliametros; se estes fôssem 
iguaes, o pêso se conservaria no mesmo logar. 

Esta propriedade do cadernal, e sua manobra simples, são objecto de grande 
vantagem em muitas circumstancias. Além dos serviços que pode prestar na construcção 
dos edificios, na architectura naval, &c., é empregado nas officinas de caminhos de 
ferro, e postoque de invenção moderna, começa a ser admittido no Continente. Na 
Belgica, já tinha tido occasião de vêr um d'esses cadernaes, nas officinas do caminho 
de ferro do Paiz de W aes; servia para suspender rodas de locomotivas, ou de carros, 
cujas molduras se tinham de refrescar, &c.; pouco depois, ali chegava outro para fins 
analogos. 

É machina muito simples, presta bons serviços, e · não custa caro ; taes são as 
qualidades que a recommendam. E is os preços das mais simples, isto é, as que fazem 
subir o pêso quando se puxa pela corrente, e com as quaes um homem pode suspender uma 
tonelada. 
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et Para Preços. Corrente por pé 
suspender. de comprimento. 

l ton. 13$500 rs. 230 rs. 
l 
2 " 16$650" 230 " 

1 " 22$500 " 340 " 
1t " 27$000, 380 " 
2 " 31$000, 380 " 

Ha outra da mesma especie, applicavel quando a pessôa que tem de suspender 
o pêso, acha-se por sua posição na impossibilidade de puxar pela corrente : isto 
se dá quando é preciso suspenclel-o de cima de um andaime. Ha para ·este caso 
uma pequena alavanca que o obreiro applica ao eixo da roldana dupla para fazêl-a andar. 
A ascensão do peso assim produzida é mais lenta do que na primeira disposiçfLo. Eis 
os preços: 

Para Corrente, por pé 
suspender. Preços. de comprimento. 

1 ton. 28$350 rs. 340 rs. 
lt " 31$500 " 380 " 
2 , 34$660 " 380 " 
3 " 40$500 " 460 " 

Na ultima clisposiçtLO el'esta machina, ha uma roda que faz corpo com a roldana 
superior ; e é posta em movimento por meio ele uma corda pela qual se puxa, como se faz 
com a corrente no primeiro caso. -A corda é guiada em seu movimento· por garfos ele elous 
dentes, em que terminam os raios a pequena distancia ela circumferencia ela roda; esta não 
é mais elo que uma alavanca, cujo braço sendo maior elo que o raio da roldana, com a qual 
a roda faz systema, permitte a um só homem, forte, suspender pesos até 2 toneladas. 

Para Preços. I 
Corrente, por pé Corda, por pé. suspender. de comprimenlo. 

2 tons. 38$250 rs. 380 rs. 190 rs. 
3 , 51$750 " 490 " 190 " 
4 " 63$000 " 570 " l90 " 

Nas encommendas é necessario especificar para cada uma elas differentes disposições 
da machina, a altura a que se elevem levantar os pesos, ou o comprimento da corrente. 
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Nas disposições 1 ~ e 3", apresentadas, deve a corrente ter pouco mais ele 4 vezes essa altura; 
e na 2~, pouco mais do dôbro. • 

Estes cadernaes acham-se á venda nas Casas de Ransome & C~, 31, Essex Street, 
em Londres ; e de Amies & Barford, Queen Street, Iron W orks, Peterborough. 

h 

MACHINAS DE FAZER GELO. 

O fabrico do gêlo nos climas tropicaes, sendo objecto de bastante importancia, não 
sei·á fora de proposito dizer algumas palavras sobre as interessantes machinas que para tal 
fim se acham na Exposição. 

• 

Ahi se vêem as machinas Francezas, de Carré& C~, e cuja divisa é: "Producçt'w 
economica de frio pelo emprêgo directo do calôr." 

Estes expositores apresentam duas series de apparelhos : 

P Apparelhos intermittentes ou domesticas; 
2? continuas ou industriaes. 

Em todos elles o ammoniaco é o agente da congelaçi:'w . 

Appa1·ellws domesticos.-- Com estes pequenos apparelhos, destinados para o uso üas 
famílias, preparam-se gêlos, sorvetes, &c.; são ele emprego extremamente facil, e podem 
funccionar onde houver um fôrno de cozinha, e um balde de agua. 

As despesas para o fabrico elo gêlo são ·mui pequenas, vistoque o ammoniaco 
empregado a primeira vez dura quasi indefinidamente. Os apparelhos funccionam na 
Exposicão, ha mais ele quatro mezes, com o mesmo ammoniaco primitivamente empregado. 

Faz-se uso de uma clissoluçt'w ele chlorureto ele calcio, ou ele qualquer outra 
incongelavel, como meio de communicação entre o compartimento que contém o ammoniaco, 
e o vaso em que se deita a agua destinada á congelação. 

Eis como se passa a operação 'nestes apparelhos. O ammoniaco contido em um vaso 
de paredes su:fficientemente fortes é· préviamente aquecido; os vapôres ahi formados 
passam, em consequencía ele sua força elastica, por um tubo, e vão ter a um compartimento 
contíguo ao que se reserva para a agua que deve ser convertida em gêlo. 'Neste estado, a 
parte do apparelho que contém o ~mmoniaco aquecido é mergulhada n'agna. Os 
vapôres ammoniacaes 'nella contidos, condensando-se entt'w, produzem o vacuo, e o 
ammoniaco já. condensado, em contacto com a agua do vaso congelador, começa ele 
novo a vaporizar-se e a passar para o primeiro vaso. Para esta mudança de estado ha 
uma absorpção de calor á custa dos corpos vizinhos; é este abaix amento de temperatura 
que gela a agua. 

A duraçtio completa ela operação para obter-se uma libra ele gêlo é ele 55 minutos. 

Para duas libras, 1 hora e meia ; 
, 4 , 2 horas e quarenta minutos. 
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Os preços dos apparelhos correspondentes a estes tres casos· variam de 108 a 360 
francos. 'Nestes preços a~ham- se incluídos os fornos, sorvçteiras, e _lã para envolucro. 

Apparelho~ indust?·iaes.--Estes apparelhos, cuj a combinação tem por fim um 
fabrico economico, proporcionam-se ás exigencias da industria. Funccionam debaixo da 
acção directa do calôr, e sem o soccorro de machina de vapor. 

Quando a producção do gêlo não vae além de 200 libras por hora, a força de um 
homem é sufficiente para a manobra de uma bomba de restituiç~w que faz parte d'estes 
apparelhos ; no caso, porém, de empregar-se o vapor para aquecei-os, pode- se 
conjunctamente utilizai-o para mover não só essa bomba, mas outra que tira as agÍ1as de 
condensação necessarias para fazer trabalhar o apparelho. A quantidade de .agua necessaria 
para a condensação é de 5 a 6 litros por libra ele gêlo produzido. 

Como nos primeiros, são quasi nullas as perdas de ammoniaco 'nestes apparelhos. 
O typo elo congelador adaptado presta-se ainda com pequenas modificações a diversos 

usos importantes, como sejam a crystallização de diversos saes; extracção do sulphato de 
soda elas aguas-mães do sal marinho ; crystallização da benzina, do acido acetico ; 
precipitação da paraffina; convel'são da agua de mar em agua, potavel ; refrigeração do ar, 
applicavel aos hospitaes, theatros, &c. 

A commissão composta de tres sabios Francezes dos mais distinctos, encarregada de 
dar um parecer sobre estas machinas, as considera como " uma solução do problema de• 
refrigeração artificial em toda a sua generalidade," e as designa como destinadas a prestar 
grandes serviços. 

Producção por hora. 

12 kil. 25 kil. 50 kil. 100 kil. 200 kil. 

Preço do apparelho, 2·800 francos. 4·200 7'500 12·000 22·000 
Quantidade de ammoniaco liquido } 58 lit. 100 200 400 800 

( 28° Cartier), . . . 
Superficie occupada pelo appa- ( 12 met quad. 18 21 30 50 

relho, . ) 
Numero de homens necessarios} 1 2 2 3 4 . 

para a manobra, . . . 

MACHINA INGLEZA DE SIEBE. 

Como nas primeiras de que já dei n oticia, o processo 'nesta se funda no emprêgo de 
fluidos volateis. Com esta machina, e para a Inglaterra, o custo por tonelada de gêlo 
fabricado é de 7 a 10 mil reis. 

A refrigeração é produzida pela vaporização do ether no vacuo ; vaporização que tem 
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Jogar por disposições particulares da machina, em temperatura mais baixa do que a 
necessaria em circumstancias o.rdinarias : a condensação se '.4?era por outro lado em 
temperatura mais elevada. A vaporização elo ether é facilitada pelo emprêgo de uma 
bomba d'ar de dupla acção, construída ele tal modo que a cada batida o embolo tira uma 
quantidade de vapor de ether do refrigerador, e o comprime em um condensador, onde é 
liquefeito por pressão, e pela agua na temperatura ordinaria. O ether condensado volta 
ao refrigerador por uma valvula automotôra para ser ele novo reduzido a vapor, e assim 
por diante sem exigir a menor attenção. O refrigerador é um vaso de cobre tubular, cujo 
interior é occupado pelo ether, ao passo que o liquido que eleve ser refrigerado para servir 
de conductor de frio, é obrigado a correr dentro dos tubos. Para vaporizar-se, o ether 
subtrahe o calor do liquido que corre dentro dos tubos, e o reduz á temperatura de 14° a 
16° abaixo do ponto de congelação. Emprega-se o sal commum como conductor de 
frio, pela propriedade que tem de conservar-se fluido muito abaixo elo ponto de congelação 
ela agua ordinaria. O frio intenso produzido pela vaporização do ether é utilizado em um 
longo vaso ele madeira collocado em plano inclinado : é 'neste vaso que se dispõem 
os moldes de cobre cheios de agua, para serem refrigerados. O sal, de que antes se fallou, 
é obrigado a correr de modo continuo na parte inferior d'este vaso, e circulando entre os 
moldes, absorve calor, e cede frio, em sua passagem. Do fundo do vaso, o sal solicitado 
pela acção ele uma pequena bomba, volta aos tubos do refrigerador para ser esfriado 
'segunda vez; e o ether vaporizando-se subtrahe ele novo o calor que o sal adquiriu 
durante a sua passagem no vaso de madeira. O processo é uniforme e constante na 
transformação da agua em gêlo. 

A menor d'estas machinas pode dar uma tonelada de gêlo por dia. 
O vapor é o motor preferido como mais uniforme; o que nito exclue motôres mars 

economicos. 
Assim como nos paizes frios ha machinas para aquecer hospitaes, e outros edificios, 

assim tambem, invertendo o principio, pode abaixar-se a temperatura quando extrema-
mente elevada. Que o processo é praticavel, attestam-n-o as experiencias. 

EMBOLO REFRIGERADOR DE ASH. 

É um pequeno apparelho que tem a vantagem de não custar caro, e de ser facilmente 
comprehendido por qualquer ' pessoa. 

Eis a parte chimica ela operaçt'w. Uma das melhores misturas refrigerantes é a que 
resulta do sal ammoniaco e nitrato de potassa, em partes iguaes : se isto se ajuntar a 
mesma quantidade de sulphato de soda, obter-se-ha uma mistura refrigerante ainda mais 
poderosa. 'Nestas circumstancias, o effeito se produz immediatamente; os saes dissolvem-se, 
e adquirem grande quantidade de calor latente á custa do vaso em que se acham. Quanto 
maior é a rapidez com que se dissolvem os cristaes, ou partículas do sal, tanto maior é o 
gráo de frio produzido; assim, para ajudar a dissolução, ajunta-se-lhes uma pequena 
quantidade d'agua, e agita-se a mistura de modo violento. Acção chimica semelhante 
tem logar, quando se emprega o gêlo para fazer uma mistura refrigerante. O gêlo só niio 
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faz gêlo; mas quebrando-o em pequenos fragmentos, e misturando-o com pouco mais ou 
menos um terço ele sal ddmmum, obtem-se uma mistura refrigerante. O sal dissolve as 
pequenas porções ele gêlo com grande rapidez, e esta sua transição para o estado liquido 
produz muito mais frio doque o gêlo só. 

Estes apparelhos servem para gelar a agua, fazer sobremesas ele gêlo, &c. 
A operação dura 12 a 15 minutos. 

O preço dos apparelhos completos é de, 65$ a 110$ 000 rs. 
O mesmo fabricante prepara a mistura refrigerante : l J 2 libras 

custam . 16$ a 18$ 000 rs. 

MAOHINAS PARA A EXTRAOOAO DAS FIBRAS VEGETAES. 
' 

Na America, e principalmente no Brasil, abundam plantas de que se não faz muito 
caso, e de cujas fibras se pode entretanto fazer um ramo importante de exportação. Á 
falta de machinas para a extracção economica eleve talvez attribuir-se o pouco cuidado que 
esse objecto tem merecido. E não se deve perder ele vista que as duas Províncias extremas 
elo Imperio, o Rio-Grande elo Sul e o Pará, mandaram á Exposicão amostras de fibras 
vegetaes : nesta parte são igualmente representadas muitas elas Províncias comprehencliclas 
entre essas duas. Vê-se pois que estas plantas se accommodam aos nossos cli:fferentes 
climas, e sobretudo ao ela zona tropical, onde se encontra a variedade completa dos agaves, 
bromelias, palmeiras, &c. 

O emprêgo das fibras é variado. No Mexico, o papel para. os passaportes é feito elas 
folhas do agave mexicano (vinha dos indígenas, como lhe chama Humboldt), cujo sueco, o 
pulipte, é apreciado como bebida. Na In dia fazem-se lenços ele belleza admiravel com as 
fibras ela folha do ananazeiro : outras qualidades servem para a. confecção elos cabos, 
cordas, tecidos mais ou menos gi'Os~os, &c. 

Deve rejeitar-se o processo de extracção seguido ordinariamente, e que consiste em 
esmagar as folhas da planta, e deixai-as de môlho n'agua por muitos dias, batendo-as 
depois para clarear a fibra. Em geral, são máos os processos de fermentação ; não 
sómente diminuem a força da fibra, mas tambem lhe tiram a côr; o que obriga a recorrer, 
em alguns logares, a processos chimicos que por sua vez a enfraquecem. 

Para obter-se fibra bem branca, é necessario, mesmo com ·os bons processos, que se 
empreguem as folhas ainda verdes : a fibra obtida da folha que ainda não tenha chegado 
ít completa maturidade, é além d'isso mais macia e delicacTa. 

Na Exposição apresenta-se a machina Americana, de Sanford & Mallory, que parece 
preencher o seu fim de modo satisfactorio ; tanto quanto se pode julgar vendo-a 
funccionar. 

As partes essenciaes são dons cylindros, um de aço e estriado longitudinalmente, e o 
outro forrado de uma mllteria menos dura, a gutta-percha; entre estes cylinclros em 
movimento passa a folha cujas fibras se quer extrahir. Ha no interior da machina um 
grande tambor ôco, nô qual se acham fixas algumas folhas de ferro onduladas, e outras, 
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dentadas, que se destinam á separação das fibras. Durante a operação, introduz-se no 
interior elo apparelho uma corrente d'agua, para a lavagem da :..kni. 

Estas machinas substituem até certo ponto os esmagadores ordinariamente empregados; 
convem, entretanto, nt'w introduzir fo lhas muito grossas : para estes casos, será bom ter 
um esmagador separado. 

O fabricante diz que com ella podem extrahir-se as fibras de 1500 a 1800 folhas ele 
pita, ou l)lanta semelhante, em um dia; ao passo que o tratamento de trinta a quarenta 
folhas, se tanto, é o trabalho de um homem, pelos processos ordinarios. 

Esta machina occupa cinco pés quadrados, exige duas pessoas para o trabalho, e 
custa 270$ 000 rs. quando tem 12 polegadas de largura, e 20 para o diametro do tambôr. 

Uma pequena.machina de vapor de força de alguns cavallos pode pôr em movimento 
muitos cl'estes apparelhos, e a cada um corresponderá a força de menos de um cavallo. 
Pode-se, além d'isso, empregar qualquer outro motôr animado ou inanimado. 

Para dar idéa da importancia das fibras vegetaes, como objecto de exportação, citarei 
alguns algarismos que se acham no lagar ela Exposição, destinado ás amostras elos 
objectos importados pela cidade de Liverpool : • 

l 171jJO?'tação em 1861. 

J ute ( CO?'CltOTUS capsztlet7'ÍS) 

Ganhamo ele Manilha (musa textilis) 
Ganhamo de Bombay (cannabis sat'iva) 

149'500 saccas. 
49'400 " 

6'390 , 

Muitas outras qualidades de fibras ahi se encontram. cuja importancia é menor. 
Do Brasil se vê ali uma amostra de piassaba, cujo algarismo ele importação foi 

omittielo; mas sabe-se por outro lado que em 1851 a Província do Pará exportara para a 
Inglaterra 800 toneladas d'essa fibra, com que se fazem as vassouras do.s machinas que 
varrem as ruas de Londres. 

A cultura das plantas fibrosas que tão bem se di"w no Brasil, é ohjecto bem digno de 
attenção; é a cultura mais simples que se pode imaginar. No Yucatan, onde se cultiva 
em grande escala uma variedade de agave, nem da enxada se faz uso . 

Nós temos muitas d'essas preciosas especies; poder-se-hia com algum trabalho 
estender a cultura das existentes; e introduzir mesmo algumas que nti,o possuímos, e que 
tão facilmente se poderiam acclimar em nosso paiz . 

No Sul ela Europa, e em alguns pontos do N arte da Africa, crescem hoje muitas 
d'essas plantas ele origem Americana. 

Uma fibra que seria para desejar v~r entre as elo Brasil, é a que se extrahe de uma 
variedade de bananeira a" 1\lfusa textilis," e conhecida no commercio pelo nome de Ganhalúo 
de Manilha. É uma fibra redonda, de apparencia sedosa, quasi branca, e cujo valor é 
mais alto do que o do melhor canhamo da Russia. As fibras grossas d'esta especie servem 
para cordame, e as mais finas, obtidas dos peciolos das folhas, sl'w empregadas para a. 
confecção de tecidos mui delicados. 

A exportação do canharno de Manilha p,ara os Estados-Unidos e Grã-Bretanha, que 
3 E 

• 
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no anno de 1839-40 era de pouco mais de cinco milhões de tos., elevava-sejá em 1852 a 
mais de quarenta e quatro4unilhães de tos. Em 1860, só os Estados Unidos importaram 
para mais de um milhão e meio de dollars em canhamo. 

Estes algarismos põem em relêvo a importancia commercial de plantas, cuja cultura 
se poderia tão facilmente emprehender no Brasil. Em muitos paizes os máos processos 
de extracção eram talvez a causa principal da pouca attenção que se dava a este objecto : 
hoj e que ha machinas pm:a a extracção facil, e economica, é de esperar que a producção 
assuma importancia mais consideravel. 

DESOAROOADORES DE ALGODAO. 
' • 

Platt, Irmãos & o·, de Oldham, perto de Manchester, expozeram U11J. descaroçador de 
algodão (Double Acting Macarthy Gin), o mais aperfeiçoado dos que até hoje se conhecem. 
Direi alguma cousa cl'esta machina vistoque actualmente mais do que nunca se dirige a 
attenção dos F azendeiros do Brasil para tudo quanto pode melhorar as qualidades do 
algodão. • 

Os processos de cultura, a escolha do logar para as plantações, a qualidade das 
sementes, etc., não são os unicos objectos a que se deve attender; um não menos 
importante é a escolh a da machina. para o descaroçamento. Um descaroçador que não 
preencha certas condições pode, além ele outros inconvenientes, clamnificar o comprimento 
da fibra-um dos elementos que mais contribuem para elevar o preço elo algodão. 

A machina conhecida entre nós nüo é de natureza a preencher convenientemente o 
seu fim. Como se sabe, esses descaroçadores são compostos, em muitas localidades, de 
dous pequenos cylindros de páo sobrepostos, cujo movimento é dado por manivellas; 
em outras, sobe a tres o numero dos cylindros (o que é já mais aperfeiçoado): sempre 
construidos de modo tão defeituoso, o algodão soffre não só em quantidade, mas em 
qualidade na operaçtio elo descaroçamento. 

Ao lado da machina aperfeiçoada se acha a "c!ttt?"!ca" de que se servem os indígenas 
na Inclia, e que muito se parece com algumas elas nossas. 

É provavel que machinas menos incompletas sejam empregadas nas Províncias do 
Norte do Imperio, onde a cultura do algodão se faz em muito maior escala, e por cujo 
algarismo de exportação cabe ao Brasil o terceiro logar. 

Um descaroçador mais aperfeiçoado que o nosso, e baseado no mesmo principio 
era j á conhecido: é o qne se compõe de dons cylindros, dos quaes o inferior, revestido de 
madeira dura, tem um diametro maior elo que o do cylinclro estriado superior, de aço; e 
ambos dispostos de modo tal que trabalham com a mesma velocidade. 

A machina Americana é igualmente muito empregada. A Whitney se deve essa 
invenção, que se basêa sobre principio differente. O orgüo principal é um cylindro 
no qual se acham dispostas muitas serras circulares, a l polegada pouco mais ou menos 
de distancia, umas das outras : ha um segundo cylindro guarnecido de escovas, e que 
trabalhando em direcçl"Lo opposta ás serras, limpa o algodão adherente aos dentes d'estas: 
esta machina é ·alimentada por uma tremcmha. O algodão é apanhado pelos dentes das 
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serras, e levado por ellas, ao passo que cahem as. (lementes, e algumas materias estranhas, 
como terra, &c. J 

Esta machina pode ser facilmente ajustada e regulada. Applica-se-lhe o vapor, a 
agua, a força dos animaes, e pode mesmo ser movida a braço. Um homem com uma 
machina da força de dons cavallos, e 80 serras, pode descaroçar 5000 libras de algodt'to, 
por dia de quatorze horas. As sementes representam 70 a 80 °/0 do peso total. Nas 
circumstancias descriptas, a machina dá 90 tôs. de algodão descaroçado por hora . 

. Na America, estas operações ficam a cargo de. particulares, ou de Companhias formadas 
para este fim, e que nada têm com os plantadores. Estas companhias ou particulares têm 
um beneficio de lO a 12 por 0

/ 0 sobre o valôr do algodão descaroçado; reservando os 
plantadores para si o direito de exigir toda a semente de que precisarem. 

Algumas modificações na fórma têm apparecido; o principio, porém, do descaroçador 
Americano é sempre o mesmo. Segundo uma autoridade na materia, elle convem 
especialmente ao algodão Americano, em consequencia de seu comprimento e fôrça de 
fibra, e tambem pela tenacidade côm que o caroço-lhe é adherente. 

A machina de Platt, exposta, é segundo o principio dos cylindros; com taes 
disp9sições, que não só o algodão é completamente descaroçado, mas tambem um pouco 
cardado. Os resultados das experiencias feitas com este novo descaroçador são inteiramente 
satisfactorios. 

Eis o modo por que fôram feitas as experiencias: Espalhou-se sobre a esteim *'', em. 
movimento, e cuja largura era ele vinte e uma polegadas, pêso igual ele cada especie ele 
algodão, e o resultado foi consignado ·no quadro que se segue: 

Peso do Peso do Peso das Quanto por 
Numero das experiencias, e origem do Algodão Algodão Peso das ma terias Tempo hora de 

. Algodão. tirado de descaro· sementes. estranhas; empregado. Algodão 
cada sacca. çado. terra, &c. descaroc,:ado. 

tlis. OD'(US. !li. onças. on<(a. tlis. onças. 
1~ exp. Alg. Sea Island, 2 8 1 7§ 1 1'7'' 20 11 2 
2~ Id. Egypcio, 2 10 1 1 5t 1 1'43'' 22 15 " 2 2 

3~ " Id. das Indias Orientaes, 2 91!. 4 1 5t 1 2' 18 4~ 
4~ " Id. " " Occidentaes, ,2 lO! 1 5t 1 1'54" 20 3.1 2 

5~ " Id. " Orientaes, } ! semente de Nova Orleans, 2 11~ 1 4 2:28" 17 7t 

Estes resultados mostram a grande economia de trabalho produzida por este 
descaroçador. 

* A esteira é feita de pequenos pedaços de pao, e constitue um dos melhoramentos d'esta 
machina. 

• 
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Em geral, nas machinas antflriormente conhecidas é inclispensavel para cada uma a 
·presença de uma pessoa; ~\lo passo que uma só pessoa pode encarregar-se ele seis d'estas. 
A unica cousa a attencler-se aqui é á alimentação elos descaroçadores ; mas uma vez que 
sobre a esteira sem fim, e em movimento, se tem espalhado uma quantidade conveniente 
de algodão, a machiua se encarrega de levai-o aos cylinclros onde é descaroçado. 

O motor regular mais economico sendo a agua, a ella se deve recorrer sempre que as 
circumstaucias o permittam ; no caso contrario, poder-se-h a empregar uma bolancleira, 
que os constructores ela machina se encarregam igualmente de fabricar. 

O preço d'estes descaroçadores varia na razão das dimensões que se pedem. O que 
está exposto tem uma esteira ele vinte e uma polegadas ele largura, e foi vendido ao 
Conservatorio das Artes e Officios de França, pelo preço de 200$'000 rs. 

Darei aqui duas machinas, nl"to expostas, mas que, segundo experiencias feitas em 
1858 e 59, deram excellentes resultados. 

Uma é a de Calvert e Pass, cuja largura é de 24 polegadas, e cujo preço é ele 
160$ 000 rs: descaroça ll561ôs. em 10 ·horas. 

A outra é a machina ele Dunlop, movida a braço, cuja largura é de 12 polegadas, 
e cujo preço é ele 30$ 000 rs: a q uanticlade de algodão que descaroça é ele 52 lôs., em 
I O horas de trabalho. 

DESOAR09ADOR DE SERRA DE EMERY (EMERY'S SAW GIN). 

Trabalhava na E xposição uma d'estas machinas, de origem Americana, e .segundo o 
principio das serras- geralmente adoptaclo na União. Alguns inconvenientes cl'estes 
descaroçadores-serras parecem ter sido obviaclos pelas modificações que se lhes fizeram 
'nestes ultimos .tempos. O algocliio descaroçado por esta machina, tanto quanto pude 
julgar, parece nada soffrer em qualidade. 

A modificação notada 'neste descaroçador consiste principalmente em um 
cylindro de madeira, armado de pontas da mesma materia, e collocado na tremonha, em 
sentido perpendicular ao das serras: o movimento d'estas produz sobre o algodão um 
movimento gi1;atorio, e o cylinclro · de pontas, tendo logo depois os seus dentes presos 'nessa 
massa, é obrigado a acompanhai-a em sua revolução. Ha outra particularidade que 
convem indicar: é que o segmento . em acçl"to das serras pode variar entre certos limites, 
o que permitte, conjunctamente com a mobilidade do cylindro de pontas, graduar o 
movimento do rôlo formado pelo algodão. Com esta clisposiçl"to obtem-se; l? um movimento 
uniforme em todos os pontos da massa girante do algodão ; 2° um ponto de apoio para a 
porção sobre que se opera, evitando assim a compressão que produziria sobre as serras o 
peso elo algodão se n[to fôsse suspenso, o que seria causa de haver muita fibra cortada. 

D 'esta machina o algodão sahe um pouco condensado, e livre em grande parte da 
terra e outras materias estranhas que antes continha. 

Cada serra pode produzir 30 a 50 libras de algodüo descaroçado, por dia de 10 
horas: esta differençà provém da qualidade elo algodão . 

A machina de 65 serras, movida por seis animaes, descaroça, em média, mais de tres 

• 
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mil libras por dia. 
1800 libras por dia. 

A de 40 serras, movida por dons fortes cavallos, produzirá 1200 a 
.I 

Quando é destinada a descaroçar algodüo de fibra comprida, a velocidade das 
serras de'Ve ser diminuída de um terço, e augmenta-se ao mesmo tempo a distancia entre 
ellas, substituindo cada serra alLernativa por um disco metallico. O· trabalho ll'este 

.descaroçador assim arranjado s1;1rá um terço, ou metade do trabalho elos primeiros, 
destinados ao algoclüo ele fibra curta. 

Taes süo as modificações pelas quaes esta machina apresenta vantagens sobre outra.s 
do mesmo principio, anteriormente conhecidas. 

Descaroçador de 80 serras, 
60 " 

" 40 " 
" 35 " 
" 30 " 

Descaroçador a ·braço, com duas manivellas, para duas 
ou quatro pessoas : 

de 12 
14 

serras, 

" 

RESUMO E CONCLUSÃO. 

• 

600$ OOOrs. 
460$ " " 
320$ " " 
300$ " " 
270 $ , " 

120$ OOOrs. 
l30 $ 000rs. 

Quando se vê a agricultura entrar por seu turno no campo das applicações da 
sciencia q~e tem transformado tantas industrias e creado novas, quando todos as dias 
apparecem meios novos e economicos ele proclucçt'w, quando já o vapor é empregado 
"como obreiro dos campos," pào se pode deixar ele reconhecer que de certo retrogra-
dariamos, se ao menos de longe noo procurassemos acompanhar o movimento geral e 
~ertiginoso do progresso. 

Immenso é o que só por si tem feito a mechanica agrícola. O material elo lavrador 
de hoje não se compõe mais de um simples e imperfeito arado, e de uma ligeira grade 
de páo. 

Á frente d'este grande movimento acha-se a Inglaterra, onde mais do que em outros 
paizes se tem sabido tirar proveito das applicações da mechanica ás operações ruraes. A 
ella deve-se ainda esse impulso que deu nova feiçüo a todas as praticA,s agricolas, e as 
collocou na altura em que se acham 

Para tirarmos partido, por nosso lado, do que os outros têm feito, para transplantarmos 
em nosso paiz, de modo proficuo, os melhoramentos realizados em outros, é indispensavel a 
instrucçào profissional: sem ella, os nossos usos se resentirão sempre de seus velhos 
defeitos, e nem mesmo poderemos empregar de modo seguicl? o mais necessario dos 
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instrumentos aratorios-a charrua; porquanto uma vez precisando de concerto, di:fficümente 
se achará nos campos, e'-tnesmo nas cidades, obreiro que a possa concertar, ou quem 
'nissp possa dirigir o obreiro. 

O meio de elevar entre nós a agricultura as gráo que lhe compete, seria a cJeação de 
uma Fazenda-Escola, para a qual se não deveriam poupar despesas. É indispensavel 
promover a instrucção especial por todos os modos, e a todo custo. Um ponto da . 
Província do Rio-Grande do Sul poderia ser escolhido para séde d'essa Fazenda-modelo: 
a preferencia dada a esta importante Província teria, além de outras, a vantagem de dotar . 
de um estabelecimento de instrucção agrícola o futuro celle.iro do Imperio. A Província 
de Minas não é menos digna de um instituto semelhante. 

Ao lado da Fazenda estaria a escola, com suas o:fficinas, onde os alumnos podessem 
assistir ao trabalho de construcção dos instrumentos. Um museu seria ahi destinado ás 
melhores machinas, tanto nacionaes como estrangeiras, que em nossas praticas podessem 
ter applicação. 

Eis alguns instrumentos que poderiam fazer parte do museu agrícola:-
Uma collecção, de charruas, Inglezas, Francezas, Belgas e Americanas; uma ao menos 

de cada typo principaL Se 'num só d'estes não se acharem reunidas as condições 
desejaveis de uma boa lavoura nas differentes localidades, a collecção variada fornecerá os 
dados precisos para a construcçt'w de instrumentos em que entrem aquelles orgt'ws escolhidos 
em cada um dos typos, e que melhor possam servir nas terras a. que st'to destinados. 
A substituição de certas peças de ferro, como o apo e as rabiças, de algumas charruas, 
por peças de madeira, ahi se poderá fazer com vantagem; o que reduzindo o custo do • instrumento o tornaria accessivel ,á generalidade dos lavradores, habilitando ao mesmo 
tempo as officinas da escola para a luta contra a concurrencia estrangeira. Os typos 
Inglezes podem ser aceitos, comtanto que se disponha ao mesmo tempo de outros 
instrumentos que completem o trabalho da charrua. Quanto aos outros, no meio dos 
quaes figura o typo Amerieano, entre nós conhecido, podem ser admittidos sem o auxilio • de grades pesadas. 

Da collecção de charruas devem fazer parte algumas destinadas para lavras 
profundas: pois, como disse em outro logar, ha muita terra cançada, por falta de um 
cl' estes instrumentos que vá pôr em contribuição para as necessidades da planta os 
elementos occultos a poucas polegadas ela superficie do solo. 

Será conveniente ter tambem algumas charruas-subsolo, as quaes tendo por fim 
aprofundar os sulcos feitos pela charrua ordinaria, e tornando mais profunda a camada 
permeavel ao ar, e á humiclade, podem em muitas circumstancias ser empregadas com 
vantagem; sendo-o sempre nas terras onde as aguas se esgotam facilmente. Na Et1ropa, 
attribuem-se grandes beneficios a estas charruas, sobretudo quando trabalham em terras 
drenadas. 

Depois dos arados, seguem-se as grades, rôlos, escarificadores, extírpadores. As 
grades articuladas de diversos fabricantes Inglezes, as 11ovas de anneis, a de Valcourt, a 
da Noruega, que é o mais notavel instrumento d'este genero, são, além de grande utilidade, 
obiectos dignos de um museu agrícola . 

• 
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Deve ter rôlos, cujo fim é comprimir o solo, ou quebrar tor;·ões mui resistentes: 
para esta ultima operação, e sobre-tudo se as terras são 'ortes, é o rolo dentado 
de Crosskill o que mais se recommenda. Satisfazem ·se aos outros fins cl' estes instrumentos 
empregando os rôlos ele Cambridge, e outros, formados de tres ou quatro peçA.s cylinclricas, 
enfiadas 'num eixo que lhes deixa certa liberdade, para o que o olhal por onde passa o 
eixo tem diametro maior do que o cl'este. 

Convem nt'w esquecer os cultivadoTes, que podendo fnnccionar como escarificadores 
ou extirpadores, com uma simples mudança de dentes, e construidos todos com a solidez 
Teqnerida em taes instrumentos, prestam mui bons serviços na lavoura. O extirpaclor 
de Brabante, instrumento efficaz e barato, poderia igualmente fazer parte da collecção. 

E os semeadores demão, ao menos, as enxadas de cavallo, os amontoado?·es .ou charruas 
de duas aivecas articuladas; instrumentos que se poderão com vantagem empregar na 
cultura um linhas. A sacha e amontoa mechaniças produzem grande economia de tempo 
e braços. 

As carretas e carros Inglezes, os de Crosskill, por exemplo, nt'LO são objectos 
destitui dos de importancia; por sua solidez e ligeireza, podiam estes carros servir de 
modelos ,para construcções analogas. 

O museu deveria ainda possuir crivos para limpar cereaes; machinas de debulhar; 
cortadores de palha; esmagadores ele grão, e bagaço ; ancinhos de cavallo ; descaroçadores 
de algodt'w; machinas para a extracçt'Lo das fibras vegtJtaes; machinas ele fazer manteiga, 
ele differentes paizes para as experiencias comparadas; prensas para os queijos; machinas 
de lavar roupa, e mesmo a de tirar leite; machina de fazer tijolos, e tubos de drenagem; uma 
Franceza, a de Calla, por exemplo, e a Ingleza, de dous cylinclrós verticaes, de Olayton; 
as ferramentas necessarias para a abertura das valias; alguns engenhos (bolandeiras); uma 
machina transportavel, que poderá servir para fazer trabalhar alguma serra, ou qualquer 
outra machina ua escola. 

D'este mustJu fará parte mais tarde a grande charrua poly-relha, a vapor, com os seus 
accessorios de machinas, cabos, ancoras, roldanas, &c. Este instrumento que se pode 
considerar como o termo mais elevado da serie dos apparelhos aratorios, é para o arado 
simples, o que o caminho de ferro é para as estradas ordinarias; e parece destinado a ser 
para a agricultura, o que fôram as vias ferreas para os outros meios de communicaçt"w. É 
para nós a charrua do futuro. Trabalha presentemente em muitos pontos da Inglaterra, 
em alguns paizes elo Continente, na Inclia lngleza, e mesmo nas terras elo Egypto. 

Da collecçt'w deveriam fazer parte muitas outras machinas e instrumentos, em 
proporções naturaes ou reduzidas, que podessem interessar a agricultura. 

Um museu cl'esta ordem teria não só a vantagem de familiarizar a todos com essa 
variedade de instrumentos da o:fficina rural, o que só por si ja vale alguma causa, mas 
seria ainda um~ fonte de instrncçt'w real para aquelles cujo espírito é ele natureza a seguir 
o progresso elo tempo. 

Desnecessario é insistir na rigorosa nectJssidacle ela creaçt"ta de um museu d'esta ordem 
ao lado da Fazenda-Escola. 

Não deixaria de ter grande utilidade um outro museu central, em largas proporções, 

• 
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que se creasse no Rio . de Janeiro. Para que est~ fôsse igualmente de todo o proveito, deveria 
ser dirigido por um cons~ho formado ele pessoas competentes, e que fizessem todas as 
experiencias comparadas, em campo para esse fim destinado. 

O que outros paizes têm feito 'neste sentido poderá servir de prova á utilidade de taes 
estabe1ecimentos. · 

A França tem, em Paris, o seu Oonservatorio das Artes e Officios, archivos. preciosos, 
onde se encontram especimens de tudo quanto as artes h tio produzido, . e onde todos 
acham instrucção; sem fallar no thesouro immenso não menos instructivo da Bibliotheca 
annexa ao museu, onde sem a menor contribuiçt'w, o engenheiro e o industrial podem 
consultar as obras que desejam. As machinas e instrumentos de agricultura occupam 
uma vasta sala 'nesse museu. E seja dito de passagem : nos amphitheatros sempre 
concorridos cl'esse Estabelecimento formam-se, a expensas do Estado, milhares ele obreiros, 
e outros, el e cuja luzes aproveitam ta_ntas e tão variadas industrias. 'Nesses cursos 
nocturnos, ouve-se Payen, Boussingault, Tresca, Péligot, e muitos mais, quasi todos 
membros do Instituto; facto que por si define sufficientemente as habilitações d'aquelles a 
quem ali é confiada a instrncção, e explica ao mesmo tempo o motivo da denomin-ação de 
801·bonn.a da Indztst?·ia, que se dá em França a esse Estabelecimento. Se á alta posiçt'Lo 
elos Professores, e ao seu reconhecido merito, accrescentarmos a circumstancia da entrada 
livre, sem a menor restricçt"w, a quem-quer que se apresente aos cursos, poder-se-ha dizer 
sem medo de exaggerar, que o Oonservatorio das Artes e Officios de França não tem no 
mundo rival em seu genero. 

Ha ainda em França uma instituição que muito concorrerá para o seu progresso 
agrícola : refiro-me aos Concursos Regionaes, aos quaes ali se attribuem grandes beneficios. 
São verdadeiros museus que se formam de tempos a tempos, e onde não só apparecem 
macbinas, e productos de agricultura; dos Departamentos que ahi concorrem, mas 
tambem as suas raças animaes, que tratam de melhorar, com o exemplo ela Inglaterra. 

A Belgica tem o seu Museu Industrial, em Bruxellas, onde além de bellas outras 
collecções, se acha tudo quanto é concernente ás necessidades da agricultura . . Ahi 
notam-se mesmo instrumentos, que por causa de seu preço elevado só apparecem nos 
campos para as experiencias; entre esses figuram a macbina de ceifar de McCormick, o rôlo 
de Orosskill, e a grade ela Noruega. Mas na simples vista cl' esses instrlimen tos, e nas 
experiencias que com elles se fazem, ha instrucção; e se algum proprietario se dispozer a 
comprar algumas d'essas machinas, que aliás prestam tão bons serviços, sabe d'antemüo 
quaes os resultados com que pode contar. A Belgica tem, além d'isso, os seus comícios 
agrícolas, que tantos serviços lhe prestam. 

Portugal, segundo sou informado, tem, em Lisboa, o seu Instituto Agrícola, onde se 
acham muitos elos novos instrumentos de agricultura, e para o qual !'e fazem novas 
acquisições, á medida que vão apparecendo outros. Postoque nos Campos Portuguezes se 
nt'LO vejam todos os instrumentos que se encontram 'nesse estabelecimento privilegiado, 
pode entretanto o lavrador ir-se familiarizando com a vista de taes obj ectos, e com 
facili dacle adoptará depois aquelles que lhe possam prestar serviços melhores e mais 
economicos. 
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Na Inglaterra, finalmente, as salas dos museus ordinarios não seriam 
bastante espaçosas para em si conterem tudo o que se jtem feito, e o que vae 
sempre apparecendo: em suas circumstancias mais que especiaes, esses museus seriam 
para ella sempre incompletos. · Mas aqui se mostram com pequenos intervallos, 
e em campos mais largos, as novidades que se produzem, por assim dizer, todos os dias. 
As Exposições são promovidas por toda parte na Grã-Bretanha:· é nessas grandes 
paradas que a agricultura passa revista ás suas forças, e vê o que com ellas pode obter. 

Nessas exhibições, entre as quaes figura a de gado (cattle slww), todos aprendem; 
nellas se vê não só o que a mechanica tem produzido para o serviço da agricultura, mas 
ainda os productos da terra, e as raças animaes sem rival no mundo. 

P ara dar id éa do que são estas exposições, basta dizer que só 'numa que teve logar em 
Battersea, o anno passado, o numero de machinas e instrumentos agrícolas elevava-se a 
5000, e a mais de 2000, o numero de animaes. 

Eis o que t em a Inglaterra para satisfazer ás exigencias de seu progresso. 

A Fazenda-Escola experimentaria todos esses instrumentos, e, segundo o resultado elas 
experiencias, construiria, sempre que fôsse possível, em sua.s proprias officinas, conforme os 
modelos, ou com as modificações exigidas pelas nossas circumstancias, aquelles cujo uso 
conviesse generalizar. A essas experiencias, feitas em determinadas epocas, seriam 
admitticlas as pessôas que por ellas se interessassem; as quaes julgando por si mesmas da 
efficacia ele taes machinas, podiam depois empregai-as sem receio. 

É por falta ele um estabelecimento d'esta ordem, no qual se experimentem e tornem 
conhecidos não só os instrumentos que de ha muito existem, mas tambem os nov?s que 
vão apparecendo, que os agricultores estt'LO ainda privados do grande auxilio que lhes pode 
prestar a mechanica. 

Além da cultura das nossas plantas com os melhoramentos de que é susceptível, e elo 
emprêgo de machinas para substituir o trabalho manual, sempre que possível, deveria a 
Escola occupar-se em melhorar as raças animaes do paiz, e introduzir algumas das 
melhores raças estrangeiras que ahi se poclessem acclimar. 

Os resultados que se fôssem obtendo dariam materia para exposições perioclicas; 
e as experiencias de qualquer natureza, analyses, tudo, em summa, quanto in teressasse as 
cousas agrícolas poderia ser publicado 'numa revista redigida pelos Professores. E 
nenhum inconveniente haveria em conceder-se a todos a faculdade ele visitar a Escola, e 
tomar conhecimento ele seus processos, em qualquer tempo. 

Na simples exposição que acabo de fazer, nt'w tive em vista mais elo que insistir sobre 
a natureza dos meios unicos pelos quaes se pode dar á agricultura o desenvolvimento que 
ella ainda não tem entre nós. Não apresento como nova a icl~a de escolas especiaes, cuja 
necessidade todos reconhecem, para a educação technica cl'essa mocidade, a quem é 
reservada a tarefa ardua mas gloriosa ele transformar a nossa agricul tura. Se aqui a 
reproduzo, é pela suppor elo num ero d'aquellas que nunca é ele mais repetir; caso em que 
está com effeito a ele Institutos onde se formem os superintendentes e mesmo os 
proprietarios das Fazendas no BrasiL 
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Com a fundação ele uma Fazenda normal muito lucraria o paiz; e o Goyerno, a quem 
tal iniciativa compete, só QJria ele louvar-se quando visse crescer os recursos ela primeira 
fonte ele riqueza elo Imperio. Os sacrificios que se fizessem seriam largamente compensados 
pelos beneficios que sempre resultam de taes instituições, e cuja manifestação se acharia 
no augmento geral de nossa pro uucção agrícola. 

Por mais que se faça, pouco se avançará em quanto não fôr convicção de todos que o 
principio da regeneraçl'to está na escola; e que a base de todo progresso é a instrucção. 

Terminando aqui a tarefa que me coube, na falta de pessôa competente que a 
emprehendesse d.e moclo vantajoso para o Brasil, resta-me pedir a quem ler este pequeno 
trabalho, desculpa pelos erros e falsas apreciações que ele certo me terão escapado. A boa 
vontade só nlLO bastava para escrever com o devido acerto e criterio sobre objectos que por 
sua natureza estão fora elos estudos habituaes ele minha profisslio. 

NoTA A. 

Sobre a agricultura Japoneza, pode ler- se com proveito o interessante Relatorio, dirigido ao Ministro du 
Agricultura, em Berlim, pelo Dr. H. Murou, membro da Expedição Prussiana, enviada á Asia Ol'iental. 

'Nesse docnm~nto acham-se indicações que poderiam, em alguns casos, ser de bastante utilidade. O segredo 
d'essa agricultma florescente está na restituição ao súlo, depois de cada colheita, das materias que as plantas lhe 
tomaram pm·a o stu desenvolvimento; e é por isso que essas terras são hoje tão ferteis quanto o eram nos 
primei.J.·os tempos. 

A condição dos que se occupam de agricultura, no J a.pão, e o modo por que a entendem, differem do que em geral 
se vê na Europa: lá os homens dados aos trabalhos do campo pertencem ás ultimas divisões da escala social; e no 
modo de restituir á terra os elementos cl'ella tirados, não são, o que se collige do processo, partidlll·ios da theoria 
do azoto, geral na Europa, ónde, como é sabido, se calcula qnasi sempre o preço do estrume pela quantidade de 
nitrogeneo, que representa assim o equivalente da utilidade d'aquelle. 

O Dr.l\faron observa que ali, sem institutos, nem sociedades de agricultura, sem academias, nem imprensa, que 
diffundam os princípios da sciencia, tudo se faz de moclo a humilhm· a sabia Europa. " O filho aprende o que 
sabe o pae, e como o pae sabe o que sabiam os avós, continuam todos no mesmo systema agricola, como os outros 
cultivadores ele qualquer ponto do Imperio; pouca importa o Jogar onde aprende o oflicio o jovem agricultúr. 

Devo confessar que me senti profundamente humilhado em muitas occasiões, pensando no que se 
passa em meu paiz, quando vi it applicação economica e incontestavel ele principias tã.o simples." 

A agricultura Jngleztt, com todos os seLts aperfeiçoamentos é considerada por este autor como muito inferior á 
Japoneza; para a qual n[o ha necessidade ele prados, nem de forragens, nem de grandes 1·ebanhos J.e gado, nem 
de guano, nem de superpbospbatos, &c. 

D nas razões oppõem-se a que a criação do gado não tenha no Japão as proporções que se lhe notam na 
Em·opa: }o a crença religiosa que lhes prohibe o comer carne, e tLtdo quanto deriva do animal como leite manteiga, 
queijo; o que fazendo clesnpparecer muitos dos fins para que se cria o gaJo, restringe consideravelmente a 
quantidade criada: 2° a divisão extrema da propriedade. 

Não dispondo este povo, para a restituição ~s suas terras, dos meios ao alcance do Eltl'opeo, devêra 
naturalmente procurar outra fonte que lhe podesse fornecer, á medida das necessidades, o necessario para revigorar 0 

sen so lo: reflectindo que da terra sahe o que forma o homem' em seu desenvolvimento pbysico, concluiu que d'elle 
não podiam snhir principias clifferentes dos que ella lhe dÍl. É assim que o homem é no Japão o unico fornecedor 
dos princípios fertilizantes, com o que se gastam sommas enormes em outros paizes. 

Em alguns pontos ele Portugal, no Porto po1· exemplo, reconhecem a verdade do raciocínio elos Japonezes; e 
como elles, os Portnguezes tiram cl'ahi todo o proveito. 

Não longe de Paris têm os Francezes algumas fabricas de poud1·ette. O producto preparado por Chevron 



ANNEXOS. 319 

& O~, cujo estabelecimento ftü ver, aualysado o anuo passado no Laboratorio de Mr. Payen, dava em 100 partes 
seccas: J 

Azoto, 
Phosphatos, 

Em poud1·ettes de outras fabricas, a proporção d'estes principias é maior. 

1,64 
6,26 

7,90 

"Não posso, diz em outro Jogar o mesmo alltor citado, deixar de estabelecer um parallelo a este respeito entre 
o systema Japonez e o nosso. Nas nossas grandes herdades vendemos uma porção elo podêr prodnctivo ela nossa 
terra sob a fórma ele trigo, batatas, &c. ; mas os nossos carros que levam estes procluctos ao mercado, nacla nos 
trazem em compensação: perde-se um elos elos ela cadêa. I-Ia outra porção dos nossos protluctos, destinada á 
alimentação dos nossos rebanhos ele gado, ela qual se vende parte sob a fórma de gado gôrclo, e ele outros procluctos 
como lã, queijo, &c. ; isto por sua vez nunca volta á terra, e assim se penle o segundo elo ela cadêa. A ultima porção, 
que consumimos, nós e os nossos lavradores, que poderia voltar á terra, nos perdemol-a por não sabermos como 
os Japonezes empregai-a com a mesma sabedoria e cuidado." 

O lavrar profundo que na Ell'!'opa tanto recommendam, é ali universalmente aclmittido e levado ao maior grno 
de perfeição. 

\ 

Terminarei estes extractos do Relatorio elo Dr. Maron pelo modo seguido pelos Japonezes em sua cultura. Em 
meado de Bbro. viu elle um campo plantaclo só ele trigo mourisco, em linhas parallelas distantes 24 a 26 polegadas; 
o intervallo, vasio então, havia sido semeado, na primavera, com nabiças, que já. tinham sido colhidas. Estes 
espaços eram cavados ÍL enxada até a maior profundid>tde a que o instrumento podia chegar : parte ela terra 
fresca do centro levava-se para guarnecer os pés do trigo moll'!'isco que estava em flor; isso deixava na parte central 
um sulco onde se semeavam hervilhas ele inverno, sendo a semente estrumacla, e logo depois coberta com uma 
camada ele terra. Quando as plantas ali semeadas ti_nham chegado a J ou 2 polegadas, o trigo mourisco estava 
macllll'o para o córte : poucos dias depois, ns linhas em que este se achava fôram cavadas, limpas e plantadas com 
trigo, ou nabos de inverno. Assim se seguiam as colheitas mixtas umas após outras, sem attenção ao principio das 
rotações europeas. 

Bem differentes das ela Europa são lá as razões ela preferencia a dar-se ás colheitas que se succeelem: se na 
occusião não ha estrume sufficiente, os espaços entre as linhas ficam em pousio até haver novo sortimento ele 
principias fertilizaclores. "O J aponez, diz o Dr. Maron, tira da terra com uma mão se lhe pode restitui!· com a 
outra, e sem nunca tirar-lhe mais do que pode restituir • Nessa representação perfeita da circulação das 
forças ela natureza não se perde um só elo." O principio em que assenta toda a arte ele cultivar a terra no Japão 
é que não pode have1· pmduzir continuo sem estruma?' continuamente. 

Os alinhamentos deixam sempre entre si espaços sufficientes para ouh·as plantações. Assim dispostas as 
causas, é sempre possível cuidar da tena que fica nos intervallos; é aligeirada e bem comminuida para as colheitas 
que se seguirem, havendo ulém d'isso a vantagem de ter-se terra fresca para chegar ás plantas que então existam. 
D'este modo, só se deixa produzir uma metade do campo, correspondente ao estrume disponível. Este systema 
de plantar em linhas com la,·gos intervallos produz muito mais do que se uma metade fôsse plantada e a _outra 
deixada em ponsio. 

" Quanta differença entre este systema e o nosso! Preparamos uma terra e começamos a extrnhir-lhe 3 e 4 
colheitas, sein uma p articula de estrume, e só quando exhausta lhe applicamos algum." Assim se exprime o Dr. 
Maron, referindo-se ao modo por que se cultiva em muitos lagares da Allemanha. Estas palavras applicam-se de 
alguma sorte ao Brasil, onde o numero de colheitas successivas é muitíssimo maior, e onde, quando exhnusto o solo, 
ponto em que começam na Allemanha a dar alguma causa no seu, nós, por nosso lado, tomamos o partido ele 
abandonar o nosso. 

Se na pratica agrícola elos Japonezes alguma co usa ha que mais do que outras se deva recommendar, é sem duvida 
o principio ele restituiçaõ taõ bem entendido por elles. Quanto á natureza do estrume a empregar, melhor 
decidirão as circumstancias - em que se acharem os lavradores; sendo l>em necessario que haja uma tal ou qual 
balança entre as colheitas e o estrume, pois é esse unico meio ele não augmentar-se o numero, talvez j á crescido, 
das terras cançadas. 

O Dr. Maron estabelece como principio, que a cultura do solo está por toda parte na razão di?·ecta da divisifo 
da terra; facto cuja verrlade se torna sensível, como elle diz, ao viajante que vae do Norte da Allemanha ao 
J apão, passando pela Inglaterra. 
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NoTA B. 
Na Inglaterra não admittem entre os d·rens nestas terras mais de 4 a 5 jardas de distancia, e os collocam em 

geral a pouca profundidade (2k pés). 
Hoje é sabido que se pode augmentar a profundidacle e espaçar muito mais os drens; obtendo. se d'este modo 

drenagem muito mais efficaz. 
Apezar da perfeição a que chegou a rb·enagem na Inglaterra, poucos applicam-n-a como devem. Cada um quer 

drenar a seu modo, ou como viu f"zer ao vizinho, sem cons11ltar profissional. Assim, não admira que até o presente 
se ponha em duvida se a drenagem proftmda tem vantagem sobre a superficial. 

Nos trabalhos d'esta natureza, a que assisti na Belgica, tive muitas occasiões de ver que as peiores argilas 
ficavam convenientemente esgotadas, fazendo os drens espaçados de mais de 10 jardas; para isso porém a 
profundidade era quasi dupla da que alguns arloptam aqui, em iilenticas circnmstancias. 

Mas a Belgica é o paiz em que essa operação agrícola se faz elo modo mais perfeito. Ahi nenhum trabalho se 
executa sem a planta e nivelamento completo ela terra que se deve drenar; ao passo que na Inglaterra, na maior 
parte elas casos, o farmer, por si e a olho, faz os seus trabalhos. Não cause pois surpresa se, no paiz onde primeiro 
appareceu a drenagem aperfeiçoada, ha ainda quem Lluvide de sua efficacia. 

O systema tubular nem sempre é o empregado aqui; drens feitos com pedras, telha &c,, ainda se encontram 
m ni tas vezes. 

Na Belgica creou-se um serviço especial de drenagem; abriu-se um curso elo qual sahiram muitos Engenheiros 
clrenadores, que dirigem actualmente essas operações em muitos lagares. Se ha paiz onile as regras da drenagem 
sejam rigorosamente observadas, é sem duvida a Belgica. Os filhos ela escola dirigida pelo Snr. Leclerc, hoje 
Inspector da agricüHura, e da qual sahiu essa nova classe de Engenheiros, têm-se mostrado dignos de seu clistincto 
mestre, e sabido conciliar os seus interesses com os dos proprietarios. Ali conheci um que tomava por empresa 
trabalhos d'este genero, e era ao mesmo tempo fabricante de tubos : ~ste homem, podia como tantos outros, 
diminuir o espaço dos dreus, e augmentar por conseguinte de modo consideravel o numero ele tubos, que sahiam 
de sua fabrica; mas não ; empregava a quantidade necessaria, e contentava-se com os beneficios licitas de um 
trabalho bem feito. 

Menciono esta circumstancia, porque mesmo na Belgica, quando começaram a introcluzir este melhoramento 
agrícola, alguns fabricantes se apresentaram para dirigir os novos trabalhos, e 'nessas terras que iam drenando de 
modo mais que completo, em tal o numero de tubos enterrados, que os proprietarios recuaram por algum tempo, diante 
elas despesas ele um melhoramento que para naturalizar-se exigia tanto dinheiro. Como justificação da excessiva 
multiplicidade de tubos empregados, praticavam os empresarios cl'esses trabalhos a drenag~m superficial, tão 
preconizada por Smith, na Inglaterra; mas cujo effeito é inferior ao ela drenagem profunda. 

D'aqui resultaram dons grandes males para os proprietarios; muito dinheiro enterrado, e pouca melhora em 
suas terms. Esse estado de causas não continuou; os bons processos fôram por diante, torn!tram-se conhecic'.os, 
e a especnlação levada a excesso, que• poderia pear a generalização de uma pratica agrícola, a qne tanto hoje se 
deve, _tem quasi inteiramente desappru·ecido. 

• 
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BEELAH-VIADUCTOS DE FERRO DO CORONEL KENNEDY-SUPERSTRUCTURA DAS PONTES DE FERRO-

PROJECTO DE UllíA FERROVIA EN'rRE DOVER E CALAIS-DIQUES: FLUCTUANTE DE MR. RENNIE ; DE 

MR. CLARK; FLUCTUANTE DE l\IR, WALKER; PARALLELO ELEVADOR DE i\IESSRS. ROSE & CROWDER-

CONSIDERAÇÕES-CAES FLUCTUANTE DE i\íR, CUBBI'rT-QUEBRAi\íAR DE i\IR. SCOTT-SINAES E PHAHOS. 

Esta parte da Exposiçüo que nos toéou descrever, é sem duvida a que mais contribue 
para o engrandecimento material das Nações. Hoje, mais do que nunca, se acha. 
demonstrada esta verdade, pelo progresso dos paizes mais adiantados, devido em 
grandíssima parte ao pasmoso desenvolvimento da Engenharia Civil. 

O amor da gloria, auxiliado por aturado estudo, tem guiado os homens de elevada 
esphera á realizaçüo de projectos que, não ha muito tempo, figuravam no rol dos absurdos; 
ninguem jámais cuidou passar tranquillo a medonha cataracta do Niagara, nem tl'Lo pouco 
acreditou que as estreitas porções de terra chamadas Isthmos ele Panamá e de Suez, 
erguidas por capricho da Natureza entre as aguas de diversos mares, seriam, aquella o 
caminho por onde transitasse o cavallo ele vapor, e esta o lagar por onde se commumcasse 

• 
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o Mediterraneo com o Mar· Vermelho; ninguem por certo previu a perforaçílo da serra dos 
Alpes, nem tantos outrostfeitos que, espalhados pela superficie da terra, constituem os 
mais valiosos documentos para provar a grandeza elo engenho humano ; finalmente a 
applícaçüo do vapoT como fo7·ça mot1·iz, e o p!tenonzeno da coT7'ente elect1·ica na 
t-runsmz'ssüo du pensamento,fonnam, sem duvida, a cor6a de tTimnplto do secztlo XIX. 

Se, pois, o Engenheiro, esse filho legitimo da mais sublime das sciencias, é o autor 
de resultados que associam o maravilhoso com a conveniencia e fraternização da família 
humana, é fóra ele questão que d'elle depende, em quasi sua totalidade, o crescimento das 
Nações. 

Felizmente esse Imperio que nasceu no ambiente ela civilização, não cede o passo 
n'este sentir aos mais adiantados Paizes; j& por seu vasto interior se refl ectem os 
vivificantes raios d'essa corôa de triumpho; já o Indio attonito sentindo faltar-lhe sob os 
pés o terreno selvagem, como illuminado por um raio divino, abate o arco, e grato depõe 
a flecha ás plantas d'esse poder irresistivel, que alegre o arranca de uma liberdade estupida, 
para dar-lhe a proficua e real destinada aos homens pela sabedoria do Omnipotente. 

Durante seculos de obscuridade, os poucos inventos mechanicos eram rudes, 
imperfeitos e menos proprios para alliviar o pesado trabalho manual; hoj e, porém, que a 
luz progressiva da civilização se diffuncle mais e mais com tanto esplendor, e o espírito de 
descoberta se desenvolve n'uma razão incommensuravel, é de grande vantagem acompanhar 
passo a passo os homens a quem se deve este progresso, e seguil-os nas di:fficuldades que 
superaram na applicaçl'w da mechanica para substituir as forças animaes. 

É bem conhecida a proeminencia que tiveram as Nações orientaes nas artes e sciencias, 
cerca ele mil annos antes da era christã; porém esses povos exerciam-n-as, mais para se 
proverem a si, do que no intento ele progredir; em vez do avanço que deveriam ter feito, 
veremos que se têm conservado estacionarias. 

A historia, porém, dos grandes homens desde 1750, serve de mostrar, que a estrada 
do progresso está assentada no terreno da perseverança; por ella, pois, deve marchar a 
mocidade esperançosa, contemplando os feitos de taes vultos, para, a exemplo cl'elles, 
dobrando de esforços na presença elas di:fficuldades, vir a deixar ao mundo iguaes legados. 
A contemplaçüo das grandes obras desenvolve a emulaçiio, essa nobre paixão d'alma, sem 
a qual o mundo ficaria estacionaria ; porque bem poucos süo os que a Providencia destina 
para orgãos ele suas revelações. 

O grande edificio da Exposição de 1862 a que fomos mandados para observar e 
o referir o actual estado ela Engenharia Civil, contém, sem duvida, a mais completa collecção 

de admiraveis inventos. Tudo o que n'esse ramo ahi se patentea, não é materia que se 
possa expencler em poucas paginas; um desenvolvimento capaz elo assumpto, comporia 
grossos volumes. Entretanto compelliclos pelo dever, faremos uma breve apreciação do 
que mais saliente nos pareceu. 
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PARTE I. 

DESORIPÇÃO DO EDIFIOIO. 
'Ao começarmos este trabalho, pareceu-nos racional dar uma descripção acompanhada 

de desenhos do edificio, por isso que sendo elle construido de modo a preencher todas as 
condições inherentes ao alto fim para que é destinado, deve reunir tudo o que de novo se 
conhece em materia de construcção, ficando assim fornecidos muitos dados para um 
edificio de igual natureza que por ventura se tenha de construir em qualquer parte do 
Imperio. 

Innumeras são as criticas e encomios tecidos a esta obra, pelo que é clifficil tirar uma 
consequencia imparcial do que pro e contra amestradas pennas têm escripto; entretanto 
de tudo o que temos lido, e no proprio edificio observado, daremos uma conta fi el, 
seguindo a opinião mais geralmente admitticla; ·pois não poderíamos, com o pouco que 
conhecemos de architectura, fazer censuras que não estivessem firmadas em juizos 
abalisados. 

Reunidos os Commissqrios Reaes para tratarem elo plano, situação, construcção, &c. 
do edificio, resolvêram entre si a questão em sua totalidade, sem ouvir a opiniüo de 
architecto algum, e não pondo mesmo em concurso a execução de taes obras: perdêram, 
portanto, todas as vantagens que poderiam colhêr, já no valor de juizos baseados no saber 
e experiencia para a acquisição do plano geral, já na idoneidade e perícia para realizai-o. 
Nestas circumstancias foi todo esse trabalho commettido ao Engenheiro Real Capitt'w 
Fowke, sobre quem pesou a responsabilidade, sob as seguintes condições : construil' um 
grande edificio, composto de duas partes; uma de caracter permanente, e tal que servisse 
para o futuro, ele galeira de bellas-artes; e outra que, sendo temporaria, tivesse proporções 
monumentaes. 

Com estas clausulas ergueu o Capitão Fowke, no lagar denominado "Kensi??gton 
Gm·e Estates," o edificio da Exposição Internacional, occupanclo a seguinte área: a parte 
permanente 70'000P 2 ; a semi·permanente, se assim lhe podemos chamar, 692'000P 2 : 

além d'estas, que constituem propriamente o edificio, existem duas de con"strucção ligeira, 
chamadas "annexos," as quaes se dividem em duas; uma coberta, de 280·000P2

; e outra 
descoberta, de 35'000P 2

• A parte das ·primeiras occupada pelas Nações estrangeiras é de 
270·000 P2 ; a Inglaterra e suas colonias occupam 420 000 P2• 

A parte permanente, que dá para a estrada de Cromwell, é feita de tijolo, tendo 
1150P de comprimento, 50P de largura, e l05P de altura sobre o grande portico central, 
conservando a de 85 P em todo o resto. As duas partes lateraes, que são tambem 
construídas de tijolo, têm 600P de comprido, 50 de largo, e 85P de alto cada uma; nos 
centros d'estes transeptos estão assentados dons zimborios, que tendo no cliametro da 
base dodecagonal 160P, elevam-se á altura de 200P interiormente, e a mais 55P no 
exterior. 

A parte semi-permanente compõe-se da nave, transeptos, zimborios, compartimentos 
de todas as Nações, galerias, cobertas de vidro e salões de comestíveis, bebidas, &c. A 
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face que dá para a estrada de Cromwell, é a verdadeira frente elo edificio; no meio d'ella 
estlt collocada a entrada p(j,ncipal que ~onduz a um sagutio, a cujos lados se acham duas 
grandes escadas, que conduzem a um outro de 150P ele comprimento, destinado a conter 
todas as obras ele esculptura, e que divide em duas a grande galeria de pinturas, a qual se 
estende a 500P de ambos os lados d'este saguão. É para notar, que tendo esta galeria tão 
consideravel extensão, seja de tal sorte estreita, em relaçl'w á altura, que obriga o visitante 
a ficar quasi encostado a uma das paredes, para poder distinctamente ver as pinturas que 
estiLo na outra. Toda esta galeria ~·ecehe a luz pelo tecto, e como as paredes são de verde-
escuro, fica assim formado um bello fundo, que dá grande realce a todos os quadros. 

O tecto é coberto de ardosia, e sómente o das galerias é uma combinaçt'to de ferro e 
madeira, sendo de vidro a parte central em todo o seu comprimento, em cujos lados se 
acham ventiladores verticaes. 

Pretende-se fixar uma cobertura ele vidro opaco, um pouco abaixo do tecto, de modo 
que transmittinclo a claridade das luzes que se elevem collocar entre os dous tectos, sirva 
simultaneamente para impedir a entrada da chuva pelos ventiladores, quando atirada pelo 
vento. (Fig. I ") (As 4 Est. primeiras pertencem ao Eclificio.) 

O tecto ela torre situada sobre a entrada principal (Fig. 2") é concavo, e assenta em 
curvas de ferro fundido, unidas . por um cruzamento de travessas de ferro, formando um 
rectangulo sobre o qual descança uma claraboia de vidro opaco. Esta torre, representada 
como se acha em secção transversal. cliffere pouco das seis outras, quatro das quaes 
occupam os cantos elo edificio, em cuja frente, e aos lados das que estão nos extremos, 
ficam as duas ultimas. 

As barras dos caixilhos, em todas as claraboias, são feitas de madeira, e os espaços 
para os vl.dros têm a largura de 15 ~ Todo este tecto tem soffrido deterioração, devido ás 
difficuldades que se encontram quando se emprega a ardosia para tectos curvos; parece, 
entretanto, que ficaria esse inconveniente removido, se em vez de ardosia se tivesse lan çado 
mão ele folhas de chumbo ou mesmo de zinco. 

A parte semi-permanente compõe-se, como dissemos, ele uma nave no sentido ele 
E: O, de soop ele comprido, 85p de largo, e l OOP de al to, cujo pavimento vai terminar 
nas escadas que conduzem ás duas plataformas octogonaes, que se elevam sobre elle para 
sustentar clous zimborios de bases dodecagonaes com 160 P ele cliametro cada um. Os 
octogonos st'w formados pela intersecção da nave com os dous transeptos; estes se 
estendem a 250P de cada lado dos zimborios, correndo ambos na direcção de N: S, o que 
dá ao todo do edificio a forma ela letra H. (A fig. 3~ representa uma secção trans~ersal da. 
nave e transeptos, e a fig. 4" as columnas que sustentam os seos tectos). As áreas 
comprehenclidas entre a galeria ele pinturas, os clous transeptos, a nave e os salões de 
refrescos e comestíveis, são cobertas de vidro e rodeadas ele galerias que estão 25 P acima 
do pavimento da nave; estas galerias têm 5o P de largura, e acham-se sustentadas por 
columnas quadrangulares e travessas ele ferro fundido, dispostas em trellis (Fig. 5~) ; seus 
soalhos fôram experimentados com um peso de 140 tb . por pé quadrado, em consequencia 
do que, os gi1·de1·s vêm a supportar um peso de 34 tons . 

Por meio da prensa hydraulica verificou-se que cada girder podia supportar um 
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pêso de 38 toneladas, distribuído uniformemente, sendo preciso o de 88 tons. para 
quebrai-os. J 

Os tectos que cobrem as galerias são, como el1as, de 50P de largura, sustentados 
tambem por girders ; estes tectos constam de pranchas e encerados espessos. 

Para completa segurança fez-se um systema de barras de ferro, no sentido das 
diagonaes dos quadrados horizontaes em que se divide o tecto, o que lhe dá grande 
firmeza. 

Com igual fim-se adaptou para as galerias um systema de barras cruzadas no · sentido 
das cliagonaes, ficando aquellas em um plano vertical e clirecçtio transversal á nave. (A fig. 
6 • indica o meio empregado para fixar as barras nas columnas.) 

As columnas quadrangulares acham-se ligadas ás circulares que se elevam até o tecto 
afim ele o sustentarem, união a que chamaram " columna dupl,a." 

O pé das curvas, ou antes polygonos, sobre que descança o tecto, entra e se apoia em 
uma c~sa feita no capitel das mesmas columnas. Estes polygonos se compõem de tres 
pranchas de madeira, das quaes a central tem 4 v ele espessura e as outras duas 3 P, 

variando todas entre lSP e 30P de largura; e sendo unidas por parafusos, de tal sorte que 
as junturas dos tôpos se clesencontram. As faces dos intraclorsos st"w todas tangentes a um 
semi-circulo ele 80P de diametro. Para a sua collocaçã0 nos logares onde se acham, 
vinham estes polygonos em quatro peças para o edificio ; ahi se uniam duas a duas, e 
n'esse estado erâm levadas para cima onde se completava a união. · Estas peças eram 
conduzidas aos seus lagares por meio de um andaime volante que corria sobre quatro 
trilhos de ferro por toda a nave : este andaime pesava 87 tons., era empurrado ele um para 
outro lado por quatro homens que se serviam de barras ele ferro como alavancas. Çada 
curva, ou polygono, pesava 6,5 tons. Acima das columnas, que se elevam, como dissemos, 
á altura de 50P, se levantam verticalmentejanellas de vidro que vt"w attingir a metade da 
altura ela curva do tecto, unidas entre si e formando uma parede ele vidro por onde entra 
grande quantidade de luz. Ahi é regulada a ventilaçt"to, ele modo que a temperatura, nos 
dias mais quentes, nunca excedeu a 70° Fahr. 

As tesouras do tecto da nave, tocando a parte superior d'essas vidraças, elevam-se a 
uma altura vertical ele 2fí P' a contar da linha que une as extremidades d' aquellas, formando 
assim uma tangente aos extradorsos dos polygonos de que acima tratámos. (Fig. 3~) Nos 
espaços angulares entre as tesouras e os polygonos cruzam-se peças de madeira, com o fim 
de dar mais estabilidade ao systema. Sobre as tesouras assentam traves verticaes de 
12 P de largura e 3 P, de espessura, que sustentam o tecto, composto de pranchas de 1 v, 5 de 
espessura, collocadas em direcçt"w oblíqua á linha central da nave, para mais rijeza 
lateral. 

Existe um completo systema de varões cruzando-se em diagonaes, afim de dar maior 
estabilidade aos tectos e zimborios, obstando que as columnas saiam ela vertical. (A fig 
7n mostra o modo por que estão fixos estes varões aos pés das columnas, bem como os 
detalhes cl' estas.) 

Os vàos dos tectos dos · grandes espaços rodeados pelas galerias, nave e transeptos, 
são de 50P, e sustentados nas arestas dos angulos reintrantes por girders . que passam 

3 G 
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pelos tôpos das columnas collocadas em fileiras, e na distancia de 50P umas das outras, 
correndo na direcção de E~_'- O, e elevando-se todas a igual altura. (Fig. 8~) 

A agua da chuva é levada pelo interior cl' essas columnas, d'onde passa para os tubos 
de barro, e d'ahi para os esgô tos. As columnas não são formadas ele uma só peça, mas de 
duas metades fundidas separadamente, unidas depois por anneis ext;rnos ; sendo 
protegidas por peças ôcas as juncturas lateraes. 

Os · trellis ginlers que parecem descançar sobre o capitel elas columnas, estão 
realmente fixos a ellas por engastes de ferro fundido e por uma chapa. (Fig. 8&). 

As peças inferiores, onde estão presas as extremidades das barras que formam o 
trellis, são duas chapas de 6 v x O v, 8, de secção, conservando uniformidade nas dimensões 
em todo o comprimento ; as superiores são duas chapas angulares de 4 P x 3 P X O P , 4 de 
secção, com as aberturas dos angulos em sentidos differentes. As barras perpen diculares 
do girder, de secção horizontal cruci-forme, são de ferro fundido, e terminam nas 
extremidades em fórma ele LJ, afim de receberem as peças horizontaes superiores e 
inferiores do girde1·. As cliagonaes s~w barras ele ferro de 4 P, 5 de largura, variando de 
I v, 25 ele grossura para menos; são unidas em suas intersecções por cavilhas, das quaes as 
maiores são de 1 v, 25 ele diametro, e as menores ele O P, 8. (Fig. 9~) . Na parte superior do 
gú·der estão collocados os canos rectangulares ele 12v x 6 P de secção, com os angulos 
arredondados, achando-se o fundo a lOP acima da lamina superior do girder. Cada cano 
eleve receber a quantidade ele agua que cahir sobre 50P 2

• (Fig. lO" e ll ~). 
Os te c tos de 50 P de vão correm na direcção de E : O ; são todos de vidro assentado 

sobre caixilhos de ferro e madeira, tendo na parte superior o necessario para a ventilação. 
(Fig. 1 2~ e 1 3~) . 

Agora trataremos da descripção dos zimborios cuja grandeza os torna a parte mais 
importante do eclificio . (Fig. 1 4~). 

Como dissemos, estão os zimborios collocaclos ele modo, que a vertical baixada do 
pinaculo vai encontrar a intersecção da linha central ela nave com a do transepto ; ficou 
dito igualmente que sendo octogonal o espaço pela união das columnas duplas que 
sustentam os zimborios, estes tinham a forma dodecagonal ; o modo por que assentam suas 
bases nas columnas é o seguinte: os octogonos formados pela união das columnas, não 
são regulares, mas têm os lados oppostos parallelos, sendo alternativamente de 85P e 35P. 
Dos vertices elos angulos d'esses octogonos· levantam-se columnas ele ferro de 2P ele 
diametro, que são os principaes sustentaculos do s zimborios; e para mais effeito e belleza· 
de architectura, á parte inferior cl'essas columnas se unem duas outras redondas e uma 
quadrada de pequenas dimensões. (Fig. 15"). 

Nos tôpos cl' aquellas columnas assentam peças verticaes de ferro fundido, que unidas 
lwrizontalmente umas ás outras, servem ele base ás arestas curvas do zimborio ; e como 
as columnas são apenas oito e as arestas doze, erguêram-se no meio elos quatro grandes 
lados elo polygono quatro peças verticaes, similhantes ás outras, para n'ellas descançarerri 
as quatro arestas curvas restantes. 

Para determinar estes quatro pontos, uniram-se em sentido diagonal as duas columnas 
elos extremos d' esses grandes lados do octogono, com as duas immediatas ela nave e 
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transeptos, por meio de girde?·s ellipticos, dando o· cruzamentro d'elles os pontos de apoio 
para as quatro arestas acima mencionadas (Fig. 16~ e 17~) i pelo que em vez de doze 
pont0s de apoio ficam realmente dezaseis. 

A Fig. 18a ê a secção vertical de uma das columnas duplas cujas bases assentam sobre 
pedra, mostrando os anneis internos pelos quaes são unidas as differentes partes de que se 
compõe a columna, e as p.eças intermedias pelas quaes · a columna redonda é unida á 
quadrada. As columnas são ele 2p de cliametro, e têm OP, 9 de espessura e 95p ele 
comprimento; fôram fundidas em tres partes que se ligam interiormente; por cima d'ellas 
corre uma galeria de 3r de largura que rodeia os zimborios interiormente. 

A Fig. 17a é uma elevaçaõ dos dous girders curvos, de que acima fallámos, projectados 
sobre um plano vertical transversal á linha central da nave; a Fig. 1 9~ é uma secção 
d'estes girders na parte superior; e a Fig. 20~, o apoio de uma das arestas. 

Os andaimes empregados na construcção d'estes zimborios, são por si uma obra digna 
de attenção. Cada um d'elles compunha-se de doze partes iguaes, deixando livre um 
espaço interior por onde passavam os materiaes na subida. As partes de que se compunha 
cada 'andaime tinham por secção h.orizontal um sector circular diminuído do espaço livre 
de que fallámos acima; pelo que representavam talhadas que unindo- se lateralmente, 
formavam o todo de um enorme parallelipipedo composto de poderosas traves, bem ligadas 
umas ás outras, de tal sorte e com tal acêrto, que depois de concluída a obra, foi 
aproveitada toda a madeira, que se achava em perfeito estado. Grande era a solidez 
d'esses andaimes; cada um tinha de sustentar o peso de 120 tons. de ferro. Calcula-se 
em 40672rs a madeira empregada em cada um. (Fig. 14~). 

Os zimborios são dous solidos formados por clofe arestas curvas reunidas na parte 
superior por uma peça circular de ferro fundido. Estas arestas st'to ligadas entre si por 
peças horizontaes sobre que assentam outras em forma de T, onde st'LO recebidos os vidros 
da cobertura; as partes exteriores elas arestas são forradas de chumbo. Grandes barras 
diagonaes estão empregadas n'esses zimborios afim ele evitar qualquer tendencia á torção. 
O tope é rodeado cl'uma cobertura ele zinco. Cada aresta sobe verticalmente até 3 r 6P; 
a lamina exterior d'esta tem um raio ele 91r 9P, 4, a contar de um ponto que se acha 
12r' 3P, 2 além do centro do zimborio; a lamina interior tem um raio ele 90r IP, 25, partindo 
de outro ponto situado a 14 r OP, 5 além do mesmo centro. D'este modo -se vê que a 
distancia entre as arestas vai diminuindo á medida que estas se approximam elo vertice 
do zimborio; essa distancia é sómente de 2r no ponto em que terminam as arestas. As 
peças que se erguem nos topes, a que os Inglezes chamam "finials," VtLO á altura de 50r, 
onde assenta uma esphera armillar dourada, de cujo polo superior se ergue uma barra 
vertical tambem dourada. 

Pela comparação que se pode fazer cl'estes áous zimborios com os que se conhecem, 
e cujas secções damos (Fig. 20'), se vê que posto sejam elles os de maior cliametro, não 
são todavia os mais altos. Se considerarmos além d'isso os materiaes empregados nas 
construcções de todos elles, veremos qpe não pode haver comparação racionavel com o de 
S. Pedro ele Roma, o de Florença, e outros; e portanto muito longe estão de merecer as 
honras de serem chamados os "primeiros elo mundo," como dizem alguns J ornaes Inglezes. 
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Esta obra foi começada , no 1? de Abril de 1861, e concluída no 1? de Abril de 1862: 
empregaram-se 7'000'000\.,jjolos em sua construcção; 4'000 tons. de ferro fundido; 
l 2'000 tons. de ferro batido; 820 columnas de 25P, cujo desenvolvimento é de 4 milhas; 
1266 giTde1·s, que estendidos fazem o comprimento de 6 milhas; 1·ooo·ooOP2 de madeira 
para soalho; 486'386P 2 de feltro, para os tectos, e 553'000P 2 de vidro pesando 247 tons. 

O contracto foi feito com Kelk & Lucas do modo seguinte: Os commissarios 
pagarão .;B.200,000 pelos seis mezes de aluguel do edificio, depois do que, se a receita 
exceder a .;B,400,000, pagarão o que receberem além d'essa somma até perfazer a quantia de 
.B.l 00,000. Feito isto, se os Oommissarios quizerem ficar com o edificio, terão de dar 
ainda .Q.l3·0,000, o que elevará o custo total a .Q.430,000. 

PARTE II. 
• 

MATERIAES DE CONSTRUCÇÃO. 

MADEIRAS.-Lamentamos que o Brasil em uma occasião tão propicia, fôsse, pela 
estreiteza elo tempo e grande distancia, compelliclo a occultar a riqueza de suas vastas 
florestas : agora que o pinho da Georg.ia e Florida não vêm mais aos mercados Europeos, 
os quaes são obrigados a recorrer á madeira ela Ilha de Vancouver; agora que a madeira 
do Baltico está tão depreciada e que. se vão acabando as velhas florestas; agora, finalmente, 
que os abetos de Memel, Riga, e Dantzig, apresentam qualidades similhantes ás das 
madeiras Suecas, e que por conseguinte os constructores andam em busca ele um logar 
d'oncle possam obter madeiras de qualiclacle superior; agora, dizemos, é para lastimar que 
o Brasil perdesse o azo que lhe faleultou a Exposição de 1862, para patentear o thesouro 
de suas matas. Embora; os seculos são dias na vida das Nações, e é de crer que no 
futuro· faça elle o que o impossi vellhe vedou na presente occasião. 

A exposição de madeiras no Compartimento do Brasil foi, sem duvida, apoucada; não 
quanto a vari-edade, mas quanto ao tamanho dos specimens, suas classificações scientificas, 
preços, e outros dados que são precisos para julgar da qualidade e conveniencia. As 
colonias Inglezas fôram as que apresentaram melhores specimens; a ordem em que estavam 
dispostos, sua natureza, &c., tudo em fim concorreu para que nenhum outro paiz as excedesse 
relativamente a exhibição d'este importante material. Não entraremos em mais detalhes 
sobre tal assumpto, por ter sido elle confiado aos cuidados de um grande naturalista, que 
por certo nada deixará a desejar. Limitar-nos-hemos a dizer o que se apresentou sobre 
madeiras conservadas. 

Este material, como se sabe, está sujeito ás leis da destruiçt'LO, especialmente pelos 
vermes que s6 d'isso se occupam. Innumeros têm, sido os meios de que se têm lançado 
mão para obstar este mal. Em 1857 e 1858, horríveis estragos fez o Teredem, particular-
meu te na Hollancla, onde até ameaçava a solidez das obras hydraulicas. Em virtude 

" . 
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d'isso apparecêram em 1861 varíos trabalhos sobre o emprêgo do creosoto, como 
preservativo das madeiras, distinguindo-se, entre outros, o de uma commissão nomeada 
pelo Governo da Hollanda, para tratar de questtio de tanto alcance para esse Reino . 

. O "Teredem.navalís" em quanto pequeno, pega-se a madeira onde busca protecção; 
ahi se estabelece nas juntas e fendas, e começa a furar horizontalmente até atravessar 
algumas camadas, d'onde toma . a direcção vertical, furando no sentido das fibras da 
madeira, e augmentando o furo ele cliametro, á medida que elle proprio cresce. Este 
furos, de QP,5 de diametro, termo médio, são sempre feitos entre as linhas do preamar e 
baixamar, zona de sua maior actividade. O Tereclem abunda em praias compostas ele 
materias de alluvião trazidas de formações calcareas. A " Limnoria terebrans," verme ele 
menores dimensões que o Teredem, é, como este, um terrível .destruidor das madeiras 
mergulhadas n'agua salgada; o furo por ella praticado é de QP,03, o que a faz penetrar 
em fendas vedadas ao Teredem. A Limnoria é geralmente encontrada nas pra'ias onde 
existem materis.s de alluviU.o procedentes ele rochedo~ silicosos. 

As precauções acloptadas contra estes vermes são as seguintes : l" Cobrir a madeira 
com f o lhas ele cobre ou de zinco. ; 2 • A pplicar pregos de cobre de cabeças c h atas ; 
3 ~ Immerger a madeira em solução de sulphato. de cobre; 4 ~ Immerger em solução de 
sulphato de zinco; 5~ Immerger em creosoto, sob grande pressão . As duas primeiras são 
pouco proficuas por ser difficil cobrir a madeira de modo que a união das folhas não deixe 
algum interstício por onde o verme se possa introduzir ; a 3 ~ e 4 ~ são menos proveitosas 
do que se suppunha, porque as experíencias ultimamente feitas por Crespin, engenheiro do 
porto de Ostende, provam que os saes mineraes injectaclos nas madeiras sujeitas ao fluxo e 
refluxo das aguas, vão pouco e pouco perdendo sua acção, em virtude de decomposições 
que soffrem. D epois de assíduas tentativas, chegou esse engenheiro a concluir, que a 
immersão no creosoto pela pressão, uma vez bem executada, satisfaz todas as condições ele 
preservação; entretanto que o sulphato de cobre deu em resultado a introducção dos vermes 
em grande escala. Além d'estas, outras experiencias têm sido feitas nos principaes portos 
ela Europa, especialmente em Inglaterra, empregando o creosoto, com o que se tem 
conseguido conservar madeiras por dez, quinze e vinte annos. Com tudo, a despeito de 
todos os esforços, segundo as observações ele Stevenson, a Limnoria penetra na madeira 
creosotada, mesmo na parte inferior da linha c~a baixamar, bem que sej a em proporções 
muito menores. Por um processo devido '"a Mirandolle, de Tij enoorcl , n a Hollancla, 
consegue-se fazer mais proficua a conservação, pintando a madeira, depois de creosotacl a, 
com uma certa preparação, o que tem ainda a vantagem ele extinguir o cheiro elo 
creosoto. 

O modo por que se faz na Inglaterra a immersão no creosoto, consiste em collocar a 
madeira dentro de cylindros, dos quaes se extrahe o ar, de maneira que a pressão 
corresponda a 12P de mercurio; abi se introduz o creosoto na temperatura de J 20 °, e sob 
a pressão de 150 tôs. por polegada quadrada, o que produz uma imbibição de 8 a 1 O tôs. de 
liquido, por pé cubico. 

Eis a tabella das madeiras apresentadas na Exposição, pela qual se pode conhecer a 
vantagem d'este methodo de conservação: 
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(j Dumyfío . Applicação. Preservativos. E stado. 

FERROVIAS DE Annos. 
Lancashire e Yorkshire, 15 Travessas . Creosoto. Intacto. 
Eastern Countie~, 21 " " " 
Londou e Great W estern, 20 " " " 

. Bordeaux, 6 " " " 
PORTOS DE 

Grimsby, 10 E stacas. " " 
L owestoff, 10 " " " 
L eitb, ·. 12 . " " " 
Portlaud, 5 " " " 

" ' 5 " Carcomido. 

P EDRAS.--A pedra que por sua Íncompressibilichde, força de cohesão, e inflexibili-
dade, attinge o maior grau de resistencia, e a maior duração, é sem duvida um dos 
materiues mais importantes. Os expositores porém omittiram as indicações essenciaes, 
relativas a esse material, considerado sob o ponto de vista de construcção, isto é: gravidade 
especifica, podêres de absorpção, composição chimica, resistencia á compressão, frete aos 
principaes mercados, &c. 

Além de varios oolitos, apresentam-se granitos de Devonshire e de Oornwall, que 
clifferem entre si pelos crystaes de Feldspatho, cujas côres contrastam com as dos granitos 
de Aberdeen. As pedras de D ean eram notaveis pela uniformidade de côres, dureza, &c. ; 
o que lhes dá grande applicação nas obras hydraulicas em Inglaterra. 

Os principaes expositores Inglezes fôram: a companhia ele Oheswring, que apresentou 
amostras ele granito; e Fr(:)eman que expoz pedaços ele lO P ele comprimento. Das poucas 
amostras d'esta pedra existentes no compartimento Francez, tornavam.-se notaveis as ele 
Hermam. A Russia, a Suecia, e a I talia, nada apresentaram digno de menção, n'este 
genero. O Brasil expoz muitas, e variaclas amost;·as, mas de dimensões tão pequenas, 
que não attrahiam attenção ; o que núo teria succeclido, se fôsse cada uma do tamanho ele 
1 P cu bico, tendo uma face polida, outra trabalhada e as oti.tras em bruto. Nada diremos 
mais sobre este assumpto, por se achar elle a cargo de um notavel mineralogista. 

Ransome & Oomp~ exposeram bellas pedras artificiaes, cuja resistencia á rotura por 
alongamento, é tres vezes maior do que a da pedra de Portland, tendo igual energia no 
sentido transversal. 

O modo de fabricar estas pedras consiste em seccar arêa muito fina que se mistura 
com sílica to de soda, pondo-se em seguida n 'um amassador onde se faz a liga; depois 
disso é esta massa tirada e comprimida em moldes sob pressão tal, que a faça tomar à 
fórma d'elles ; d'onde sahindo ainda plastica, é mergulhada em uma solução de chlorureto 
de calcio, por espaço de doze horas, depois do que é tirada, e posta a seccar por uma 
evaporação gradual, em cujo decurso se opera uma decomposi çt"Lo dupla, deixando livre 
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o chlorureto de sodio na superficie ela massa, e ficando o silicato de cal como elemento 
cementador da materia, que só com o tempo adquire a consist<j.cia precisa. Como se vê, 
não entra fogo n'este processo, o que exclue o receio de mudarem as pedras de fórma 
accrescendQ a vantagem ele fabricai -as onde quer que existam os ingredientes chimicos 
acima mencionados. Estes materiaes serüo de grande utilidade nas construcções, caso 
mais longa experiencia confirme as qualidades que se lhes attribuem. 

Mencionaremos tambem ~ processo empregado por Ooignet para o fabrico ele pedras : 
consiste em misturar cal commum, arêa, terra queimada e materias puzzolanicas: faz-se a 
mistura passando duas vezes os materiaes, com pouca agua, por um ·amassador, depois 
elo que secca-se a argamassa em moldes ; cl'este modo, diz elle, formam-se pedras 
homogeneas, mtú duras e de qualquer grandeza, que se poderiam empregar nas calçadas, e 
em pedaços capazes de atravessar de um a outro lado das ruas, podendo -se até ele uma só 
peça construir qualquer obra; tal é a resistencia que pode offerecer. 

Os marmores Inglezes nada apresentaram de extraordinario. 
O onyx da Algeria exposto pela França, era de uma belleza aclmiravel, por sua côr 

entre amarello escuro e branco ; infelizmente o elevado preço de 1::.160 por metro cubico, 
limita o seo uso a objectos ele luxo. 

Portugal exhibio uma bella collecção ele marmores trabalhados, que se tornavam 
recommendaveis pelo modico preço. 

TrJOLOS.-- Este material apresentou-se com todos os melhoramentos por que tem 
passado ultimamente; podendo até ser empregado na ornamentação, attendendo-se as 
differentes córes e fórmas que se lhe tem dado. Taes têm sido os resultados colhidos pelo 
uso do tijolo, que d' elle se lança mão para construcções ele qualquer natureza. O grande 
consumo d'este material na ferrovia subterranea de Londres, esgôtos d'esta cidade, &c., fez 
que Brassey & O~ applicassem machinismo para fabricai-o, o que produzia resultado 
satisfactorio, já pela perfeição, e já pela dureza e impermeabiliclacle, qualidades de subido 
valor para as obras hydraulicas. Os tijolos furados não offerecem as mesmas vantagens; 
seo uso requer grandes precauções em consequencia do poder ele absorpção que 
apresentam; é mister molhai-os antes de fazer uso cl'elles, afim de que não roubem a agua 
da argamassa, necessaria para à crystallização da cal, o que a deixaria sem força ele cohe$ãO . 

• 
ÜEMENT0.--0 mais notavel cemento que se apresentou foi o chamado "ele Portland," 

cujas amostras fôram mandadas pelos primeiros fabricantes; suas ~ualidades são bem 
conhecidas, e a proeminencia que tem tomado sobre os outros, nas obras hydraulicas, 
esgôtos, &c., tem feito que seja preferido e procurado por todo o mundo. 

Na França, Prussia, Austria, e outros paizes, acha-se o fabrico cl'este material em 
adiantamento ; mas, segundo a opinião elos Inglezes, ainda não attingiu o grau de 
perfeição que caracteriza o fabricado na Inglaterra, especialmente .em Londre~ . Compõe-se 
este de argila do rio Medway, misturada em certa proporção com cal do mesmo lagar; seu 
fabrico na Inglaterra monta a 300,000 tons. por anno, e seu custo é de ~. 2 por tonelada. 
Algumas fabricas empregam o elevado numero de 700 trabalhadores. 
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t PARTE I I I. 

TRABALHOS DE ENGENHARIA. 

SEOCAO I. 

OBRAS FRANOEZAS. 

No râmo de Engenharia apresentou a França uma admiravel collecção de modelos, 
cartas, desenhos, &c., acompanhados de um livro intitulado " N otice sttr les Mo deles, 
GaTtes et Dessins R elatifs aux T1·avaux Publics," g_ue contém todas as informações 
acerca d'estas obras; maudado publicar pelo Ministro das Obras Publicas, para ser 
distribuído pelos Engenheiros nacionaes e estrangeiros g_ue visitassem o importante 
compartimento Francez. Seria impossível descrever de modo satisfactorio tudo o g_ue 
n'este genero ali existe; limitar-nos-hemos a passar uma ligeira vista n'ag_uillo g_ue 
pareceu de mais interesse. 

VIADUCTO DE FRIBOURG.--Por este viaducto passa a ferrovia de Lausanne a 
Fribourg. Os pilares em g_ue assenta são de metal, elevam-se a 145P de altura, e 
apoiam-se sobre base de maçoneria; o mais alto tem 264P do alicerce ao nivel dos trilhos. 
A parte metallica consta de uma base e um tôpo de ferro fundido, e de 12 coh:imnas ligadaf.:l 
entre si, um pouco inclinadas. Para facilitar a erecçaõ d'estes pilares, dividiam-se em 
11 anneis de 13 P de altura cada um, e depois de postos em seus lagares, eram ·solidamente 
unidos uns aos outros. A superstructura é composta de 4 gi?·clen em t1·ellis, de ferro 
batido, tendo-se omittido os rôlos de fricção por se julgar suffi.ciente a flexibilidade dos 
pilares de ferro para o jogo devido ás variações de temperatura. 

Considerando as grandes alturas dos pilares, resol vêram os Engenheiros não empregar 
andaimes para m.ontar os gi?·ders', visto não apresentarem os primeiros a precisa resistencia 
em alturas tão consideraveis: decidiram, pois, construir estes gi1·de1·s fora e conduzil-os 
depois de promptos, por meio de rôlos, até que suas extremidades anteriores attingissem a 
parte correspondente ao tope do primeiro pilar; sobre esses gi?·de1·s assim suspensos se 
collocaram trilhos por onde, com o auxilio de cabrestantes, na maçoneria do encontro, 
roldanas e cadêas, eram conduzidos os materiaes necessarios á construcção do pilar. 
D'este modo conse$uiu-se completar o primeiro pilar, e portanto uma nova base para 
apoio d'essas extremidades dos gi?·ders, até então suspensas, para o g_ue tinham a necessaria 
resistencia á flexão. 

Assim sostidos, eram, por meio de apparelhos proprios, tirados, até de novo ficarem 
suspensos de modo g_ue as mesmas extremidades chegassem á perpendicular á base do 
segundo pila:·, g_ue distava 14 7 2 da primeira; e para diminuir a flexão, fez-se um 
systema de cadêas para sust~ntar essas extremidades, o qual era apoiado no primeiro pilar. 
D'esta sorte se construira.m todos os outros pilares. 

Esta obra tem, além de outros, o merecimento da originalidade. 
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Seu custo foi de .;!3.92'000; contém ella 26'222 jardas cubicas de maçoneria, 505 
· ditas ele madeira e 3'094 tons. ckferro. I 

VrADUCTOS DE NoGENT-SUR-MARNE.--Este viaelucto que tem ele comprimento 
total 2739P, de largura 26P 5P, entre os parapeitos cuja espessura· é ele 3P 2P, e ele altura 
95P 8P, acima das mais baixas aguas do Rio Mame; consta ele duas obras di.fferentes: 
um viaducto propriamente dito, . e uma ponte; o primeiro consiste ele uma parte que se 
acha construída em terra, de ambos os lados do Rio, a qual tem 30 arcos de maçoneria, 
tendo cada um 49P 6P de vão; e a ponte de 4 arcos plenos de 165P de vão cada um. 
Os pilares d'esta ponte têm 19 P 9 P de espessura. O custo total foi de .f!.2l5,000. 

VIADUCTO DE ÜHAUMONT.--Tem esta obra l980P de comprimento, 175 P (:jP de 
a:ltura na parte mais elevada, e 26.P de largura. Consta de 50 arcos divididos por 
pegões-encontros em 1 O partes de 5 arcos cada uma, sendo cada vão de 32 P 9 P. O 
viaducto segue um declive de 1 P: 1 66P; seus encontros são o que em Francez se chama 
" culée perdues," isto é, arcos que continuam segundo o mesmo desenho e assim entram 
no talude. A quantidade de maçoneria gasta, subio a 74,585 jardas cubicas; sua 
construcção durou 14· mezes, empregando-se 2500 trabalhadores, e seu custo foi de 
.f!.231,000, incluindo .;!3.19,760 dos andaimes e simples. 

PoNTE GIRANTE DE BREST.--Esta ponte, construída sobre o Penfeld, é destinada 
a communicar as cidades de Brest e Recouvrance; postoque com o fim de servir a viação 
ordinaria, acha-se collocada á grande altura ele 96 P acima do zero de escala das marés, 
para satisfazer aos usos da navegação. 

As duas metades de que se compõe esta ponte, giram sobre os pegões respectivos que 
distam entre si 350 P; o movimento giratorio é facilitado por um systema de 50 rôlos, 
sobre que assenta cada metade. O comprimento é de 57 4 P a contar da face dos encontros: 
este comprimento é divid.ido em tres partes, das quaes a centrai, ele que fallamos, está 
sobre o Rio; e as duas lateraes, de 76P de comprimento, sobre os caes do porto; estas 
são formadas pelo prolongamento da parte central á •qual servem de contrapêso. A 
espesr:;ura de cada pegão, que consta de uma torre redonda de maçoneria, é de 35 P. Vista 
em eleveção, a parte da ponte comprehendida entre o pilar e o encontro, é de fórma 
rectangular, e tem 25 P 6P de altura; ao passo que a parte contida entre o pegão e o meio 
da ponte, é trapezoidal; pelo que a altura que começa por 25P 6P, decresce uniformemente 
até 4P 7P. 

O movimento rotatorio é impresso por meio de rodas dentadas movidas por 
cabrestantes. Por baixo da ponte e acima de cada pegão, acham-se disposições para 
receber quatro prensas hydraulicas, capazes de um esforço de 800 tons., que servirão para 
facilitar os concertos da ponte. 

O peso dos metaes empregados n'esta obra, sobe a 1180 tons. pouco mais ou menos; 
3 H 

• 
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a quantidade ele madeira é ele 197 jardas cubicas. O custo cl'esta ponte, que é em França 
considerada como um dos \...1ais atrevidos trabalhos d'este genero, foi ele .!:.85,000 pouco 
mars ou menos. 

PONTE DE KEHL, SOBRE o RHEN0.--0 Grilo-Ducado de Baden está unido a 
França por esta ponte, construída sob a direcçi'LO ele Engenheiros Francezes e Allemã.es ; 
os primeiros encarregaram-se da construcçt'LO dos dons encontros, e dons pegões, de que 
ella se compõe, em quan to os segundos tomaram a superstrn ctnra. Esta obra teve começo 
em 1858, sob a direcçt'Lo cl'essa commisst'lo mixta. A parte mais importante cl'este 
trabalho, consiste no meio empregado para assentar os alicerces em uma profundidade de 
66P; o qual foi o ar comprimido. 

Achavam-se expostos os modelos de um el os caixões ele que se compõem estes alicerces, 
na escala de lo, e os de dons pegões, um em construcçtio e outro completo, em tamanho 
de -.]5 • 

Os alicerces fôram construidos, empregando quatro caixões rectangnlares de ferro 
juxtapostos nos dons encontros, e tres nos pegões, tendo elles a parte inferior aberta e a 
superior sendo-o sómente onde passavam os tres tubos ou chaminés, elas quaes as lateraes 
serviam de passagem aos obreiros e introclucção do ar, para o que estavam em relaçílo 
alternativa com camaras de ar onde só havia valvulas que communicavam com as 
chaminés e com o exterior : a chaminé central, que vai cerca ele 1 abaixo elo plano 
inferior do caixão, era destinada á extracçã.o elas materias excavadas. Os caixões, 
cujas paredes são ele oP, 3 ele espessura, acham-se reforçados e consolidados no interior. 
Os cliametros internos das chaminés ele entrada são de 3 P 2P, 5; a central, que é de 
fórma elliptica, tem 7 P 6P para eixo maior, e 4 P 1 OP para ei'Co menor. Cada caixã.o tem 
23P de comprido, lG P 5P de largo, e l2 P 6P de alto. 

O logar que cada pegiLO occupa, foi rodeado de uma estacada, depois do que os tres 
ou quatro caixões dos fundam entos, eram unidos e levados abaixo simultaneamente a 
occuparem seus respectivos logares. Ahi postos, começavam a trabalhar as bombas d' ar, 
que por seu effeito forçavam a agua a escapar-se pelas extremidades inferiores, até que 
achando -se vasios os caixões permittiam a descida aos trabalhadores que se occupavam da 
excavaçiLO. As materias excavaclas passavam para a chaminé central, d'onde eram levadas 
para cima por uma nora : á meditla que se adiantava este trabalho, ia enterrando-se cada 
um elos caixões, e por conseguinte dando-se maiores proporções as chaminés. 

Assim trabalhavam as bombas ele ar, noite e dia, até que fôssem enterrados os caixões 
que formam as bases dos encontros e pegões, trabalho que durou : para o primeiro, 
70 dias, custando .!:.816; para o segundo, 36 dias, custando ±:.515; para o terceiro, 
31 dias, custando 1l.48 l; e para o quarto, 23 dias, custando ±:.488. 

Grandes precauções se tomaram para evitar a entrada de materias fin ctuantes nas 
caldeiras. No decurso d'esta obra notou-se, entre outras cousas, o seguinte: l ~ que a 
operaçüo uma vez começada, era preciso leval-a ao cabo sem interrupçã.o ; 2~ que a descida 
dos caixões foi, termo médio, ele 2 P 4P em 24 horas; 3~ que a união d'estes caixões, 
tornou-se tão necessaria, que seria melhor empregar um em vez dos tres e quatro 
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obrigando, portanto, a umr os ultimas por meio ele rebites, para depois cobril-os com 
maçoneria. 

A maçoneria elos pegões e encontros era composta ele pedra, e em torno elas chaminés, 
cujo interior era cheio ele concreto, havia um revestimento annular de tijólo. Concluidos 
os caixões, a parte superior das chaminés era tirada, e os vãos por ella deixados, cheios ele 
concreto. 

A descida dos caixões demandava grande cuidado ; eram presos por cadêas e arriados 
verticalmente com o auxilio de macacos; porém, mesmo assim, davam-se, as vezes, saltos 
de 2P e 3P. 

Durante a noite o trabalho era feito á luz electrica, o que custava 3rr, 80 por hora. 
Dentro dos caixões empregavam-se velas stearinas, que, apezar ele preferidas ao oleo, 
davam luz fraca em consequencia elo vapor contido nos caixões. 

A ponte de Kebl compõe-se de .tres vãos ele 200 P cada um, de gi?·de?·s em tTellis, e ele 
duas pontes girantes de 91 P 3P cada uma nas extremidades, para clefeza militar. 

Fizeram-se experiencias com 2 tons. por pé linear, o que produzia nos gi?·de?'S um 
abaixamento de QP, 5, e nas pontes girantes ele QP, 2. 

O custo total cl'esta ponte foi de .L.320·000. 
Pelas experiencias feitas, chegou-se a concluir no fim d'essa obra, que o trabalho nos 

caixões debaixo de grande pressão, affectava em extremo ao sentido da aucliçt"LO, p1:ocluzinclo 
dores musculares, congestões cerebraes, emolestias ele :figado; os symptomas manifestavam-se 
na entrada e sabida, sendo mais pronunciados n'esta ultima. As idades mais p1·oprias 
para este trabalho, estão entre 18 e 35 anuas; os lymphaticos resistem mais que os 
biliosos, nervosos e sanguíneos, sendo muito perigoso o emprego d'estes ultimas em taes 
obras. 

GuEBRAMAR DE ÜHERBOURG .- - A historia d'este importante quebramar pode ser 
dividida em quatro epocas, cada uma elas quaes é marcada por alguns pontos particulares 
e por um systema especial: 1 ~ O systema de soliclos de madeira de fórma conica, 
inventado, proposto e executado por Cessart; 2~ O mesmo systema de. soliclos, combinado 
com o de depositas de pedra s·ôlta; 3~ O systema de depositas ; 4° o systema ele concreto 
e maçoneria em fórma ele muralha, com lados verticaes, tendo os alicerces sobre 
depositas. 

O primeiro d'estes systemas, novo e extremamente engenhoso, seria de grande effi.cacia 
para a tranquillidade das aguas nas tempestades, se fôsse possível contar com a estabilidade 
elos soliclos nas posições em que fôssem primitivamente collocaclos, isto é, pela juncção de 
suas bases ; bem que restasse o inconveniente· elo espaço livre deixado entre os cones, que 
daria entrada a grande quantidade d'a.gua, cujo embate tenderia incessantemente a 
desorclenar e deteriorar o systema. Além cl'isso, os estragos a que está sujeita a madeira, 
fôram males que obstaram o emprêgo d'este methoclo. 

O segundo systema que consiste em encher os espaços entre os solidos conicos ele 
de madeira, com pedra sôlta, jogada promiscuamente n'agua para formar uma inclinação 
qualquer; poderia ser considerado melhor que o primeiro, se as pedras fôssem de grandeza 
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consideravel, visto que se iriam conchegando com o tempo, e formando como que um todo, 
á medida que a madeira f<\,-se apodrecendo: porém assim não succedeu, porque as pedras 
empregadas para formar o deposito, eram tí1o miudas, que a àcção das aguas fLS espalhava 
logo depois de algum tempo. 

O terceiro systema que é o dos depositas, foi adaptado á vista dos maus resultados 
dos uous primeiros, não apresentando, comtudo, grandes vantagens a principio, por 
servirem-se de pedras muito pequenas, inconveniente que foi removido pelo emprêgo 
ele pedras de grandes dimensões. 

O quarto systema que consiste na combinação ele concreto e maçoneria, formando 
uma parede vertical sobre o deposito, dizem ter sido adaptado em consequencia de se não 
ter verificado a estabilidade dos depositos; entretanto em obra analoga na Inglaterra, foi 
esta desvantagem evitada com o emprêgo de pedras de tamanho conveniente, ás quaes 
se deu o tempo preciso para formarem um todo capaz de resistir ao choque elas 
ondas, sem mudança ulterior no seu angulo de repouso, depois elo que se collocou· a 
maçoneria. 

Julgado o melhor, proseguiu·se n'este ultimo systema, segundo o qual se fez a parte 
superior do que.bramar, isto é, fez -se o paredão vertical ele maçoneria e concreto, ·o qual 
logo gue chegou ao nível do preamar, apresentou uma tal resistencia ás ondas, que apezar 
de ser a força d'estas destruída em parte pela inclinaçiio elos depositas, iam-se ellas quebrar 
contra essa muralha vertical, com grande violencia, e cabiam sobre o deposito ele tal sorte 
que, aluindo a base, ameaçava completa destruição. Para obviar este mal, tornou-se · 
necessario augmentar o deposito, elevando-o a um ponto mais alto, e cobrindo a super:ficie 
com grandes pedras bem unidas; pelo que resta ainda o inconveniente de ser lavada a parte 
superior do guebramar, em occasiões ele tempestades, e marés altas. (Est. 6 ~ Fig. 1 ~. ) 

De tudo o que fica dito e do que attesta a experiencia d'esta grande obra, se conclue que 
o deposito inclinado é o systema mais profícuo ·em emprezas d'esta ordem. 

Considerando· agora o plano e posição d'este quebramar, vê-se gue o Governo Francez 
tendo sómente em vista fazer ele Cherbourg um porto militar, ao passo que sacrificou as 
conveniencias de Ulll porto, propriamente dito, como se vê pela falta cl'agua que ha nas 
entradas em occasiões de baixamar, e elo espaço que rouba a posição do braço de Leste ; 
fez que as entradas ficassem sujeitas aos fogos elos Fortes Pélée, H omet e Querqueville. 

A icléa de um quebramar isolado tem, sem duvida, muitas vantagens, por isso que 
offerece livre passagem ás correntezas, uma protecção para o porto, e, finalmentr., garante 
duas ent.raclas : estas considerações, porém, ainda que ele reconhecida importancia, saõ 
muitas vezes desprezadas na· const.rucção ele portos onde se naõ tem em. vista vantagens 
militares, por se oppôrem a outras necessidades mais palpitantes. 

P ara o acabamento d'esta obra consumiram-se 66 annos, e 07,000,000 de francos, 
o que dá 18,1 00 francos para custo de cada metro, comprehendenào as Fortalezas. Sua 
extensào total é ele 3, 700 metro::;. 

Esta obra é talvez a maior em seu genero, e pode ser considerada como uma das 
maiores ~lorias ela França, honrando a todos aquelles que contribuíram para sua 
execução. 
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PoRTO DE MARSEILLE.--Os caes-quebramares das obras de que se compõe a parte 
d'este porto, da qual vamos tratar, constam de tres qualida 'S de materia.es e trabalho: 
(Est 6~ Fig. 2~) l ~ Pedras sôJtas até a linha da baixamar, lançaclas a procurarem sua 
propria inclinação e formarem um todo pela acçt'w continua das ondas; esta pedra é 
calcarea. 2" Concreto, formado ele duas partes de pedras elo tamanho ele uma noz, e de 
uma parte de cal hydraulica trazida ele Tbiel e Salbe; conservado alguns dias, afim de 
tomar a consistencia necessaria para se; empregado como "]?eclra perdida. Quando se é 
obrigado a lançar mão d'esse concreto logo depois de preparado, trata-se ele mettel-o 
dentro ele caixões de madeira forrados ele lona, para que tenha tempo de consolidar-se 
antes que a agua exerça acção sobre elle. As grandes pedras ele concreto têm de em 3 a lO"' 3 

(metros cubicos) cada uma, tamanho julgado sufficiente para resistir á força elas ondas. 
3~ Maçoneria commum, composta ele pedras calcareas, elo mesmo lagar que as primeiras, 
bem trabalhadas e assentadas umas sobre outras. 

O desenho do quebramar (Est. 6~ Fig 2") representa uma secçiio ele 238m 3,89 por 
metro de comprido, não incluindo o caes e; cada metro cu bico pesa 2600 kil, 

• A parte a consta de pedaços de 
kil. l<il. m3 

5 a lO 58"000,00 

" b " " JOO a 1300 90'000,00 

" c " " 1300 a 3900 eo·ooo,oo 

" d " " 3900, para cima 50'000,00 

Becçuo total 258'000,00 

Os preços das pedras variavam conforme os tamanhos: os da parte a eram er', 76, os 
de b gr',29, os de c l2r',25, e os de d 13r',84, sendo o termo médio, para as de 1m3

, de 
1 or',50, e para as ele l orn 3 de 18r',7 4 por l rn 3• As secções tomadas durante o andamento 
da obra, mostram que em cada espaço de 3m 3

, ha duas partes solidas e uma ele vt'w, 
calculando-se que esta proporçuo deveria persistir se niLo se misturassem os pequenos 
pedaços com os grandes. 

Os pedaços ele l orn 3 são compostos ele I medi ela de cal hydraulica, e 2 de arêa e pedra, 
ou 3 de cal hyclraulica e 5 de pedra, sendo as pedras ele 1".5 a 2" ele c(iametro. 

A despeza total, incluindo a collocação em seus lagares foi á razão de 20r',OO por 
metro cubico; o custo ela cal vip.da clirectamente da caieira foi de sorr,oo por l ooohil, 
contendo o metro cubico ele concreto de l70kil a 204 kit ele cal hyclraulica : o custo ela arêa 
era ele _5fr ,00; e o da pedra, 4r',OO, em cada metro cu bico. 

Os pedaços de 10m 3 acham-se collocaclos em uma inclinaçüo de 1 : l; conservam , 
ao menos apparentemente, os seus lagares. Dando-se a profundidade de ll "',58, s~w 

precisos 10 pedaços ele lOm",OO cada um para o metro ele extcnsüo no talude exterior. 
Estes pedaços eram feitos em numero de 300 por mez. 

Os pedaços ele pedra natural que formam o talude i ri teria r têm, de inclinaçüo 1,3: I. 
Os preços de l m ele caes StlO os seguintes:-
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ü pedaços de concreto de J om 3,00 a 200r',OO cada um 
238m s de pedra Jl§iuda a I 0,29 
Parede do caes 
Aterro atrás do caes 
Concreto debaixo da calÇada 
Calçada -

Total 

1800,00 
2449,02 

400,00 
150,00 
400,00 
150,00 

5349,02 

Os pedaços de concreto de 10m~,OO cobrem o talude e~ terior em uma espessura de 
4m,50 na base, 6m,oo na linha d'agua, e 4m,50 na parte superior, que dista 4m,oo do nível 
médio do mar. Sobre a plataforma e immediato ao talude ha um paredão de maçoneria de . 
zm,50 ele espessura na base e, e 7m,oo cl'altura. O talude exterior abaixo da linh a d'agua é 
ele J : 1, e d'ahi para cima é de 2,5 : 1 para os pedaços de concreto. Do lado interior, a 
parte feita de pedra miuda toma uma inclinaçiio ele 1,3: l, 4m,oo distante da linha média 
d'agua ; ahi existe tambem um clegráo de l m, seguindo-se a este um muro de concreto de 
zm,50 ele espessura e 4m d'altura, até quasi o lume d'agua. 

Sobre esta muralha de concreto ha uma outra ele maçoneria ele 1m,5 cl'altura e 1m de 
espessura; o espaço atrás d'essa muralha é cheio de pedra miuda; e toda a superficie do 
caes, que tem l 8m,50 ele largura, é calçada na espessura de 1m,oo. 

Esta obra é de summa importancia, e no caso de verificar-se a abertura do isthmo de 
Suez, grande deve ser a concurrencia dos navios da Australia e da China n'este porto. 

A li geira descripçiio que acabamos de dar, refere-se ao caes-quebramar ela caldeira 
" Joliette," qu e tem um a superficie ele 20 hectares e uma extenst"w de caes ele l ,56 0m. A 
importancia que de dia em dia vai tendo o porto de Marseille, obrigou a estender 
este caes até formar a nova caldeira "Napoleão," que abrangerá 32 hectares, tendo 
seu caes 2300m e uma profundidade cl'agua de gm; esta caldeira dizem ser destinada 
aos navios transatlanticos. O systema de construcçiio foi o que se empregou na Jotiette: 
em. primeiro lagar, duas carreiras de deposito de 5m a 7m de largura na parte superior, 
taludes de 1,5 de base por l de altura, sendo o espaço entre essas carreiras chtúo ele pedra 
miuda; depois nivelou-se, de sorte qu'e a superficie ficou 4m abaixo do nível das aguas 
mais baixas. A parte exterior é coberta de pedaços de concreto até l om, contando-se de 
cima para baixo. 

Os pedaços de pedra natural custaram 1 or',OO por. metro cu bico; e os artificiaes de 
1om 3,00,200fr,OO cada um, postos em seus respectivos lagares. N'estes ultimos gastou-se 
sómente l 600r',00 por metro corrente: os muros elo caes, que têm 1m,50 de altura aCima 
das aguas mortas, custaram á raziio de 520r'00 por metro corrente. 

As variações elas marés niio exce dem a altura ele om,50. 
O custo total do caes-quebramar foi á razão ·ele 9400r', 00, por metro. corrente, em uma 

profundidade d'agua de 15m a 17m; e o do caes Joliette, a razão de 5358r',00. 
Ha projecto de construir no lado de N.E. d'esta caldeira tres outras das seguintes 

dimensões : 
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104m de comprimento, 24m de largura, 8m ele profundidade. 
120 " " 20 . , " 7 " " 
leiO " " 20 " 7 " " 

Calcula-se o custo d'estas tres caldeiras em 3·ooo·ooorr,oo. 
O concreto abunda nas construcções acima, tanto no talude exterior do quebramar 

como no interior; os engenheiros Francezes dizem que só os pedaços de 10m s a 12m" 
podem tomar ~ma inclinaçt'w conveniente, e nílo ser deslocados pelas tempestades; além 
d'isso, estes pedaços tomando sómente a inclinação de l : 1 em vez ele l : 5, diminuem a 
quantidade de material; o peso de cada um é de 20~ons. a 30\ons., o que tornaria dispendiosa 
a obra se fôssem applicadas pedras naturaes de taes dimensões. Este mesmo systema foi 
empregado no caes ele Argel. 

DrQuEs.-- Os diques que se acham expostos no Compartimento Francez, suo todos 
de.pedra. O clique de Rochefort tem 442P 2P ele comprimento, na sua parte superior; e 
426 P 7P de comprimento, no fundo. Na entrada tem 76 P 7P de largura na parte superior; 
e 60P SP na inferior; podendo aclmittir navios de 4l2P de comprido, e ele 18 a 25P de 
calado. A parte mais importante d'esta obra foi a consÚucçílo dos alicerces, tendo sido 
metade executada sobre um rochedo e a outra parte sobre estacada. A muralha, posto que 
construída sobre esta base de duplo caracter, nào tem até agora mostrado signal algum ele 
fenda. Esta construcçào foi feita em 8 annos, e custou .t.92,000. 

Os tres cliques ele Toulon que se acham representados por tres modelos, têm de 
comprimento 338P SP, 399P 3~', e 549P, sendo todos da largura de 66P na parte superior, 
e 52P 9P na parte inferior da entrada; tendo 28P de agua. O 1? e 2? custaram .f.80,000, e 
o 3? .t.l20,000. 

O dique do Havre tem 429 p de comprimento, 99 P. de largura na entrada, e cerca ele 
30P d' agua. Seu custo foi ele .f.l70,000 . 

Aqui mencionamos as portas elo dique S~ N azaire cujo modelo estava exposto: a 
entrada é ele 82 P 6P de largura; cada porta tem 52 P 7P de largo, e 33 P de alto ; a 
espessura é de 5P 2P no centro, e l P J OP nos lados. Fôram construídas de pequenos 
pedaços. Seu custo foi ele f:.7600. 

SECCÃO II. . , 

OBRAS INGLEZAS. 

PoKTE DE CHEPSTOW SOBRE o Rro WYE.--Além de tres traveos metallicos de 
lOOP, tem esta ponte um de 306P. Cada um elos pegões compõe-se ele tres tubos ele GP de 
diametro; e os encontros, de seis : dispostos em duas fileiras de tres. Estes tubos, antes 
de chegarem á rocha, atravessaram uma camada de lama que d'elles foi preciso extrahir 
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p<_Lra os encher de concreto. Sobre esses pegões assenta um viaducto de duas partes, 
postas uma ao lado da out~i, para duas linhas fer.roviaes. 

É notavel o modo por que está sustentado o traveo principal : os cylindros, elo lado 
de Ohepstow, elevam-se a altura de 1 90P, onde são unidos na parte superior, formando 
uma especie de torre que corresponcle a uma outra, construída do outro lado elo rio. Entre 
estas torres acham-se collocaclos dons tubos de ferro ele secção circular, tendo gP ele 
diametro, que süo unidos ao girder por columnas verticaes, as quaes dividem em tres 
partes o grande vl"Lo ; o estrado é além d'isso supportado por caclêas que descem elas 
extremidades do tubo, além ele um cruzamento ele caclêas que ha na parte central. 

O pêso elo ferro empregado n'esta •truss é ele 460 tons . Esta obra custou .:C.77,000 
e sua construcção durou tres annos. 

VrADUCTO DE SALTASH.--Seguinclo systema analogo, mas em mawr escala, 
construiu Brunel esta ponte, que consiste ele dons vl"ws ele 44 5 P cada um, seguida ele -um 
viaducto de clezesete vãos variando de 70P a 90P. Acha-se ella a uma altura de lOOP 
àcima do nível do preamar; os dons pegões que em terra sustentam a ponte são quadrados: 
e, sahinclo ele uma base commum, vl"w unir-se na parte superior; nos vãos principaes são 
os girders sustentados por trusses tubulares ele secção elliptica, com 16 l' 9P para eixo 
maior, e 12 P para eixo menor, e que têm por fim resistir a tensão elas cadêas, que saem elas 
extremidades elo tubo, como na ponte ele Ohepstow. Do mesmo modo que n'esta, descem 
elo tubo columnas verticaes que sustentam o girder, sendo estas unidas umas ás outras 
por um cruzamento em toda a extensão da ponte. A quantidade de ferro em cada truss 
é ele .l 080 tons. 

A parte mais importante na construcção cl'esta ponte, foi sem duvida a elo pegão 
central, que .fica a igual distancia elas margens elo ri<? Tamar, attenclendo ás di:fficuldades 
que foi preciso superar; a base cl'este pegão é de granito, tem 35P de diametro, e assenta 
sobre rocha, 86P abaixo elo nivel elo preamar, acima. do qual se eleva lOP; d'ahi 
levantam-se quatro columnas ôcas, de ferro fundido, e ele fórma octogonal, compostas de 
anneis. As trusses fôram levantadas por prensa hydraulica. A construcção d'esta obra 
durou seis annos, e seu custo foi de ;;8.225,000. 

PoNTES PROPOSTAS POR SEALEY.--Este Engenheiro Mechanico apresentou uma das 
pontes de sua invenção, que parece reunir a grande vão, consicleravel rijeza e diminuto 
pêso relativo. A disposiçüo geral d'estas pontes é simples, bem como sua construcção. 
Pretende o inventor fazel-as de ferro, páo e, finalmente, ele uma combinação ele ferro, aço 
e madeira. Segundo elle, a suspensão ela ponte eleve fazer parte ela construcção tubular, e 
ser inteiramente independente elos pegões e paredes, distinguindo-se, d'este modo, de todas 
as outras pontes que se têm até agora construido. Este systema apresenta grandes 
differenças em muitos outros pontos. L O autor promette construil-as sobre trilhos, em terra 
firme, e, depois de experimentadas, lançai-as tanto quanto se queira, conservando sempre 
em terra uma parte su:fficiente para contrabalançar o peso da parte lançada . 

• 

• 
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As pontes de vãos até 500 P propõe elle fazer de um lado do rio, e depois lançal-as até 
que cheguem ao lado opposto, onde se fará a collocação no l~ar competente; aquellas, 
porém, cujos vãos excederem a 500 P serão construídas em duas metades, uma de cada lado 
do rio, e depois lançadas até · se encontrarem no meio d'elleonde seruo unidas por uma 
peça de secção trapezoidal applicada como cavilha. O centro da ponte fica ainda reforçado 
pelos girders, que n'essa parte terão as barras arqueadas, e feitas de modo que se combinem 
a leveza e solidez. 

O autor insiste na economia e simplicidade de seu systema, attendendo a que não 
exige obra alguma abaixo d'agua; e os vãos, at~ 1500P, podem ser construidos sem 
risco algum, visto que toda a obra é feita em terra, e depois experimentada á medida que 
se vai lançando. 

Pelo plano exposto vê-se que a ponte é composta de uma serie de gi1·ders compridos 
e rectangulares, uns sobre outros, variando em tamanho e espessura, segundo a distancia a 
que estão do centro da ponte; o estrado é suspenso por barras que passam através do 
centro d'estes girdeTs. 

VrADUCTO DE BEELAH.--guatro mezes fôram empregados na construcçiio cl'este 
viaducto, que tem 990P de comprimento; e se acha a l98P de altura, na sua parte mais 
elevada: este curto lapso de tempo foi devido, não só a se acharem todas as peças de tal 
maneira acabadas que nãó necessitaram de qualquer outro trabalho na occasião do 
assentamento, mas tambem ao modo por que fôram construidos os pegões; sobre um 
d'elles composto de seis columnas inclinadas umas para as outras, formando assim uma 
pyramide de seis faces, havia um guindaste, que, abrangendo um circulo de 60P de raio, 
era destinado a elevar os materiaes para a construcção do seguinte pegão. 

Nesta obra empregaram-se 780 tons. de ferro fundido, e 400 tous. de ferro batido. 

VrADUCTOS DE FERRo, DO CoRONEL KE>NNEDY. --Entre as obras Inglezas 
achavam-se modelos e desenhos d'este offi.cial, entre os quaes figurava um que se refere á 
construcçuo, e erecção de pegões de ferro, e superstructuras para as pontes ferroviaes, 
viaductos em terrenos de alluvião, &c. 

As obras feitas segundo este systema, por elle adoptado na ferrovia de Bombaim e 
Baroda, tornam-se recommendaveis pela economia, facilidade de transporte do material de 
taes construcções a grandes distancias; e sua erecçiio em localidades onde o trabalho 
manual é diffi.cil de ser achado. Sobre rios caudalosos tem este Engenheiro construido 
noventa e cinco pontes, cujo comprimento total desenvolvido daria em milhas 6, 75. Os 
pegões d'estas pontes são compostos de tubos de ferro, cylindricos e ôcos, de F' ele 
espessura, e 2P 6 P de diametro, fundidos .em tamanhos de 9 P de comprimento, pesando 
cada um l,5ton. ; n'estes pedaços a parte que tem de ser enterrada é unida no interior, e a 
que tem de ficar fóra da terra, no exterior. Estes tubos terminam em um parafuso de 
J.1itchell, de 4P 6P de diametro, e acham-se a distancia ele 14P uns dos outros, sendo 
geralmente enterrados a uma profundidade de 20 P. O tubo mais comprido, por elle até 

3 I 
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hoje empregado, é de 114 r, dos quaes 42 r estão enterrados. A inclinação dos tubos 
oblíquos é de 30 o; estes s& construidos do mesmo modo que os outros, aos quaes se ligam 
na altura do nivel ordinario cl'agua. Este fundamento é protegido por estacas, contm 
qualquer objecto trazido pela correnteza. Os tubos perpendiculares são unidos uns aos 
outros por barras de ferro horizontaes e por um cruzamento. q pêso de cada pegãa 
completo (cinco tubos), para uma ferrovia dupla, e 63 r de altura acima dos alicerces, é de 
75,5tons .; e o seu custo em Londres é de c8.624. 

Segundo este systema ele construcçüo, tem-se executado na Inclia, grande numero ele 
pontes e viacluctos, rapida e economicamente; como o de Taptee, que tem 1870 r, e o de 
Bassein ele 4092 . 

SUPERSTRUCTURA DAS PoNTES DE FERRO.--D epois da ligeira descripção que 
acabamos ele fazer elas pontes Inglezas que nos parecêram mais importantes entre as que 
se achavam representadas, na Exposição, por modelos e planos, passaremos a dar uma idéa 
elas vantagens comparativas de cada systema. 

O plate-girde1· que se compóe de pequenas peças é, sem duvida, o que, de baixo ele 
apparencia menos favoravel, reune melhores qualidades ele resistencia, apresentando, em 
igualdade de condições, uma estrnctura mais rija e duraclôra do que todos os outros; o 
fabrico elas peças é mais simples, e, em pequenos ,r;irders, mais economico. 

Quando os vãos excedem a 90r, pouco mais ou menos, o ,r;irder em trellis é mais 
barato e pouco inferior em resistencia, accrescendo que as barras elo tTellis podem ser feitas 
ele uma só peça, mesmo nas pontes ele maiores vtí.os até hoje construídas; em quanto os 
grandes plate-giTders não podem ser compostos ele uma só peça, e sim ele muitas unidas 
horizontalmente para formar a altura elo girde1-. 

Os gi'l·den compostos ele triangulação singela ligada por cavilhas, stí.o menos rijos 
que os outros, e acham- se suj eitos a accidentes, pelo desarranjo de qualquer triangulo ou 
ligamento; entretanto, sendo baratos e portateis, são applicados em logares de di:fficil 
accesso. 

N'este systema são construídas muitas pontes por Mr. Rendel, para ferrovias na India, 
além de outras grandes obras n'este genero, entre as quaes se distingue o viaclucto de 
Crumlin, construido por Mr. Kennarcl. 

O systema ele triangulaçt"LO dobrada com cavilhas nos pontos ele suas intersecções, é 
preferível, bem que o seu custo seja pouco maior. 

Pode-se dizer, em geral, que as vantagens de qualquer d' estes system.as de girde~·, 

dependem das seguintes circumstancias : 1" Continuidade e perfeiçt"LO da parte que une a 
lamina superior a inferior, pelo que o plate-.r;iTdeT é o melhor; o t1·ellis, quando as barras 
se aproximam muito umas ás outras, assemelha-se ao plate-.r;irder; as triangulações 
dobradas occupam o terceiro logar. 2" O modo ele unir as differentes partes elo girder, o 
que se obtem usualmente por meio de rebites ou cavilhas; o emprêgo dos primeiros é 
preferível e geralmente usado nos plate·gi1·de1·s, e pontes em trellis; posto que a sua 
applicação a estas não seja sempre conveniente. Os rebites st'to geralmente mais 
applicaveis onde as pressões verticaes se acham clistribuicla.s como no caso elos giTdeTs em 
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tTellís, quando é muito pequeno o espaço entre as barras. As cavilhas são mais 
ponvenientes para o systema de triangulações singelas e dobriilas, onde as pressões são 
reunidas em menos pontos, e maiores em cada um d'elles. 

É notavel que todas as pontes expostas, excepto uma, fôssem de ferro batido, o que 
de algum modo faz concluir que o ferro fundido nt'LO offerece as mesmas qualidades 
ele resistencia para taes obras. Com effeito, o ferro fundido apresenta as seguintes 
desvantagens : contracç~Lo desigual no esfriamento, natureza quebradiça. falhas que 
adquire ao fundir-se, e, finalmente, a rotura sem causa apparente; uma peça fundida 
exposta ás intemperies das estações, quebra-se repentinamente, produzindo um estampido 
semelhante a tiro de pistola; isto é devido, provavelmente, a alguma força de tensão 
occulta na propria peça, proveniente de desigualdade que soffl·e~l no seu resfi:iamento, ou 
a imperfeição da mistura, o que dá logar a uma contracçüo irregular e portanto a tensões 
desiguaes : os corpos erystallinos st'w, além cl'isso, de natureza incerta e mais quebradiços 
do que os de estructura :fibrosa. 

Pelo que acabamos de dizer, e considerando ainda a ductilidacle, e mais attributos 
do ferro batido, tem sido este reputado capaz de sustentar grandes pesos, e soffrer choques 
consideraveis sem romper-se, qualidades que o têm tornado preferível nas construcções ; 
accresce, além d'isso, que o seu peso é menor elo que o do ferro fundido, o que ainda mais 
o recommenda. Superior a todos estes está hoje o aço, cuja fabricação tem sido 
ultimamente tão melhorada, que é provavel venha elle a tomar a proeminencia nas 
construcções. As desvantagens que apresenta o ferro fundido, ntio excluem o seu emprego 
valioso quando se trata de resistencia aos esforços de compressão, sem mencionar o grande 
uso que d'elle se faz na ornamentaçl"w. 

FERROVIA ENTRE DovER E CALAIS.--Diversos têm sido os projectos apresentados 
por Engenheiros Francezes e Inglezes, para a commtmicação a pé enxuto (se é possível 
dizer-se) da Inglaterra eom o Continente Europêo. Todos esses projectos, de alguns dos 
quaes daremos ligeira idéa, têm sido rejeitados em conséquencia de defeitos que tornam a 
obra inexequivel. Esta idéa vem de longa data; já o Engenheiro Francez Mathieu, ha 
cerca ele sessenta annos, propoz a construcçt"w de um tunel entre Dover e Calais; os 
planos d'esta obra fôram por elle apresentados a Napoleão I., então 1° consul, e por 
algum tempo expostos ao publico, no Luxemburgo; nada se sabe - a respeito cl'este 
projecto, porque desapparecêram os desenhos e todos os detalhes. Depois cl'esse, muitos 
outros planos fôram apresentados, entre elles o ele De la H aye, que se propunha fazer 
uma ferrovia, para a qual, dizia elle, empregaria tU>bos de ferro submergidos, dividindo 
toda a distancia em cento e quatro partes de l 000 P cada uma; no valor de 41,600,000 $ 000 
réis, o que, sommando a despeza da collocação llos tubos em seus Jogares, estações, &c., 
montava a 80,000,000$000 réis. 

Um outro Engenheiro propunha fazer um tubo de ferro, fundido ou batido; este tubo 
devia ser collocado sobre dons planos inelinados que teriam as extremidades mais eievadns 
em Dover e Calais, convergendo no meio da distancia, cl'onde deveriam ser puxados os 
trens por machinas ele vapor CÇ>llocadas nos Jogares acima. 
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Outro pretendia soster o tubo de communicação a uma certa profundidade do canal, 
por meio ele boias e amarrQ_3. 

Depois cl'este appareceu o proj ecto ele construir cento e noventa pedestaes de 
90,000 r 2 cada um, terminando em um quadrado de 150 r , de lado, ficando todos 40 r acima 
do nível do mar; sobre esses pedestaes se construiriam torres de 100 r de diametro, e 
260 r de altura, onde se deveria collocar uma ponte tubular de 50 r de altura, e 30 ~ 
de largura. 

Finalmente em 1856 pa~a 1857, o Engenheiro Gamond apresentou um proj ecto que 
attrahiu a attenção até do Imperador Napoleão III.; para examinar esse proj ecto foi 
nomeada uma commissão ele Engenheiros, a qual depois ele discutir a questão por todos os 
lados, resolveu rejeital -o, por isso que de sua execução resultava impedimento á livre 
nav·egação do Canal ; esse proj ecto reduzia-se ao seguinte ; construir treze ilhas no 
Canal, perforal-as depois, e estabelecer tuneis ele uma á outra, ao que, segundo sondagens 
feitas, se prestaria a formação consistente elo terreno n'essa parte do Canal. 

O ultimo proj ecto relativo a união ela Inglaterra com o Continente, foi apresentado 
na Exposição por :Mr. Chalmers, o qual se propõe unir o Sout!t E as tem Railway (da 
Inglaterra) com o C!temin de Fer du No1·d (da França), atravessando o estreito de Dover. 
Este plano consiste em um tubo de ferro que deve atravessar de Dover a Calais; 
acompanhando o fundo do Canal, em toda a extensão; este tubo é dividido por uma 
chapa vertical no sentido longitudinal, ficando assim dons espaços em cada um dos quaes 
assenta uma ferrovia, sendo conduzido por declives suaves de 1 :480, 1: 150 e 1: 120. O 
autor se expressa assim: "Uma das vantagens que o:fferece este plano, é de não obstar 
a navegação do Canal, attenta a profundidade a que fica situado o tubo, o que 
simultaneamente o torna isento elos vai-vens a que estaria sujeito nas proximidades el a 
superficie das aguas, quando compelliclas por fortes ventos. Este tubo :fl.uctua em 
consequencia da cli:fferença de peso entre elle e o volume d'agua deslocado; pelo que é 
necessario para mantêl-o no fundo, o emprego ele ancoras ou caixões com pedras que o 
rodeiem. Todos estes caixões e"tubo ficarão envolvidos em pedras, ele sorte que com o 
andar do tempo, a lia acarretada pela correnteza do Canal, enchendo os interstícios, 
transformará todo este systema em uma massa solida e impermeavel, de poderosa_resistencia, 
tendo 150r de largura na base, e 40r de altura, ficando n 'uma distancia de 120 r, abaixo 
da superficie das agua\3. Tres ventiladores darão passagem ao ar para o interior, e serão 
collocados, um no meio elo Canal, e dons a uma milha de distancia ele cada encontro ; 
pelo que ficam distantes entre si nove milhas, e portanto um trem qualquer nunca se achará 
afastado de um cl'elles mais de quatro milhas e meia. O ventilador central tem 300 r de 
altura acima do · tubo, e os clous outros 200r. Uma machina de grande ' força será 
empregada, se preciso fôr, para compellir o ar a ser transmittido por toda a extensão, 
expulsando simultaneamente, pelos ventiladores, a fumaça deixada pelas locomotivas, caso 
não se faça uso do novo invento de Mr. Fowler, empregado na ferrovia subterranea de 
Londres. D 'este modo pretende Mr. Chalmers manter dentro do tubo uma atmospl;J.era 
sempre regular. A illuminação será feita por clous millampeões, em distancia de trinta e 
cinco jardas uns dos outros, por toda a extensão; o que sem duvida apresentará um uspecto 
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agradavel aos viajantes. O tubo é circular, e, como acima dissemos, dividi'tlo ao meio por 
um anteparo de ferro, no sentido vertical; tendo, além d'es;j), duas .chapas de ferro no 
sentido horizontal, formando a superior um tectoj e a inferior a base onde assentam os 
trilhos; este tubo é reforçado por estas chapas das divisões; e, além d' ellas, por 
aros de ferro no interior, cuja s.ecção tem a fórma de T, a elle adaptados por meio de 
rebites, tendo dous aros em cada chapa, e no centro maior numero. O anteparo central é 
tambem reforçado por chapas de secção T. As chapas que devem compor o tubo, terão 
3 r de largura com 3P de superposição umas ás outras. O ventilador central pesará 
100,000 tons., e terá sua base ú sr abaixo da superficie do mar ; este ventilador servirá ao 
mesmo tempo de pharo, para o que a parte superior será feita de ferro e vidro. Toda esta 
construcção constará de ferro e pedra; o fundo deve ser dobrado, sendo o intervallo entre 
as duas paredes de 3 r, e as chapas de uma unidas as da outra por aros ele ferro que se 
cruzam em angulos rectos; os espaços assim formados são cheios de concreto : sobre esta 
grade assim argamassada elevam-se quâtorze aros de ferro, ~e 10r de altura, cruzados 
tambem em angulos rectos, que vão ter ao nivel dos trilhos; os espaços feitos por este 
cruzamento são aproveitados para os esgôtos. A parte exterior do ventilador consta de 
duas columnas ele ferro, de diametros differentes, uma dentro da outra; estas columnas 
uma vez postas em seus respectivos lagares, o espaço contido entre ellas será preenchido 
por pedras. Os ventiladores depois de feitos virão rebocados para os Jogares onde têm de 
ser collocados; ahi se introduzirá agua em ambos, e assim descert"w ao seu destinG. Cada 
um d'estes ventiladores conterá 5000 tons. de material para as outras partes da obra, além 
de uma certa quantidade d'agua, que será extrahida por meio de bombas, logo que estej a 
elle assentado em seu respectivo logar. Estes ventiladores assim carregados calarão 
30 r, e n'elles haverá compartimentos destinados aos trabalhadores. 

Sobre cada parte ou secçãó do tubo se collocarão cinco caixas aber tas na parte 
superior e inferior, que depois de estarem n'elle assentadas se encherão de pedras, afim de 
o obrigarem a permanecer na posiçüo conveniente, para cujo fim concorrerá tambem o 
material sobre elle posto em toda a extensüo. Estas caixas terão 50 r de comprimento, 
33r de altura, e 12r de largura, sendo reforçadas no interior. Cada uma d'estas secções 
terá 400 r de comprido, e assim feita virá para ser collocada em seu logar; suas 
extremidades são munidas de encaixes; no interior d'estas secções ha compartimentos 
que separam os espaços destinados a ser cheios d'agua no momento de unir as secções dos 
tubos. O modo de collocar cada secção em seu logar é o seguinte: fixam-se quatro 
ancoras no fundo do canal, e passam-se as amarras pelas· duas cai.xas extremas do tubo; as 
extremidades superiores d'estas amarras estão ligadas a uma machina existente em um 
navio, a qual com uma velocidade uniforme conduzirá para baixo cada secçt"w do tubo em 
perfeita posição horizontal; chegada ao logar conveniente, por meio de chaves proprias, 
se desligarão as .cadêas d'ella. D esde que um d'estes tubos se acha em seu logar, 
e portanto vazio, um outro deve ser conduzido de modo que o encaixe de uma das 
extremidades vá procurar a casa que na extremidade d'aquelle está disposta para recebêl- o, 
ajustamento que será verificado pelos trabalhadores, os quaes, dentro elo primeiro, 
observam a chegada do segundo; estes encaixes são revestidos de substancia elastica, e 
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uma vez ajust!tclos, os trabalhadores abrem uma certa valvula, ele sorte que a columna 
d'agua que se acha: fechacl~.dentro das extremidades de cada tubo, precipita-se, e s·e escapa; 
d' esta maneira os tubos se achar1iQ encaixados um no outro por uma pressão de 500 Th. 
por polegada quadrada; pelo que fica assim estabelecida uma junctura á prova d'agua; e 
como a extremidade do tubo se acha agora vazia, os tra"\:>alhadores passam-se para ella e 
fazem permanente essa junct.ura por meio de parafusos, em quanto pelo exterior se trata 
de fazer o tubo fixo, o que feito, destroe-se a divisl'w que existia na extremidade elo tubo, 
ficando livre a communica.çtí.o entre elles. 

Seguindo-se icl.entica operaçt'w para todos os tubos e para a união cl'estes com os 
ventil adores, chega-se a obter livre passagem de Dover para Calais. 

Os caes de ambas as praias serão continuados até que tenham 20 P acima da baixamar, 
e uma base sufficiente para que se possa dar-lhes uma inclinação de cerca de 35?. Os 
tubos devem ter 30 P de diametro; e devem para o futuro ser cobertos interiormente . de 
tijolos, em uma espessura de 2P. O material necessario para encher os caixões, e formar 
o talude, segundo a secçl'w dada, será de 18,700,000 tons. ; este material deve ser a cal, 
visto ser o mais vantajoso, e o que mais abunda nas proximidades de Dover. 

Todo este plano foi examinado por uma Commisstí.o Franceza; o custo será de 
1l.500,000 por milha; o ventilador central custará 1l.417,915, os dons outros ;8.417,915; 
devendo o custo total d'esta obra montar a 1l.12,000,000. • 

Ponderando as innumeras difficuldades que se elevem encontrar na execução d'esta 
obra, sua realizaçüo parece muito duvidosa, sentio impossível. 

DIQUE FLUCTUANTE DE l\fR. RENNIE.--0 Governo Hespanhol solícito em melhorar 
o estado da Marinha, resolveu collocar no pé em que outr'ora se acharam, os Arsenaes de 
Ferról, Carthagena e Cadiz, notaveis por suas dimensões, dando-lhes diques de ferro 
fluctuantes, de grandes tamanhos. Ao Engenheiro Inglez H.ennie encommendou elle dous 
d'esses diques, um ·para Carthagena e outro para Ferrol, de um dos quaes daremos breve 
descripção. (Est. 6") 

Compõe-se esse clique ele um immenso pontão rectangular feito de chapas de ferro 
batido, e dividido por uma parede central ele ferro, no sentido transversal; uma outra, 
tambem central uo sentido longitudinal, e nove divisões transversaes formando vinte 
compartimentos á prova cl'agua; em cada um d'estes compartimentos ha um tubo munido 
de torneira ou comporta, o qual communica com um dos dous reservatorios ou camaras 
que de cada lado do clique recebem do mar a agua conveniente, por duas grandes 
comportas situadas no fundo e perto do centro do dique. A base do dique é dGbrada, 
mediando o espaqo ele 12P entra uma e outra, e sendo unidas em cruzamento por chapas 
de ferro batido, o que dá grande estabilidade a toda a estructura; estas chapas, da fórqa 
de T e de ferro angular, acham-se a 5P de distancia entre si, tendo sido todas 
experimentadas antes da collocaçtí.o em seus lagares; aos· lados levantam-se paredes ôcas 
perpendiculares, feitas de ferro, tendo 60 P de altura ; as faces .da · parte interior suo 
inclinadas, com degráos por toda a extenst'to, excepto onde se acham os esco?YegadoTes. 
Em cima das paredes estão collocadas as machinas de esgôto e as caldeiras, bem como o 
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necessaTio para o trabalho das comportas. As machinas são horizontaes e de alta pressão, 
com a força nominal de 24 cavallos cada uma. As bombas si~ collocadas verticalmente 
logo abaixo da machina, havendo quatro de 22P de diametro em cada lado elo clique. As 
camaras das bombas, que st'w as que contêm as comportas, são prova cl'agua, e pode-se 
facilmente entrar para ellas pelo lado elo convés ; isto facilíta os reparos e remeclía 
qualquer clesarranj o que possa haver no machinismo. As pessoas encarregadas elo 
funccionamento d'este clique, devem, em occasiões proprias, achar- se nos lagares 
competentes afim ele terem o completo manêjo das machinas e bombas, pelo que poderão 
abrir as comportas ou torneiras em um ou em todos os compartimentos, dando sufficiente 
passagem á agua que mergulhará o pontüo, tanto quanto for necessario, o que será 
conhecido pelos indicadores; do mesmo modo poderl'to fechar as comportas que clüo para 
o mar, e esgotar por meio das bombas, levantando conseguintemente o pontl'w á altura 
cleseja~la, ou até o seu calado onlinario que será de 5P. 

O grande merito d'este clique consiste no arranjo simples das bombas, tubos e 
machinas; este é tão completo e facil, que dous homens podem governar o movimento 
d'esta massa de ferro a seu cargo. 

Depois do que fica dito, vê-se que enchendo alternativamente os compartimentos 
d'agua e d'ar se consegue abaixar o dique para receber navios elo maior porte .. 

Ha em ambos os lados do fundo elo clique uma camara cl' ar, independente elos 
compartimentos; esta camara vai de uma extremidade a outra, e tem a capacidade precisa. 
para obstar que o dique vá ao fundo em qualquer circnmstaucia imprevista. 

O dique ele Oart.hagena tem 320 P ele comprimento, l 05 P de largura, e ll P 6P ele 
espessura ele base; o espaço livre entre as duas paredes tem 78 P 6P, e a altura interior é 
ele 45P. O dique ele Ferro! tem 350P ele comprimento, e 12P 6P de espessura ele b~se, 

sendo em tudo o JUais semelhante ao primeiro. 
O peso de cada um é ele 500Qtons.; ha 7,000,000 ele rebites; os soalhos süo ele taboas 

grossas, bem como os planos esco7Yegadm·es, e os degraos. Os naviOs serão apoiados 
sobre traves de teka, que se ·atravessarão no fundo do dique. em intervallos 
convenientes. 

Quando se tem ele receber qualquer navio, mergulha-se o clique convenientemente, e 
faz-se depois entrar o navio-que se colloca sobre as cunhas; á medida que se fôr 
esgotando a agua, se irt'LO pondo as respectivas escoras lateraes, findo o que deverá ficar o 
dique na linha d'agua conveniente, e o navio a secco em estado ele soffrer a vistoría ou os 
r eparos ele que carecer. Para pôr o navio fóra, far-se-ha uma operaçiio inversa,.isto é, 
deixar-se-h a entrar a agua até que elle fluctne, depois elo que será tirado para fóra do clique, 
ficando este prompto para receber outro navio, no mesmo momento, se fôr preciso. 

A condição unica a attencler em um navio que tiver cl'entrar n'est3s cliques é que o 
peso cl'elle não exceda a 7·000tons. (capacidade elos cliques), nada influindo o comprimento, 
visto não haver obstaculo no clique que a isso se opponha. 

Estes diques não tem a importancia e cluraçüo elos de pedra;. seu custo é ele 
;;9.120,000; sua duração é grande, bem que sejam sujeitos a oxydação, especialmente em 
paizes tropicaes. 

• 
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DIQUE DE MR. ÜLARK.--0 systema de diques d'este Engenheiro está sendo 
empregado em grande escféila. pela Companhia do Tamisa, cuj os diques em communicação 
com Victoria Doclcs, possuem todas as vantagens d'elle derivadas . 

Estes diques compõem-se de um elevador hydraulico capaz de tirar d'agua os navios 
de maior porte, sobre pontões. 

O elevador tem 300 P de comprido e 60P de largo; é precisamente da mesma 
construcção do empregado para levantar os tubos de ferro da grande ponte " Britannia e 
Oonway; '' pode aclmittir navios que não exigirem mais ele 24 P de calado. Em conjuncção 
com este elevador ha uma bacia espaçosa e oito diques rasos em redor, occupanclo tudo 
uma área de perto de 125,840 varas quadradas, das quaes grande parte é occupada por 
agua. (Est. 10~ Fig. l ") 

P ara metter qualquer navio no clique fazem -se precisas duas operações : 1 ~ levantai- o 
d'agua sobre um pontão. (Est. 11.) 2'\ conduzil-o sobre este para fóra do el~vador 

ao logar destinado á reparação. (Est. 10, Fig. 3") O elevador hydraulico está situado 
na entrada ele uma elas novas Docks; é formado por duas carreiras ele. columnas ele ferro 
fundido, tendo cada uma 5 P de diametro, 20 P de distancia de um eixo a outro, 25 P 
mergulhados e J 2P enterrados no fundo; o espaço livre entre as duas carreiras é ele 60P. 
O numero de columnas é regulado pelo comprimento elo navio que se tem de levantar; 30 
columnas dão uma extensão ele 300 P, e os pontões podem com segurança passar além 
cl'esta distancia uns 20 P ele cada lado. E ste elevador poderá receber navios de 350 P de 
comprido. 

Cada columna contém uma prensa hyclraulica de 10 P de diametro e 25P de curso; a 
parte superior ela prensa está ao nível orclinario d'agua no dique; o carneiro ele cada 
prensa tem no tope uma travessa aos lados da qual se sustentam, por meio de varões, dons 
girders de ferro batido de 60P de comprido que atravessam de uma columna a outra 
correspondente do lado opposto; ha d'este modo 32 gú·ders suspensos, que se estendem 
através do dique e descançam no fundo d'este quando as prensas estão abaixadas. Estes 
girden ficam de tal maneira arranjados, que formam uma especie de grelha a qual por 
meio das prensas sustenta um navio fora d'agua ou o abaixa segundo se quer; esses 
ginlers se acham suspensos em pares independentes, mas de modo, que se pode obter 
uniformidade de acçuo durante o trabalho do levantamento ; as prensas que os suspendem 
são dispostas em tres grup~s independentes, em cada um dos quaes são unidas entre si, de 

. sorte que se obtem uniformidade de pressão em cada grupo, em quanto os centros d'acção 
dos troo formam um apoio tripodo, sobre o qual assentam o pontão e o navio. Os arranjos 
para o trabalho das prensas sl"w taes que qualquer dos tres pontos da tripode pode ser 
levantado ou abaixado independentemente dos dons outros. Esta disposição permitte 
obter perfeito horizontalismo durante o acto. de levantar ou abaixar a grelha com um navio 
em cima. Não se pode por uma descripção fazer ideia da facilidade que na pratica offerece 
este systema; só a vista pode mostrar a simplicidade com que se executa toda esta 
operação. 

Para o trabalho das prensas emprega-se uma machina da força de 50 cavallos. É 
muito difficil descrever, sem auxilio ele desenhos e certos detalhes, o arranjo das valvulas 
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pelo qual as prensas são ou não grupaclas, resultando que o desarranjo de qualquer d'estas 
ou de um tubo, de nenhuma sorte affecta a todo o grupo a J~ue pertence. D o que se 
segue ver-se-ha que, com os pontões, o elevador é equivalente a um numero illimitado 

. de diques. • 
O Navio que se tem ele concertar não é levantado direc Lame~te sobre a grelho., mas 

emcima de um grande pontão aberto, de ferro batido, e proporcionado ao tamanho do 
navio; este pontita é collocado sobre a grelha e mergulhado com ella ao fundo da bacia; 
o n avio é depois trazido entre as duas :fileiras de columnas e posto emcima do pontão: 
feitas estas ·operações, suspende-se a grelha, o navio, e o pontão, até se acharem f6ra d' agua; 
n'este estado, o pontão, que é munido de valvulas, dá sabida á agua, depois do que fecham-
se aquellas, e· a grelha é arriada, :ficando o pontão fluctuando com o navio em cip1a : assim, 
em 40 minutos uma embarcação de 20P ele calado é posta sobre um cl'esses pontões que só 
demandam 4 P a 5P, e pode d' este modo ser levado a um elos diques rasos, preparado para 
recebei-a. E stes diques são roàeados ele officinas, instrumentos, &c., e uma coberta para 
os obreiros ao lado do navio . 

P ara escorar o navio, empregam-se cunhas movediças em que elle se apoia de tal 
fôrma, que fica assentado em um berço de madeira sobre o pontão, nílo havendo 
possibilidade para o menor desconjuntamento. 

Por este processo alguns dos maiores navios da Inglaterra, taes como o }fymalaia, 
podem ser postos a secco em menos de duas horas, em quanto oito ou .dez ele tamanho 
regular, podem ser facilmente levantados, examinados e postos ao mar no mesmo dia. 
E ste systema tem, além de outras, a vantagem de permi ttir a construcçt'to de navios sobre 
pontões, o que livra dos tropeços na carreira quando se trata do lançamento. Pode-se 

·ainda applicar, com proveito, este methoclo para abrigar os navios ele guerra em disponibili-
clacle, livrando-os do rapiclo apodrecimento a que estão sujeitos · quando em fluctuação. 
Finalmente, por este system(l poder-se-hia lançar ao mar, em 'poucas horas, uma esquadra 
de navios de linha, com todas .as provisões a bordo, ou, vice-versa, abrigai-a contra as 
intemperi (3s das estações. 

H.eunindo daremos as vantagens · que offerece este systema: 1 • Independencio. das 
marés, o que faz que a qualquer hora do dia ou da noite, possã um navio, ele qualq~er 
porte, carregado ou nt'w, ser levantado fóra d'agua para ser examinado, com a maior 
segurança, durando a operação cerca de hora e meia. 2~ A facilidade que ha em 
transferir o navio levantado sem emprêgo de trilhos, ou planos inclinados, para o lagar , 
destinado aos reparos ou exame, onde :ficará em secco . sobre o po~tão que existe no mesmo 
nivel das officinas que o rodeiam. Os trabalhadores est t'to, além d'isso, abrigados e el e 
posse ela ferramenta e macbinismos precisos, quer seja o navio ele ferro, quer de madeira. 
3" Possibilidade de poder-se com um só elevador reparar numero illimitado de navios, 
visto ser cada pontão equivalente a um dique. 4." Uniformidade ele presst'to por todo o 
casco no acto do levantamento ou transporte dos navios, o que torna impossível qualquer 
damno proveniente de esforços clesiguaes. 5~ Finalmente, economia elo systema, a qual 
fica patente, comparando o custo de um elevador hydraulico e seus pontões com o dos 
diqu es ordinarios existentes : o custo, por exemplo, de um elevador hydraulico com oito 
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diques addicionaes separ'ados, como existe no Tamisa, não excedeu ao de um dique 
ordinario das mesmas dim&àsões, semelhante aos que existem tambem em outros lagares 
do Tamisa. O custo ele um elevador bydraulico com dous pontões capazes de levantar 
navios de 1500tons. ntio excedeu a..;8.30,000. Se se pretender aclclicionar a estes pontões 
outros ele menores ou maiores dimensões, pagar-se-ha: 

Por um cujo capacidade fôr de 500ton•·. 
E por um que fôr de 3000 tons. 

.f:.2,000 
.;8.12,000 

DIQUJ' FLUCTUANTE DE MR. WALKER.- -Este clique o:fferece grandes vantagens 
por seu custo e simplicidade, o que ficará patente com uma clescripçt'to geral da construcção 
d'elle, a qual mostràrú o alcance elas vistas elo autor, especialmente quando se tratar de 
sua aclopçU.o em portos estrangeiros. (Esta 7' e 8~) • 

Aproveitando-se das ideias já existentes sobre a ma teria, engendrou este engenheiro 
duas series de pontões, 60 P distante uma da outra, e uma especie de bandeja suspensa entre 
ellas, amarrada a prensas hydraulicas por meio de correntes ou barras de ferro : esta 
bandeja pode ser arriada a qualquer profundidade, e o navio, entre estas duas carreiras de 
pontões, é levantado fóra d'agna pelas prensas hydraulicas, em uma ou duas horas. A 
bandeja descerá. pelo seu proprio peso, e qmmdo não estiver em exercício será tirada para 
fóra d'agua. 

O poder fluctuante consiste em vinte e dons pontões, ficando onze de eada lado do 
navio que se tiver de suspender; cada fileira de onze pontões é segura fortemente por 
quatro gz"1·de1·s tubulares, de ferro batido ; entre os pontões ficam espaços por onde passam. 
as cadêas elas prensas, apoiando-se estas em chapas postas nos topes dos dous gi1·deTs do 
centro. Sendo os pontões 'feitos de um tamanho conveniente, podem ser facilmente 
removidos, quando fôr preciso reparal·os, sem que por isso pare o trabalho, pois que os 
giTde?·s já se acham construidos para resistir ao accrescimo ele pêso que resulta da retirada 
de um dos pontões. 

• As prensas hyclraulicas, dez ele cada lado, dt'to ao todo uma força ele 6,000 tons., e são 
arranj adas sobre dous lceelsons centraes ( especie ele sobre-quilha) . Estas prensas são 
movidas por duas mach~nas de força de 20 a 30 cavallos, uma ele cada lado, podendo 
funccionar juntas ou separadas, de modo que em caso de accidente, podem deixar de 
trabalhar alguns cylindros, sem perturbar o andamento dos outros e a obra que estiver 
em mão. 

O navio apoia-se sobre dez girde1·s, em cujas extremidades se prendem as cadêas el as 
prensas; são unidos entre si no sentido longitudinal por cinco lceelsons de ferro batido; 
sobre esses giTdeTs collocam-se especies de cunhas (cujas faces são cobertas de madeira) 
para correrem sobre trilhos; essas cunhas estão de modo, que vão descendo e apoiando o 
navio á medida que este se levanta. 

Sobre uma das extremidades do clique está uma ponte movediça para facilitar a 
passagem dos trabalhadores ele um lado para outro ; a outra extremidade está amarrada 
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á uma ponte fixa com cabrestante, amarras, &c., afim de poder o dique obedecer á acção 
das marés e ventos. r• 

Os :fins que o autor teve em vista, quando imaginou este plano, fôram os seguintes: 

1~ A expulsilo total d'agua para evitar a deterioração rapida pela oxydação, a que 
estão sujeitos os outros diques, e todos os corpos metallicos expostos á agua e a um sol 
ardente, ·effeitos mais pronunciados em paizes tropicaes. 

2. A facilidade de accesso a todas as partes do dique, o que convem para a inspecção 
frequente de todos os apparelhos, sem que para isso parem os trabalhos. 

3~. Os meiqs promptos para substituir e reparar qualquer parte deteriorada do dique, 
como um pontão, um lceelson, uma prensa &c. 

O custo d'este dique em Liverpool, Glasgow, Hull, ou Londres, é de .L.40,000. 
O transporte, seguro, despezas para pol-o no Brazil, &c., será de .E.8,74-0, pouco mais 

ou menos; o custo total, portanto, subirá a cerca de .E.48,740. 

DIQUE PARALLELO ELEVADoR DE MESSRS. RosE & ÜROWDER.--Este systema 
torna-se recomrp_endavel por sua economia, e grande simplicidade. A breve descripção 
que d'elle vamos fazer dará uma ideia de seu mechanismo. 

A Est. 9~ Fig. 1 ~ é uma elevação do dique; a Fig. 3" mostra uma elevaçilo da 
extremidade, onde se vê o pontão mergulhado para receber um navio em fluctuação; a 
Fig. 2~ é a elevação da mesma extremidade, mas mostra o pontão fluctu ando com o navio 
em c1ma. 

O pontão A é de ferro, e capaz de supportar qualquer navio; deve ser arranjado de 
modo que a agua recebida em seus compartimentos, seja sufficiente para faz el-o mergulhar, 
sendo esta agua expellida por bombas centrifugas, quando se tratar de levantai-o. 

-A particularidade d'esta invenção consiste em applicar um apparelho de sorte que 
este pontão possa ser elevado com um navio em cima, conservando uma posiçi.io paralleJa 
a super:ficie das aguas, qualquer que seja a desigualdade do peso na super:ficie do pontão. 
OE são barras de ferro ou bronze; a barra B rodeia todo o dique, e é unida ao soalho 
fixo D por peças O, e ao pontão A por pecas E que, não sendo fixas, se podem mover para 
cima e para baixo, trazendo n'este movimento o pontão comsigo, o qual é obrigado a subir 
e descer parallelamente á superficie d'agua e do soalho. 

Para a construcção d'este dique ter-se-ha, se fôr em terreno d'alluvião, de enterrar 
cylindros de ferro fundido, nos quaes, depois de esvasiados, se devem introduzir e enterrar 
quatro estacas, enchendo-se depois o cylindro de concreto: no tope d'estas · estacas haverá 
uma peça que reterá as extremidades das peças O. Em roda do dique pode haver uma ponte 
para descarregar ou carregar os navios ao mesmo tempo que estiverem limpando ou 
reparando. 

O custo de um d'estes diques para levantar um navio de 1200 tons., será de .E.lO,OOO. 
Acha-se um em construcção em London Docks. 
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ÜONSIDERAÇÕES.-- Acabamos de dar uma descripçüo dos cli:fferentes systemas d~ 
diques que se achavam na ~xposiçilo,. no Compartimento da Inglaterra. Estas descripções 
nttO se limitam sómente ao que dizem os moclelos expostos; n'ellas estt'tO ideias tiradas da 
experiencia adquirida com a execução, das obras que elles representam. Ao fazer isto 
tivemos em vista submetter á consideraçt'w do Governo este assumpto de tanta importancia. 

Os maiores diques até agora construido's, não excedem em comprimento a 
644 P; mas, em Birkenhead, h a dous em construcçilo, que terão 7 50 P cada , um, e~ 
quanto o da Ilha das Cobras pouco excede a 300 P de comprimento, 70 P de largura 
na entrada; tendo 28 P d'agua, do batente inferior. Parece que sómente o dique de 
Devonport excede a este em profundidade d'agua na entrada, por isso qu.e tem 31P. 

A despeza enorme que se faz para construir cliques de pedra, combinada com as 
objecções naturaes trazidas pela pouca altura a que sobe a maré, que geralmente não 
excede. a 3P a 6P, são razões que nt'to aconselham o uso d'estas obras no Brasil, 
especialmente qtumdo a empreza fôr de particulares. 

Os meios conhecidos para satisfazer as necessidades que frequentemente existem de 
reparar e examinar os navios suo os . seguintes: l ~ Levar os navios a secco, 
onde isso fôr possível; 2° Viral-os de querena; 3? Empregar diques seccos, cliques 
fluctuantes e elevadores hydraulicos ; 4? Planos inclinados, com ou sem poder hydraulico. 
Os dons primeiros, além dos defeitos que lhes suo inherentes, a experiencia tem 
mostrado que nti.o corresponde~, como é preciso, ao fim desejado. Quanto aos cliques 
fluctuantes, têm o inconveniente elo grande dispendio e difficuldade em reparal-os, 
especialmente nos do systema Rennie, a menos ·que se nuo tenha um logar 1)roprio para 
este fim, o que não pouco custará. Finalmente sobre os planos inclinados, nada diremos, 
por não se achar nada exposto a respeito. 

O dique fluctuante de Mr. Renuie preenche o fim a que é destinado, mesmo em 
logares onde as marés attingem a pouca altura; além d'isso elle amplia o seu systema, 
construindo caminhos por onde podem os navios ser conduzidos para terra, pelo que do 
numero d'estes caminhos, depende o dos navios que pode successivamente o mesmo 
dique levar para os logares destinados á reparação : tal está o autor praticando em 
Oarthagena, cujo dique já recebeu a fragata austríaca Novm·a. 

O dique de Mr. W alker é, como se viu, de muito menor preço, e, preenchendo todas 
as condições, tem a vantagem de poder ser facilmente conduzido, por ser composto de 
pequenas peças. 

O dique de Mr. Olark é mais barato do que o precedente, e o seu transporte para o 
Brasil custará. menos que o primeiro. 

Finalmente o dique de Messrs. Rose & Orowder é o de mais baixo preço. Sobre este 
systema e suas vantagens nada podemos dizer por isso que ainda não foi experimentado. 

Depois elo que acabamos de dizer sobre os differentes systemas de diques 
expostos, parece que grande vantagem e economia deveria haver na combinação elos 
systemas de Mr. Olark e Messrs. Rose & Orowder, tirando de cada um o que ha de 
melhor. D'esta combinação resultaria a rejeição das columnas e prensas hydraulicas, que 
constituem o poder elevador no systema do primeiro, bem como o estado fixo do pontiLo 
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nas peças E, no systema ·ao Messrs. Rose & Orowder, conservando para combinar•os restos 
dos dous systemas, isto é, no primeiro, todas as peças que fon,f'tm o parallelismo, excepto 
as da frente; no segundo, os pontões addicionaes e a g1·elha, não applicada do mesmo 
modo, mas sim para a reuniílo dos peças E do primeiro systema, formando assim esta 
grel!ta o apoio do pontão. D 'es ta sorte vê·se que a ideia de Mr. Olark, de ter illimitado 
numero de pontões, fica aproveiti,cla n o systema elo Messrs. Rose & Orowder, com a rejeiçüo 
do estado fixo do pontão nas peças E . 

ÜAES FLUCTUANTE DE MR. ÜUBBITT.--0 modelo que se achava exposto d'esta 
obra, situada no rio Mersey, mostra que ella consiste de um pontão fl.uctuante 
distante lOO P do caes de pedra ao qual está unido por quatro pontes de llO P ele 
comprimento cada uma. O pontão é amarrado por cadêas de ferro horizontaes de 2P de 
diametro, as q~aes passam por escoyens na altura média do preamar e baixàmar. A 
subida e descida do pontão é. sempre igual a da maré, e varía de 20P a 35 P, conforme as 
circumstancias. O pontão principal é assentado sobre 63 outros de fórma rectangular, 
4. 9 dos quaes têm 8 O P de comprimento e 1 O P de largura ; os 2 extremos têm 8 O P sobre 
12 P, e os outros 12 têm 9 6 P sobre 1 O P ; afim de dar uma força de fi uctuação addici onal 
ás partes sobre que descançam os girde1·s . Todos estes pontões têm 5P de profundidade, 
e são collocados parallelamente uns aos outros com intervallos de 6 P, excepto nas 
extremidades onde o espaço é de 4P. As faces exteriores dos pontões, isto é, as que dtio 
para o rio, acham·se todas em uma mesma linha, formando o todo um caes fl.uctuante, 
8 P acima do nível d'agua. Estes pontões· siLO unidos em angulos rectos por cinr.o girders 
de ferro batido, de 1000 P cada um; o do meio tem 5 P ele espessura, os dous dos lados 
4 P 9P, e os dous extremos 4 P; são reforçados além d'isso, por outras peças, sendo tudo 
coberto de madeira de ·6P de espessura, o que forma um convés rectangular ele 1000 P de 
comprimento sobre gP ele largura, mais alto no meio do que nos lados. As quatro pontes 
são unidas ao caes de pedra e ao gi·rder central por eixos horizontaes de grande força, para 
acompanhar o movimento das aguas. Ha uma pequena machina em cima do pontã.o, que 
serve para levantar agua para as baldeações. 

O peso de . ferro :i este caes fl.uctuante é de 3,0ootons, e o seu custo montou a 
ce.110,000. 

QuEBRAMAR DE MR. ScoTT.--A Inglaterra que possue grande numero de 
quebramares, limitou-se a apresentar o modelo de um, inventado por Mr Scott, talvez 
pela especialidade e natureza dos materiaes empregados. Agora mesmo se está concluind o 
uma grande obra d'este genero, em Holyheacl, sob a direcçi"LO elo distincto engenheiro 
J. Hawkshaw. Restringindo-nos, portanto, aos limites que nos fôram marcados na 
presente tarefa, daremos a descripção do québramar acima. 

Se bem que os materiaes empregados por Mr. Scott nos seus quebramares, sejam os 
mesmos de que já se tem feito uso em obras do mesmo genero ; todavia, pretende elJe 
arranjai-os de modo a obter resultados até en tão não conseguidos. 

O fim principal d'este systema é dispôr os meios resistentes ele tal sorte que as ondas 

• 



354 ANNEXOS. 

não se ql!ebrem, o que infallivelmente se conseguirá, diz elle, se a face do quebramar fôr, 
quando não de todo, ao ~nos, proximamente, vertical; igual inclinação deve ter a face 
fronteira ao porto para o:fferecer a vantagem de se~:vir como caes. 

O modelo apresentado na Exposição não se refere a obra alguma, nem a localidade 
em que deve ser executado; é apenas para mostrar o desenvolvimento. da ideia, o que 
leva a crer que quando se o tiver de applicar, haYerá necessidade de fazer as alterações 
requisitadas pelas cireumstancias looae-s, natureza do fundo, &c. Pretende o autor que a 
combinação de madeira e pedra produza uma muralha que o:ffereça, como um só todo, 
resistencia á acção elo mar, e que a obra não dependa do terreno, porém sim do pêso da 
pedra ; as estacas que apparecem no desenho só têm por fim fornecer um meio conveniente 
para se encher os espaços debaixo cl'agua. (Est. 11" Fig. 1 ~ e 2 ~) 

O systema que o modelo representa consiste em especies de caixões, cada um dos 
quaes se compõe de duas faces de madeira abraçadas pela parte superior, de cujas 
extremidades partem duas travessas que se cruzam, e vão ser fixadas no meio das .duas 
faces oppostas ; estes caixões enchem-se de pedras para ser conduzidos ao fundo, e 
formarem assim a muralha do quebramar. Com estes materiaes e meios de os levar ao 
fundo, construo o autor a obra de dons di:fferentes modos : fazendo a muralha com estes 
caixões desde o fundo, ou collocando primeiramente um atêrro que fique 15P abaix'o da 
baixamar, e assentando depois sobre elle os caixões : o custo é quasi o mesmo para 
qualquer elos dons methodos, não excedendo a ±:.228 por jarda, entrando n'esta mifra 
;:8.162, custo da madeira. Assim calcula elle construir por anno 300 jardas do seu 
quebramar. 

N'este systema emprega-se o creosoto para preservar as madeiras, que o autor suppõe 
poderem durar cerca ele vinte annos; as que servem em Blyth, ha tres annos que resistem 
em perfeito estado. 

Propõe mais o autor que quando as madeiras se acharem deterioradas, se cubram as 
faces elo quebramar ele pedra faceada, ou se lhes aclclicione uma especie ele muralha de 
1QP .a l2P por toda a extensão, dando preferencia a? primeiro meio. 

Os preços acima são calculados para uma profundidade ele 60 P, não entrando o custo 
ela cobertura das faces verticaes ; estas, diz elle, serão cobertas• de grandes pedaços ele 
concreto, por poderem ser estes feitos ele grandes tamanhos. Estas pedras artificiaes serão 
postas por meio de um machinismo especial, com o auxilio do qual os mergulhadores têm 
a vantagem de movei-as em qualquer direcção, independente de pessoas fora d'agua. O 
1weço cl'estas pedras, elas quaes algumas terão ele peso 30 a 40tons., é ele 27 shillings a 
jarda cubica, para as que têm ele ser applicadas abaixo da baixamar. 

. ' 

O custo, pois, de um que bramar feito por este systema, é de ;:8.372 por jarda, emquanto 
o que o autor chama systema antigo, isto é, ?s quebramares de muralha vertical e base 
de deposito, é de ,B.327, por jarda. 

Além d'estes, propõe Mr. Scott um outro sytema cham~clo " wave-screen" (anteparo 
cl'ondas), que se compõe de uma grade inclinada de madeira, ou ferro, sobre estacas ou 
paredes : as ondas ao .vencerem esta inclinação, perdem grande parte de sua força, 
precipitando-se pelas aberturas transversaes; a par~e inferior d'esta grade não toca no 

• 



ANNEXOS. 355 

fundo, achando-se d'elle elevada alguns pés; d'este modo ha a vantagem de não serem as 
correntes interrompidas. As pranchas süo collocadas de rtorte que offereçam pouca 
resistencia ás ondas. 

Este systema já foi experimentado em Blyth, com resultado favoravel. .É sómente 
applicavel em logares cujo fundo n~to exceder a ISP. 

O custo é á razão de .,8.36 por jarda. 

SrNAES (BEACONS) E ·PHAROS.--Os sinaes, que tão bons serviços prestam aos 
navegantes, são fixos ou fluctuantes. Messrs. Wilkins & Co. fôram os expositores ele um 
sinal que formava um dos obj ectos mais salientes na grande nave. Consistia em um 
mastro terminando por uma grande esphera feita de arcos ele ferro, leve, forte e preenchendo 
o fim de ser visível a grandes distancias. Em caso ele desarranjo elo apparelho, os 
concertos se fazem facilmente. 

Um outro sinal exposto pelo Capitão P eacock tem ainda a grande vantagem ele servir 
de boia ele refugio, dando abrigo a quinze pessôas. Consiste a parte inferior d'este 
apparelho em um casco semi-oval, de ferro batido, tendo uma especie d'amurada e convés 
com uma grade superior em fórma de gaiola, dentro ela qual se acha um sino que é tocado 
pelo movimento das ondas. O maior casco capaz de aguentar um mar forte, nüo deve 
exceder a 12 1' ele comprime!1to, SP 6P ele largura e 4 eleP. altura. A sobre-quilha é de 
2 P 6P d' altura, e 15P de largura. Em cima acha-se uma pyramide de tres faces, com 
espelhos para reflectir os raios ilo Sol ou ela Lua. O casco tem uma quilha ele ferro que 
serve de lastro. 

A corporação de TTinity House expoz uma bella collecç~to de modelos dos principaes 
Pharos que se acham construidos em diversos logares da Grã-Bretanha; assemelham-se 
todos na fórma, notando-se sómente differença na curvatura elas arestas dos que sl"to 
construidos em logares expostos ás ondas. . 

Apresenta-se em primeiro logar o Pharo de Eddystone, que por mais ele um seculo 
tem resistido ás ondas do Atlantico. É impossível, contemplando essa obra grandiosa, 
deixar-se de admirar o genio do homem que sómente guiado por leis naturaes, e sem 
modelo algum, construiu. essa massa sobre alicerces taes que a conservam como uma rochfl. 
sobre o oceano. Dista 14 milhas ele Plymouth. 

Esta obra prima de Smeaton, está situada n'um pequeno rochedo, coberto durante o 
preamar; a fórma e posição d'esse abrolho tendem a augmentar a força e a altura elas 
ondas que n'elle se vão quebrar, não só tornando-lhe impossível o accesso durante as 
tempestades ainda as menores, mas tambem difficultanclo-o em dias serenos. As tempestades 
de S.O ., na bahia ele Biscaia, produzem effeitos que se manifestam por muitos dias depois 
n'esta pequena ilha. No lado vertical elo rochedo arrojam-se as ondas com tal força, que 
sobem a altura ele 30 P a 40 P, mesmo em bom tempo, o que faztia que os trabalhadores 
estivessem quasi sempre molhados, tornando-se assim o serviço extremamente incommodo; 
algumas vezes fôram elles obrigados a permanecer a bordo do navio, de proposiw ahi 
ancorado, por espaço até de J 8 dias consecutivos, mesmo nos mezes ele Julho e Agosto; 
em taes circumstari.cias, eram pagos á razão ele 6 pence por hora. 
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Entre outras, a causa que mais militou contra o progresso rapido d'esta obra, foi a 
natureza rochea do fundeattmro, que não offerecia apoio seguro ú,s encaras, o que obrigava 
a fazer-se uso de correntes. 

A dureza ela lWdosilL que constitue a rocha sobre que assentam os alicerces cl'este 
pharo, e a inclinaçuo dos estratos de 26 . com o horizonte, fôram difficuldades que ~>e 

tiveram de vencer. 
Em 1696, construiu Mr. \Winstanley um pharo de madeira e pedra, contra o qual a 

opinião geral se apresentou; em 1703, precisando o edificio de reparos, este engenheiro 
foi examinai-o, e offendiclo em seu amor proprio, se propoz a permanecer dentro cl'esse 
eclificio durante a maior tempestade. Foi pondo em pratica esse desígnio, que em 26 de 

ovembro elo mesmo anuo foi elle victima da confiança que em si depositava; pois um 
di!J. depois ela tempestade achava-se a ilhota no seu estado primiti~o, não restando mais elo 
que a triste lembrança elo sinistro. 

As desgraças que se silccedêram pela suppressão elo pharol n'este escolho, fizeram 
que em 1706 se começasse a construcçüo ele um segundo pharo, o qual ficou concluído em 
1709. Esta obra era toda de madeira, e depois ele 46 annos de existeucia, desapparaceu 
victima elas chammas. 

Depois d'esta segunda catastrophe, foi encarregado da construcçtio de um terceiro, o 
celebre Smeaton, até entl"Lo estranho a obras ele tal natureza.. Este engenheiro depois de 
ter examinado os pl~.uos anteriores, julgou dever conservar as mesmas disposições geraes, 
dando sómente ao seu novo projecto uma base mais larga:, esta alteraçt"LO lhe :foi suggerida 
pela fôrma do tronco do Carvalho, concluindo por inducçüo que se este, com tanta 
firmeza, resistia á acçt'ta dos ventos, uma obra que tivesse sua fórma, deveria apresentar a 
mesma energia contra o vento e mar. Adaptada, pois, esta ideia, constnúu elle o pharo 
ele Edclystone, onde empregou a pedra como o material. majs apropriado: depois d'esta 
escolha, tratou de ver o modo pelo qual ~everia cli spôr as fiadas e as pedras de que 
ellas se compõem, o que resolveu fazendo que houvesse engranzamento, tanto d'estas entre 
si, como cl'aquellas umas nas outras, ficando a primeira fiada solidamente engastada na 
rocha. O peso ele cada pedra, em geral, nito excede a uma tonelada, attendendo ás 
clifficulclacles que havia em seu transporte elo bote para o rochedo. 

O eclificio foi feito cheio até a altura que se suppunha exposta ao forte bater elas 
ondas, isto é, 35P acima ele sua base ou 27P elo cume elo rochedo. O cliametro exterior 
n'esta parte é ele 16 P 8", e como o do primeiro pavimento é ele l2P 4P, fica a parede com 
26P ele espessura; sendo o circulo formado ele 16 pedaços ele pedra. A mesma largnra se 
conserva em todos os outros pavimentos, emquanto a espessura da parede vai decrescendo 
até que no . 4° é de l4P. 

A altura total da eolumna, contendo 46 fiad as, é ele 70 P; o apparelho do pbarol, que 
tem 24P d'altura e OP de diametro, é quasi todo feito de cobre; ha 16 caixilhos com 
logar para 9 vidros cada um, o chão- da varanda é coberto com pedaços ele chumbo: 

Esta obra fo~ cbncluida em 1759, gastando-se 3 aunos 2 mezes e 7 dias, dos quaes 
2G74 horas fôram empregadas no trabalho sobre o rochedo. 

A lanterna, como fôra arranjada por 8meaton, compunha-se de c1ous castiçaes, elos 
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quaes um tinha 6P 4P de · diametro, e lagar pam 16 velas, sendo o outro ele 3 P 4~' e 
susteritand() 8 velas; achavam-se dispostos ele maneira a nãr<j communicar o calor de 
um ao outro. Em 1807, estes castiçaes fôram substituidos por lampadas d'Argand e 
r éflectores parabolicos de cobre, sendo prateada a superficie polida . 

O PHARO DE BELL-RocK, construido por R. Step!tenson, sobre o rochedo do mesmo 
n ome, n ão offereceu as difficuldaeles de construcção que se tiveram de vencer no de 
Edelystone; comtuclo é uma obra importante de que daremos breve descripção. · 

Nas grandes marés a parte visivel cl'este rochedo, durante a baixamar, tem 450P de 
comprimento, 220P de largura e sP fora d'agua. Depois de innumeros' accidentes, 
resolveu-se em 1806 levantar n'elle um Pharo; em 1807 começaram os trabalhos, 
ancorando um navio pertõ ela rooha, durante a construcção, o qual teve pharóes nos mastros 
por espaço de 4 annos. 

O pharo é composto de. granito ele Abercleen e de grés ele Dnndee. Para a 
construcçuo dos alicerces só era possível trabalhar ·na baixamar de marés grandes, 
phenomeno que nua durava mais de 3 horas por dia, pelo que era necessario aproveitar este 
ensejo, quer fôsse de dia quer de n oite. Perto elos trabalhos construiu-se, para refugio, 
uma casa de madeira, a qual communicava com a obra por meio de uma ponte de madeira, 
que servia ao mesmo tempo de andaime para levantar as pedras destinadas á primeira fiada. 
O arranjo elas pedras e fiadas foi quasi o mesmo seguido no ele Eddystone. O cemento 
empregado consistia em uma mistura de puzzolana, t erra, cal, e arêa, em volumes iguaes. 
O edificio é circular, e composto de pedras cujo peso não excede a 2 tons. cada uma; a 
primeira fi ada tem 40 P de diametro, que vai diminuindo gradualmen te até 13 P, diametro 
da parte superior; a altura total é de 113 P acima ela baixamar; a espessura elas paredes é 
ele 6 P SP na parte inferior, e de 1 P n a p arte que serve ele apoio a r:amara elo apparelho elo 
pharol. Ha seis andares: o I ~ contém os tanques para agua, madeira e obj ectos 
volumosos; . o 2° as cisternas cl'oleo, vidros e outros obj ectos do apparelho ele luz; o 3° a 
cozinha; o 4~ o lagar destinado p ara dormitaria; o 5 ~ a bibliotheca; o 6~ finalmente o 
apparelho do pharol. 

Os pavimentos são ele pedra disposta de modo a ligar as paredes, ; que não snccedeu 
no phar.o de Edclystone, motivo pelo qual foi preciso, em consequencia da curvatura dos 
pavimentos, empregar duas correntes ele ferro em cada um, para destruir a acção por elle 
exercida sobre as p,aredes. A communicaçuo de um andar para outro é feita por escadas 
de madeira, excepto no ultimo anele ellas st'LO de ferro afim ele prevenir algum incendio. 
Na parte superior ela torre ha um octogono rodeado por grade de ferro, e coberto por uma 
cupola ele cobre a qual termina em uma esphera dourada. A luz é girante; vermelh a e 
branca al.ternadamente, podendo ser clistinctameute visível até a distancia ele sete l egu~s ; 
é fornecida por 16 lampaclas cl'Argancl, situadas nos focos ele refl ectores parabolicos de 
cobre prateado ; estes reflect.ores estüo dispostos em um caixilho de ferro quadrangular elo 
seguinte modo :- em duas faces oppostas estt'w sete que transmittem a luz branca sem 
decomposiçt'w, seis cl'estes acham-se nos vertices de um hexagono e o setimo no centro; 
nas outras duas faces existem cinco, cuj a luz atravessa vidros vermelhos, quat~o cl'estes 
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reflectores estão nos vertices de um quadrado, e o quinto no centro. A luz faz uma 
revolução completa em 6 1~inutos, por meio de um machinismo especial fixo no quadro 
girante, de sorte que de 3 em 3 minutos uma luz branca e outra vermelha apparece em 
todos os pontos do horizonte. Em tempo· nublado, o machinismo que serve para mover 
as lampadas é empregado para tocar os sinos, impedindo assim que os navios se approximem 
do rochedo. O custo d'esta obra foi de .B.61,331. 

O PHARO DE SKERRYVORE acha-se situado ao N., 50 milhas distante das co.stas 
da Escocia e 53 da Irlanda. O lagar onde assenta este pharo é rodeado de rochedos que 
têm dado causa a muitos naufragios, attendendo a que, além de se acharem alguns fora 
_d'agua, mesmo durante o preamar, outl·os ha sempre mergulhados, sobre os quaes o mar 
arrebenta constantemente. Estes cachopos estão disseminados em uma superficie de duas 
milhas de raio; o Skerryvore, que é o principal, acha-se rodeado de 130 outros, formando 
uma zona de uma milha de comprimento e meia de largura; a profundidade d'agua entre 
elles é consideravel, e varía de 'l5 P a 51 P durante a baixamar. Até o anno de 1844 
tinham ido a pique n'estas paragens 30 navios, e é de suppor que muitos outros tivessem 
igual destino sem que se soubesse. Mostrada, pois, a necessidade ele um pharol no 
principal d' estes cachopos, foi escoÍhido o Skerryvore, onde o engenheiro Alan Stephenson 
levantou o pharo cl'esse nome. 

A luz, que se acha na altura de 150 P, é visível até 18 miihas; a torre tem 
138P 6P sendo ele 2P o raio da base, que está 4P acima do preamar. Este pharo foi feito 
solido até 26 P acima dos alicerces; a espessura das paredes no alto é de 2 P; a curva 
adaptada foi hyperbolica, por ser julgada a que mais se presta ao bom arranjo e 
estabilidade dos materiaes. 

Os primeiros 26P formam a altura ela columna solicla que éontém 1990 tons. ele pedra; 
a espessura da torre ah i é de gP 6P, e diminue gradualmente até onde se acha uma especie 
de cinta ele 18P ele altura, sobre a qual ha um cavetto de 6 P d'altura e 3 P de projecção. 
O contorno cl'este cavetto pode-se considerar gerado pela revoluçt"ta de um quadrante ele 
ellipse em torno cl? centro da torre, com um raio de 8 p no ni vel ele seu eixo menor; o 
cavetto susténta um abaco de 3 P d'altura, sobre cuja parte superior ha um gradeamento; 
em cima d'este abaco levanta-se a parede que sustenta o apparelho da luz. 

A cal hydraulica empregada, era composta ele partes iguaes de cal, terra, puzzolana 
como a que serviu no pharo de Edclystone. Os materiaes de que é composta esta obra 
pesam 4308 ~ns. Durante as tempestades corta-se to ela a cómmunicação, o que dura as 
vezes clous mezes. 

O 1 ~ anelar cl'este pharo contém os tanques d'agua; o 2~ carvão; o 3~ officinas; o 
4 ~ .despensa ; o 5° cozinha ; h a mais dons andares na parte superior, que servem para a 
dormida dos quatro homens encarregados das luzes, além de um quarto para oleo, &c. 
fazendo ao todo doze quartos. 

A luz cl'este pbarol é girante, apparecenclo no seu estado mais brilhante uma vez por 
minuto ; é transmitticla por oito grandes lentes annulares, pertencentes a primeira ordem 
ele luzes.dioptricas no systema ele Fresnel, de 36P,22 ele distancia focal, girando ao redor . . 
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de uma lampada de quatro pavíos concentricos, a qual dá luz muito forte cada vez que a, 
lente passa ·entre a lampada e o observador. Acima d'estas ]jntes acham-se outras oito 
pyramidaes de 19P,68 de distancia focal, fazendo um angulo de 50° cqm o horizonte, e 
combinadas com oito espelhos planos que fazem o mesmo angulo em direcçuo opposta; 
d'esta maneira aproveitam-se os raios de luz que tendem para o espaço. 

O custo total d'esta obra foi de .;8.90,268. 
Os tres pharos que acima ficam ligeiramente descriptos, eram os mais importantes 

dos que se ach avam representados por seus modelos na Exposiçt'w; além d'estes havia 
modelos de pharos de ferro ultimamente construidos. As estructuras cl'esta natureza 
devem ser cautelosamente empregadas, visto que apresentam, além de inconvenientes que 
lhes s:ão peculiares, o da continua vibração produzida :pelo embate das ondas e acçt'Lo elos 
ventos. 

Entre os pharos ele ferro ex:postos, chamavam a attençuo os construidos por Messrs. 
Walker, Burgess e Oooper, para as arêas ele Maplin, Fleetwood, e Belfast. Consistem ele 
columnas ôcas de ferro batido, grupauas em fórma de pyramide trancada; a parte inferibr 
de cada columna tem um parafuso de Mitchell terminando em ponta aguda para penetrar 
na terra, argila, cascalho, &c. 

O pharo ele Fastnet eleva-se a lOOP acima do nivel do mar: consiste de um envolucro 
de ferro fundido, ele uma coluiJlna central ôca e cinco pavimentos do mesmo metal, elos 
quaes o ultimo é a plataforma sobre .que se acha à luz em cima ela torre. O envolucro tem 
a fórma de um tronco de cone, e é composto ele chapas curvas, oblongas e rectangulares, 
que sendo na base elo tronco ele IP, .4 ele espessura, vão diminuindo gradualmente até que 
na parte superior são ele or, 9. Ha 16 chapas na circumferencia, cujo interior é rodeado 
de maçoneria e tijolos. 

A França expoz o modelo elo pharo ele Barges, cuja construcção durou quatro annos. 
Este pharo, que se acha . exposto ás ondas do Atlantico, é ele granito; tem 39 P 4F éje 
cliametro na base, e 21 P 3P na parte superior; sua altura é ele 81 P; as paredes têm ele 
espessura na base 4P llP, e na parte superior da torre 2P or: seu custo foi ele .±:.18,000. 

Além cl' este está exposto o desenho ele um pharo que tem ele ser ergui.do na Nova 
Oaledonia. D epois ele .examinar os recursos do lagar e tendo em attençt'Lo a economia e 
solidez ela obra, resolveu-se fazel-a de ferro laminado; o pharo terá 164P cl' altura, acima 
do preamar, e será ele luz· de primeira ordem ; em sua construcção serão empregadas 
59tons. de ferro fundido, 194tons. ele ferro batido e o ton., 5 ele bronze' : ·seu custo será de 
<8.8,200. 
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XXIV.(J) 

CLASSE VII. 

CONSTRUCCÕES 
' 

CIVIS; 

DIQUES E APPARELHOS PARA A REPARACÃO DOS NAVIOS; 

POR 

ANDRÉ PINTO REBOUCAS, 
. ' 

l ~ TENENTE DO CoRPO DE E NGENHEI ROS . 

SUMMARIO: 

DIQUES DE ALVENAl!IA DE GLASGOW, DE ROCHEFORT, DO HAVRE E DO Al!SENAL DE CASTI GNEAU-APERFEIÇOAMENTOS 

DO ESTALEIRO li10RTON, PROPOSTOS PELO ENGENHEIRO ROBERTO DUNCAN-ESTALEIRO . LAl!AT-DIQUES 

. FLUCTUANTES DE FERROL E CARTEAGENA-DIQUE FLUCTUANTE DE HAl!TLEPOOL--DIQUE HYDROSTATICO 

DO TAJIIISA- CONCLUSÃO. 

Seria difficil precisar a epoca, em que se construio o prime~ro dique, ou melhor, o 
primeiro apparelho para a reparação dos Navios. É, porém, muito provavel que as 
grandes Potencias marítimas da antiguidade tivessem em seus portos construcções e 
apparelhos, em que se reparassem suas galeras ao voltar de combates ou de longas 
v1agens. 

Vêem-se ainda hoje, em alguns portos de mar de pequena importancia, apparelhos 
imperfeitos de querenar, que podem dar idéa aproximada dos meios empregados na 
antiguidade. 

Modernamente fôrão os diques de alvenaria e às diques fl.uctuantes os de que primeiro 
se fez uso. A elles se seguírão no principio do seculo actual o Estaleiro Morton ou o 
Caminho ele ferro submarino, e, ha pouco mais de trinta annos, os diques hydrostaticos, 
caracterizados pelo emprêgo de prensas hydraulicas. A primeira d'essas invenções pertence 
á Inglaterra, a segunda aos Estados Unidos da America . 
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Os diques e os apparelhos, que servem para a reparação dos navios, fôrão sempre 
considerados no numero das obras mais importantes, que se :~xecutão nos portos de mar. 
Essa importancia provém tanto dos valio$,os e frequentes serviços, que elles prestüo ao 
Commercio e á Navegação, como tambem do seu elevado custo e das difficulclacles de sua 
construcção. 

A necessidade d'esse genero d~ construcções nos portos de mar cresce ele dia em dia 
com o rapido desenvolvimento, que tomuo actualmente as relações commerciaes entre as 
diversas nações do J\'l;uP.çlo. I sso explica o grande numero de diques ultimamente 
construidos, e os esforços empregados pelos Engenheiros em aperfeiçoar os cliversos 
systemas de sua construcção. 

' D'esses esforços e dos bons resultados, que se ha conseguido, deo exuberante próva a 
admiravel collecçuo de modelos apresentados na Exposiçuo. Pode-se-hia até arriscar que 
nenhuma das especialidades da Arte de construir foi ahi tuo variada e abundantemente 
representada, como a de que se occupa este pequeno trabalho. 

Não menos de dezoito modelos de diques e de apparelhos para a reparação dos navios 
fôrão enviados á Exposiçuo Internacional de Londres. D 'esses modelos cinco pertenciüo 
ao Corpo de Pontes e Calçadas Francez, um a um Engenheiro da Marinha Franceza, e os 
outros mais a Engenheiros e Constructores Inglezes. 

E studando esses modelos, reconhecia-se logo que tinha incontestavelmente feito 
grandes progressos n'esses ultimas annos a constnrcçt"w dos diques e apparelhos para a 
reparação dos navios. 

Na verdade, o's modelos expostos não só revela vão notaveis aperfeiçoamentos nos 
detalhes de execuçuo, como tambem que um novo principio, ela maior importancia por 
suas consequencias praticas e economicas, se havia introduzido n'esta especialidade da 
Arte de construir. 

Dous dos dezoito modelos representavão diques projectaclos segundo o novo principio: 
o dique hydrostatico do T amisa, e o dique fluctuante ele Hartlepool. 

Os diques de novo systema se distinguem por terem sempre um appar'elho elevatorio 
e um numero variavel de pontões, sobre os quaes permanecem os navios ·dm·ante o seu 
concerto. Nos diques hydrostaticos do Tamisa o apparelho elevatorio consiste em uma 
installaçl"w de ,prensas hydmulicas; em Hartlepool é elle formado por um dique fluctuante 
aperfeiçoado. 

O modo por que se faz a manobra nos novos cliques é tambem caracteristico. O 
navio é sempre elevado sobre o pontüo, em que elle tem de ficar durante sua reparaçt'w, e, 
terminada a elevação, é o pontt"w retirado com o navio do apparelbo elevatorio, e 
conduzido ao local, em que se tem de proceder ao seu concerto . 

Esta resumida exposiçuo do methoclo, seguido na pratica do novo principio, torna 
bem patente sua importancia quer se o considere sob o ponto de vista tecbnico, quer sob o 
economico. D'ora em diante para se poder ter em um porto um certo numero de navios 
em reparação simultaneamente, nt"w será mais necessario construir o mesmo numero de 

·diques; bas.tará estabelecer um apparelho elevatorio, e annexar-lhe um numero de pontões 
igual ao elos navios. O numero dos pontões pode, além d'isso, ser augrnentaclo á vontade, 
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e assim acompanhar-se o movimento progressivo do porto, sem se ter de fazer senão a 
despeza necessaria á acqui~ção dos novos pontões. 

Para fazer com que desde já se aprecie a excellencia do novo principio introduzido 
na construcção dos diques, vamos applical-o a um caso particular . . 

Achão· se projectados para o porto de Marselha treze diques de alvenaria. Os diques 
d'essa especie impórtão em França de dous a quatro milhões de francos, ou proximamente 
de 800 a 1.600 contos. Nenhum dos cinco diques expostos pelo Corpo de Pontes e 
Calçadas importou em menos. No em tanto admittir-se-h a que, ·executados simultaneamente, 
cada um dos treze cliques importa em milh ão e meio, ou que na construcção dos treze 
diques se despenda dezenove milhões e quinhentos mil francos, isto é, proximamente 
7,800 contos. 

Applicanclo a Marselha o systema dos novos diques do Tamisa, vê-se que serião 
ahi precisos um apparelho elevatorio e treze pontões. 

Os pontões dos diques do Tamisa custárão de 6 a 100 contos de réis para navios de . 
50 a 3.000 toneladas. Supporemos que em Yrarselha cada um dos pontões importe no 
preço maximo de 100 contos de réis. 

O apparelho elevatorio elos diques do Tamisa compõe se de 32 prensas hydraulicas, a 
cujo custo se devem ajuntar as despezas ·ele sua installação, mui variaveis conforme as 
localidades. Em Marselha essa installação se faria em condições mui favoraveis por ser 
esse porto de pequenas marés; com tudo supporemos que se despendesse ahi, no 
estabelecimento do apparelho elevatorio quatro milhões? isto é, o duplo do custo ordinftrio 
de um clique de alvenaria. 

Assim, pois, na applicação do novo systema ao porto de Marselha se teria, exagerando 
intencionalmente as hypotheses em seu desfavor: 

l? 13 pontões importando em 
2° Um apparelho elevatorio 

Ou ao todo . 

1300 contos. 
1600 , 

2900 contos. 

No caso dos cliques de alvenaria a despeza seria, como se ha visto, pelo ·menos de 
7.800 contos; na applicação do novo systema é provavel que não se chegasse a gastar 
2.900 contos; isto é, que pela adopção do novo principio se realizaria uma economia 
immediata ele 4.900 contos: cumprindo não perder de vista que, quando fôsse necessario 
augmentar em Marselha o numero de diques, se teria de fazer, no caso do novo systema, 
uma despeza quando muito de 100 contos de réis, e no do antigo pelo menos de oito 
centos! 

E sse exemplo demonstra com a evidencia dos algarismos, quão vantajosa será a 
applicação do novo systema aos grandes portos de mar, e os immensos beneficios, que 
resultarão de sua generalizaçt"w para o Commercio e para a Navegação. 

O estudo~ pois, da Exposição Internacional de Londres no particular diques e 
apparelbos destinados á reparação dos navios offerecia summo interesse, quer pelo grande 
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numero e pela variedade elos modelos expostos, quer principalmente pela importante 
innovação, que elles clavão a conhecer. ·'I 

Os dezoito modelos expostos resumião todos os aperfeiçoamentos successivamente 
introduzidos nos diversos systemas de diques desde a sua invenção, e formavuo, por assim 
dizer, um quadro synoptico, eminentemente ada:ptado a uma apreciação de todos esses 
systemas, e á determinação elo que melhor conviria a tal ou tal caso particular. 

Os nossos portos carecem de diques: ha menos de um anno que se inaugurou no Rio 
de Janeiro o primeiro dique de alvenaria. O conhecimento dos progressos que ha feito a 
construcção dos diques, tem portanto rima especial importancia para os Engenheiros 
Brasileiros, e para todos os que se interessuo pelo progressi'vo desenvolvimento elo 
Imperio. 

Na descripção e apreciação dos diversos modelos de diques, apresentados na Exposiçüo, 
os dividiremos para melhor ordem em quatro classes: 

Na 1~ ficarão os cliques de alvenaria. 
Na 2a Os aperfeiçoamentos ao Estaleiro Morton. 
Na 3~ Os diques fl.uctuantes. 
Na 4~ Os diques hydrostaticos. 

DIQUES DE ALVENARIA. 
O exame elos oito modelos de diques de alvenaria, apresentados na Exposiçt'w, dava 

a conhecer que os aperfeiçoamentos introduzidos em sua construcçüo, consistião apenas 
em algumas modificações no perfil dos muros de revestimento, tendo por fim reduzir ao 
minimo o volume d'agoa que se tem de esgotar para pôr os · navios a secco. 
Descrevendo os diques do Arsenal de Castigneau faremos notar as disposições ultimamente 
adaptadas. 

Observava-se tambem uma tenclencia geral para fechar os diques com bateis-portas: 
todos os cinco diques de alvenaria enviados pelo Corpo ele Pontes e Calçadas trouxerrw 
portas d'essa especie; elos tres diques apresentados pela Inglaterra, dous construidos na 
Colonia ele N ew South W ales (Nova Hollanda), erão fechados com bateis-portas, e um 
só, o de Glasgow, por comportas de construcçüo analoga á das usadas nas eclusas dos 
canaes e das bacias de nivel constante ( bassins à jlot, wet docks). 

Os diques de alvenaria se caracterizão por sua grande duraçrto ; têm, porém, para 
contrabalançar essa excellente propriedade o seu elevado eusto e as di:fficuldacles de sua 
construcção. Além d'isso, a necessidade ele ter uma poderosa machina a vapor, para fazer 
o esgoto do clique, torna assás dispendioso o seu custeio. 

Nos portos de grandes marés, nos quaes se pode fazer entrar os navios no clique em 
maré cheia, e esperar que ella se retire para cl"eixal-os a s~cco, a macbina a vapor pode ser, 
senão dispensada de todo, ao menos reservada para terminar o esgoto elo dique, ou para 
fazêl-o completamente em casos urgentes. 

É por isso que os diques de alvenaria são principalmente reputados vantajosos nos 
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portos de grandes marés. Essa considera.çüo faz tamhem vêr que no Brasil convma 
melhor essa sorte de dique~a portos como o do Manmhão, em que as marés chegt'w a ter 
5 metros e 40 centímetros, do que aos portos de pequenas marés, como o do Rio de 
J aneiro, em que ellas nunea excedem a um metro e.vinte centímetros. 

DIQUE DE GLASGOW .. 

O dique de alv~naria de Glasgow foi exposto pelos Snrs. Tod & M'Gregor, 
proprietarios de um grande E stabelecimento de construcçuo e reparação de navios, situado 
nas margens do Rio Olyde, perto de Glasgow. O projecto d'esse dique foi estudado pelos 
Snrs. Bell & Mill er, Engenheiros Civis, em Glasgow. 

Tem elle 150 metros de comprimento, 24 de largura, e 6 metros de profundidade em 
marés cheias d'equinoxio. Seu revestimento é feito de cantaria de granito; as paredes 
lateraes são inclinadas e talhadas em pequenos degraos, onde se apoiuo as escóras, que 

· mantêm verticalmente o navio quando a secco no dique. 
Sete escadas, t alhadas no revestimento do dique, e collocadas symctricamente uma na 

sua parte posterior, e as outras seis de um lado e d'ou tro, servem para a descida dos 
operarias. Cada uma das escadas é dividida ao meio por uma calha, feita ele cantaria, 
pela qual se faz descer a madeira, que tem de servir no concerto dos navios. 

O dique é fechado por uma comporta de construcçi:w analoga á das usadas nas eciusas 
dos canaes e das bacias de nivel constante. São feitas de folha de ferro, e pesão para 
mais de 60 toneladas. 

Seu esgoto é _feito em 2 horas, por meio de duas grandes bombas, movidas por uma 
macbina a vapor de força de 250 cavallos. O edificio da machina fica de um lado do 
dique perto da comporta, que o fecha. A necessidade do emprego d'essa poderosa machina 
provém de serem apenas de dous metros as marés no ponto do Rio Olyde, em que se acha 
o Estabelecimento. 

Ao lado do dique fica um grande edificio, em que se arm azenão todos os utensílios e 
o material necessario á reparação dos navios. Perto da sua entrada se acha collocada uma 
,qma de força de 80 toneladas, que serve para embarcar as caldeiras das machinas a 
vapor. 

Tem o Estabelecimento de Glasgow proporções para ter em concerto sete navios de 
3000 toneladas cada um. É rodeado por caes de madeira n'uma extensão de mais de 320 
metros, fundados em profundidade sufficiente para n'elles poderem atracar navios do maior 
calado. 

Pela resumida descrip çi:LO, que acabamos de fazer, do Estabelecimento de reparação de 
navios, dos Snrs. Tod & M'Gregor, se vê que n'elle se achao reunidas todas as construcções 
e todos os apparelhos necessarie;s á execução rapida dos concertos de toda a especie, de 
que podem necessitar os navios. 

Os caes d'esse Estabelecimento são construidos, dicemos n6s, de madeira. Não será 
talvez inutil demorar-nos por um instante na apreciação d'esse facto. Elle nos merece 
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especial attencão : nossos portos necessitão de caes; nós possuímos florestas immensas, 
que contêm madeiras mui proprias para construcções hyclrauli~s. 

Nt'Ls é sómente em Glasgow que existem na Inglaterra caes de madeira: em Londres 
mesmo, quasi todos os caes sobre o Tamisa são construidos com, esse material. Tambem 
é feita ele madeira a mór parte dos caes de Gomme?·cial Doclcs e de Victpria Doclcs; em 
Gommercial Doclcs vê-se até um dique, cujo revestimento interior é feito de madeira. 

É bem sabido em quão grande escala se ha sempre empregado a madeira nos Estados 
Unidos, e quanto ha isso concorrido para o rapido desenvolvimento ele suas vias de 
communicação e de seus portos ele mar. 

O plan!c road, as pontes de gradil de madeira são engenhosas creações Americanas. 
Os caos de New-York, e da mór parte dos portos de mar d'essa Naçüo, são feitos de 
mad'eira. 

Quando se estudüo as construcções Inglezas, admira-se o emprego extraordinario e 
variado, que se faz da madeira no Paiz classico do ferro. É que a madeira se presta mais 
do que o ferro, mais que qualquer outro material á execuçt'LO das construcções com rapidez 
e economia, duas condições, que cumpre sempre satisfazer em obras de utilidade publica, 
emprehenclidas por Companhias ou por particulares. 

Ordinariamente os caes são feitos de alvenaria; assim construidos, elles têm, pode-se 
dizer uma duração illimitada; contrabalanção, porém, essa grande vantagem seu alto custo 
e a difl:iculdade e morosidade de sua construcçt'w sobretudo nas fundações. 

Os caes de madeira, pelo contrario, têm uma duração limitada, que, não se 
empregando madeiras preparadas, pode-se reputar comprehendida entre dez e vinte annos. 
Não apresentão difficuldacles de fundaçf'w, excepto quando se tem um fundo immecliatamente 
ele rochedo, caso em que deixa ele ser conveniente a sua applicação, e pode portanto 
ser sua construcção executada com extraordinaria rapidez. Quanto ao seu custo, é sempre 
elle muito inferior ao de uma caes de alvenaria em iclenticas condições. 

Essas considerações levão a concluir que não, se deveria pôr em duvida construir, no 
nosso Paiz, de madeira os caes por exemplo de Docas, ou de outros Estabelecimentos 
commerciaes maritimos emprehendidos por Companhias, no Rio de Janeiro, ou em um 
outro Porto do Imperio. Os caes construidos cl'essa sorte terião provavelmente no fim 
de dez ou vinte annos dado um rendimento superior ao seu custo, e as Companhias se 
acharião n'essa epoca habilitadas a reconstruil-os de madeira ou de alvenaria. No em tanto 
durante esse tempo, teria o Commercio gozado das immensas vantagens, que offerece 
esse genero de constrncções. 

O emprego da madeira nas construcções .é ainda entre nós mui limitado, e por certo a 
isso devido o pouco progresso, que hão feito o córte e a preparação de nossas madeiras, e 
até talvez a decadencia, que se observa n'esse ramo de industria, que aliás poderia ser uma 
fonte de riqueza nacional. 

Importamos nós, que possuímos as primeiras florestas do Mundo, pinho da Suecia, e 
fazemos mesmo mais uso d'elle nas construcções civis do que de nossas madeiras. 

Não se poderia talvez fazer cessar essa importação anomala, promovendo a creaçt'w de 
Companhias com o fim de cortar e preparar as nossas madeiras para o emprego nas 
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construcções? É provavel que se conseguisse, por essa e outras medidas no mesmo 
sentido, não só annullar a ~'llportação de pinho da Suecia, mas tambem estabelecer uma 
exportação regular de nossas madeiras para a Europa. 

DIQUE DE RocHEFORT.--0 dique de Rochefort, construido conforme os planos dos 
Snrs. Garnier e Angiboust, Engenheiros do Corpo de Pontes e Calçadas, e sob a inspecção 
immecliata de Mr. Cbarvin, Conductor principal elo mesmo Corpo, tem 126 metros de 
comprimento util, 23 metros e 22 centímetros de largura, e oito metros e 35 centímetros 
de calado em agoas vivas de Equinoxio. Importou em clous milhões e trezentos mil 
francos. 

A largura d'esse dique foi fixada de conformidade com a meia·náó (maitre-couple, 
midsltip) ela Náo Bretanha, o maior navio da Marinha Franceza. Seu revestimento foi 
feito em geral de calcareo, extrahido de pedreiras sitas nas circumvizinhanças de Rochefort ; 
empregou-se, porém, granito da Bretanha nos coroamentos, nas banquetas e em todas as 
partes elo dique, que têm de resistir ao attrito. 

É esse dique fechado por um batel-porta de madeira e ferro, e pode ser esgotado em 
dez horas por uma machina da força ele 30 cavallos. 

Na fundação do dique de Rochefort teve-se de vencer uma di.fficulclade, digna de nota, 
occasionada pela estructura especial do solo, em que elle foi construido. 

Com effeito, na posiçl"ta escolhida para a construcção do dique, o terreno era formado 
por uma rocha calcarea, cuja superficie era fortemente inclinada a partir ela parte posterior 
para a entrada do dique. Sobre essa rocha assentava uma camada ele areia verde aquifera, 
coberta por uma outra de vasa. 

Em virtude d'essa disposição especial do terreno, metade das fundações do dique de 
Rochefort pôde ser construída immediatamente sobre a rocha, no emtanto que para a outra 
metade necessario foi consolidar :préviamente o solo. Foi essa consolidação feita por meio 
de estacas de 35 centímetros de diametro, fincadas de metro em metro até encontrar o 
rochedo. Sobre essa estacada estabeleceo-se a alvenaria das fundações, e assim se 
conseguia effectuar sem accidente algum a passagem do terreno incompressivel para o 
compressivel, o que constitue um dos casos mais delicados das fundações. 

DIQUE Do HAVRE.--Tem esse dique 130 metros de comprimento, 30 metros de 
largura e nove metros de calado em marés de agoas vivas de Equinoxio. A extraordinaria 
largura de 30 metros foi adaptada para pode: servir esse dique á reparação dos grandes 
vapores de rodas, que navegã.o entre o Havre e N ew-York. 

Foi esse dique fundado sobre um massiço de concreto (bélo'fl:, concrete) de cinco 
metros e meio de espessura. O paramento do seu inverso (mdier, apron) foi feito com 
alvenaria ele tijolo: empregou-se tambem esse material _nos paramentos das paredes 
lateraes. 

Apresentão essas paredes duas banquetas de um metro e vinte centímetros de largura 
cada uma, coroadas por um lagedo de granito, sobre o qual se apoião as escóras, com que 
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se mantêm verticalmente os navios quando a secco no dique. Passa-se de uma para outra 
d'essas banquetas por meio de pequenas escadas talhadas na se espessura. 

Para a descida ao fundo elo dique ha cinco grandes escadas, collocadas symetricamente 
nas paredes lateraes e no meio do semicírculo, que as reune. 

O dique do Havre é fechado por um batel-porta ele folha de ferro, e posto a secco por 
duas machinas a vapôr ele 25 cavallos de força cada uma. 

Importou com o batel-porta, a machina a vapôr, e todos os accessorios em 4.255 .400 
francos. 

Projectárão e dirigírào a construcçào d'esse dique os Snrs. Bouniceau e Bellot, 
Engenheiros do Corpo de Pontes e Calçadas. 

DIQUES DO ARSENAL DE CASTIGNEAU.--Os diques numeras 1, 2, e 3, do Arsenal 
de Castigneau (Porto militar de Toulon), fôrão representados na Exposição Internacional 
de Londres por tres modelos em escala ele cinco por mil, primo.rosamente executados em 
um grés finíssimo, extrahido ele uma pedreira elos arredores ele Toulon. Acompanhavão 
esses modelos o da ponte de se~·viço, empregada na construcção do dique, e uma collecção 
de estampas representando as diversas phases d'esse trabalho. 

O clique No. I tem 90 metros de comprimento util, 22 metros ele largura, e 9 metros 
e 36 centímetros de calado. 

O dique No. 2 tem 110 metros de comprimento, 22 metros de largura, e 9 metros e 
65 centímetros de calado. 

O cliq~1e No. 3 é duplo : pode ser dividido em dons compartimentos por uma porta 
central, e assim servir a reparação de dons navios. Tem 155 metros de comprimento util, 
22 metros ele largura, e fJ metros e 65 centímetros ele calado. 

A largura d'estes tres cliques, como a do dique de Rochefort, foi determinada de 
conformidade com a meia-náo da Náo Bretanha, o maior navio de guerra Francez. 
Importárão os dons primeiros em dous milhões de francos cada um; o dique duplo No. 3, 
ainda em execuçtLO, se acha orçado em tres milhões de francos. 

As disposiyões interiores dos tres diques do Arsenal de Castigneau süo mui bem 
combinadas, e por certo dignas de serem imitadas em construcções analogas. Suas paredes 
lateraes, inclinadas de modo a acompanharem proximamente o contôrno da secção 
transversal do maior navio que elles podem ad~ittir, apresentão tres grandes degraos, que 
servem tão sómente para apoio das escóras, com as quaes se mantem o navio verticalmente 
no dique As escadas de serviço são talhadas na espessura dos tres grandes degraos com 
a inclinação, que se dá ordinariamente ás escadas dos edificios civis. Para a descida das 
madeiras, que têm de servir no concerto dos navios, ha uma calha de cantaria, engastada 
no paramento da parte semicircular, que reune as duas paredes lateraes do dique. 

A fundaçtLO elos cliques do Arsenal de Castigneau apresentou clifficuldades excepcionaes. 
O terreno, em que elles fôrüo estabelecidos, extraordinariamente permeavel por sua 
natureza, é além d'isso atravessado por um grande numero de veios d'agoa, que se dirigem 
das montanhas, que cercão Tonlon, ao mar. Observando uma secção vertical d'esse 
terreno, reconhece-se que elle se compõe de uma camada superficial de natureza vasosa, 
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ai;lsentando sobre uma outra, que se estende até grande profundidade, e que é formada por 
seixos rolados e saibro mis~:rados com argila. 

Essa constituiçl'LO especial do terreno obrigou a fazer a mór parte da excavaçtí.o do 
dique com barcos de rossegar, e a revestir o seu fundo e suas paredes latemes com uma 
espessura ele cinco metros de alvenaria de concreto. A execução elo revestimento elo fundo 
da excavaçfLO, que exigia a immersão do concreto n'uma profundidade de nove a quinze 
metros, constituía a parte mais difficil da operação. N'esse trabalho se empregou uma 
ponte rolante de madeira, que se movia sobre uma estacada, estabelecida na posição das 
paredes lateraes do dique. 

O modelo exposto mostrava que era essa ponte formada principalmente por duas 
grandes vigas de systema Americano (pout?·es en treitlis, lattice beam), reunidas sómente 
pelas extremidades, e sustentando os trilhos de uma via ferrea. Sobre essa via corria um 
wa,r;on-sarillw, com o qual se suspendiuo as caixas de folha de ferro, que servião para o 
transporte e immersão do concreto. 

A ponte de madeira movia-se sobre as estacadas, no sentido do comprimento elo clique, 
e o wa,r;on-sarillw, sobre a ponte no sentido ele sua largura; de sorte que por essa 
disposição se podia fazer com rapidez e perfeiçuo a immersão do concreto em qualquer 
ponto elo dique. 

Os tres diques elo Arsenal de Castigneau são fechados com bateis-portas ele folha de 
ferro, de um novo modelo, manobrando-se simplesmente por meio de valvulas sem o 
auxilio ele bombas. 

A projecção vertical d'esses bateis-portas é precisamente um trapezio tená.o por base 
o menor elos lados parallelos, e cujas dimensões coincidem com as ele um encaixe, talhado 
na entrada do dique. Seu aspecto geral é o ele um barco 'muito estreito e de grande 
calado, cujo convés forma um passadiço ele dons metros e vinte centímetros de largura, 
com grades ele um lado e d'outro. 

Os cadastes (étambots, jJosts) e a quilha do batel-porta, que se encaixão nas ranhuras 
da entrada do dique, s'i'LO revestidos elo lado interior, para impedir filtrações, com um 
chumaço ele canhamo pregado sobre peças ele carvalho. 

Examinando o interior d'esses bateis-portas, encontra-se na sua parte superior, 
immediatamente abaixo do passadiço, un::i grande :fluctuaclor, formado por uma caixa de 
folha ele ferro de um metro e dez centimetl:os de largura, dons metros e 262 millimetros 
de altura, e todo o comprimento ela porta. É munido esse :fluctuador de seis valvulas, 
que se podem manobrar de cima do passadiço : tres ficão elo lado elo dique; e as tres outras, 
do lado do mar. 

· Abaixo do grande :fluctuador a porta alarga-se, e ahi se achão dons pequenos 
:fluctuadores, communicando entre si por meio ele um tubo, e trazendo cada um sua valvula 
do lado elo clique. 

Trazem esses bateis-portas na sua parte superior duas adufas de um metro de 
comprimento e meio metro de largura, que se abrem quando se quer encher o dique. 

A manobra elos bateis-portas do Arsenal de Castigneau se faz mui facilmente e com 
grande rapidez. Assim, para fechar o dique não se tem mais elo que collocar o batel-porta 
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sobre as ranhuras ua entrada, e abrir todas_ as suas valvulas para produzir a sua immersão. 
A agoa penetra pelas val vulas nos tres fluctuaclores, e faz m;rgulhar o batel-porta ·até 
encaixai-o completamente nas ranhuras da entrada do clique. Feito isso, fecht"w-se as 
valvulas elo batel-porta, e trata-se de esgotar o dique para pôr o navio a secco. 

Quando se quer fazer sahir o navio, principia-se por esvasiar os dous fluctuadores 
inferiores, estando o dique ainda _a secco. Abrem-se em seguida as adufas da porta e as 
da entrada do dique para deixar entrar a agoa do mar. Cheio o dique, o batel-porta, , 
que se acha alliviado do peso d'agoa contida nos dous fluctuaclores inferiores, eleva-se de 
vinte centímetros: a capacidade d'esses fluctuadores é calculada de modo a produzir esse 
effeito. Para terminar a operaçi'Lo abrem-se então as seis valvulas do grande fluctuador: 
a agoa, que elle contém, principia a escoar-se por se achar o seu nivel a vinte centímetros 
acima do nível elo mar, o batel-porta vae-se elevando á proporçiLo que a agoa sahe, de 
sorte que esse escoamento só se termina quando o grande fluctuador se acha completa-
mente vasio, e a porta inteiramente desembaraçada elas ranhuras do dique. 

Os bateis-portas dos diques do Arsenal ele Castigneau fôrão fei'tos nas Officims da 
Nova Companhia das Fmjas e Estaleiros do Mediterraneo; fôrt'LO pagos a peso, na razt'w 
de um franco por kilogramma . 

.APERFEIÇOAMENTOS DO ESTALEIRO MORTON. 

PLATAFORMA E CUNHAS DO ENGENHEIRO DUNOAN. 

O Estaleiro Morton (MoTtona, Mor-ton's Slip) foi inventado por M. Morton, 
constructor de navios, em L eith, e por elle pela primeira vez applicaclo ao seu 
Estabelecimento de construcçt'LO navl)-1. 

Compõe-se de üma parte fixa, ou o estaleiro propriamente dito, e de uma plataforma, 
que se move sobre trilhos de ferro estabelecidos sobre o plano inclinado do estaleiro. É 
sobre essa plataforma que são os navios elevados por meio ele um cabrestante, collocado 
no alto elo plano inclinado, e movido a braços ou por uma machina a vapor. 

Assim construido, o Estaleiro M orton não pode em rigôr receber senão um navio de 
cada vez: a collocação de dons navios no Estaleiro é tt'LO clifficil que só a ella se recorre 
em casos excepcionaes. Com effeito, para elevar o segundo navio é necessario principiar 
por tirar a plataforma, que se acha sustentando o primeiro, operação que se executa 
levantando-o com macacos ,de parafuso ( c?'ics, sc1·ew-jacks), ou com prensas hydraulicas. 

A plataforma, imaginada pelo Engenheiro Robert Duncan, ele Glasgow, tem 
precisamente por fim dispensar esses instrumentos, cujo emprêgo, além de difficil e moroso, 
era por vezes nocivo ao casco do navio. 

Compõe-se essa plataforma de duas partes superpostas: a superior é inteiramente 
semelhante á antiga plataforma Morton; a inferior apres~nta a f6rma geral ele uma cunh a 
com um angulo igual ao do plano inclinado, de modo que a parte superior da plataforma, 
que assenta sobre ella, fica em posição horizontal. 

As vigas centraes elas duas partes da plataforma sílo ligadas entre si por meio de 
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grandes mechas de madeira moveis, que se introduzem em mortagens abertas sobre a 
linha de separação das dJt~S partes da platafo rma, para impedir que ellas escorreguem 
uma sobre outra. 

A construcção especial d'essa plataforma possibilita retirar sua parte inferior sem ser 
necessario levantar o navio, que se acha sobre ell.a, e empregai-a na elevação de _um 
segundo navio . Para retirar a parte inferior da plataforma tirão-se as mechas, que a ligão 

. á parte superior, e se a faz descer pelo plano inclinado ~té desembaraçai-a inteiramente; 
a parte superior fica em cima do estaleiro com o primeiro navio sobre ella. 

A plataforma do Engenheiro Duncan diminue de algum modo as di:fficuldades da 
colloeação de dous navios no mesmo Estaleiro. Compre no emtanto não perder de vista 
que subsistem ainda o inconveniente de ter o navio, que ent~ou em primeiro logar, de 
esperar para sahir que se ache concertado o que entrou por ultimo, e a difficuldade de se 
collocar a parte inferior da plataforma embaixo da superior, quando se tem de lançar ao 
mar o primeiro navio . 

.() aperfeiçoamento, proposto pelo mesmo Engenheiro, para as cunhas, que servem no 
Estaleiro Morton para manter verticalmente os navios sobre a plataforma, nos parece mais 
e:fficaz bem que menos importante. Sua manobra é com e:ffeito mais facil e não exigem, 
como as antigas cunhas, uma preparação preliminar para poderem servir a cada navio. 

As novas cunhas são fixas ás travessas da plataforma do lado do seu eixo por meio 
de uma charneira ; na extremidade opposta trazem trincos de ferro, ele grandezas diversas, 
dispostos em leque e girando em torno ele um gonzo. Sobre as travessas ela plataforma 
existem cremalheiras (crémailleres, toothed rac!cs) , em cujos dentes se firmt"to os trincos de 
ferro, fixos na parte inferior das cunhas. Os tres trincos fazem systema entre si, e podem 
ser movidos por meio de um cabo ; da extremidade exterior da cunha parte tambem um 
outro cabo, com o qual se pode ajustai- a ao casco do navio. Os trincos de ferro e as 
cunhas são manobrados conjunctamente de bordo do navio por meio dos cabos 
respectivos. 

Oomprehende-se bem que para fazer uso d'essas cunhas deve prin cipiar-se por 
applical-as ao casco do navio por meio dos cabos, fixos na sua extremidade exterior, e 
manobrar dr,pois com os trincos de ferro, de modo a faz el-os sustentar as cunhas na posição 
que lhes foi dada. 

Taes são, em resumo, os aperfeiçoamentos propostos pelo Engenheiro ·Roberto 
Duncan: ambos se referem, como acabamos de vêr, á parte movel do Estaleiro Morton. 
No modelo, apresentado pelo Engenheiro Labat, e do qual . nos vamos occupar fôrão 
profundamente modificados, o estaleiro, propriamente dito, a plataforma que corre sobre 
elle, e o machinismo que a põe em movimento . 

. ESTALEIRO LA.BA.T. 
Mr. T. Labat, Engenheiro da Marinha Imperial Franceza, expoz o modelo de um 

apparelh o para a reparação dos navios, por elle ultimamente construido no Estabelecimento 
de Oonstrucção Naval de Mr. L. Arman, em Bordeaux. 
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Esse apparelho é um estaleiro de reparação de navios, que di:ffere principalmente do 
Estaleiro Morton em se fazer n'elle a elevação dos navios tra-;sversalmente. A elevação 
no sentido transversal, i.e., ficando o comprimento do navio perpendicular ás linhas de 
maior decll.ve do plano inclinado, tem por fim facilitar a collocação do navio sobre a 
plataforma, em que elle tem de ser elevado pelo plano inclinado. No Estaleiro Morton, 
essa operação é algumas vezes embaraçada por correntes perpendiculares ao plano 
inclinado: esse effeito se observa sobretudo em estaleiros estabelecidos nas margens de rios. 

A elevação do navio no sentido transversal, com o fim de evitar esse inconveniente, 
exige, porém, que se dê ao estaleiro uma largura pelo menos igual ao comprimento elo 
maior navio, que elle tem de receber; no emtanto que no Estaleiro Morton, a largura do • 
plano inclinado pode mesmo ser inferior á do navio. Assim, o plano inclinado do 
Estaleiro Labat, construido . em Borcleaux, tem cem metros ele largura; nos Estaleiros ele 
systema Morton, essa dimenst'LO raras vezes excede a vinte metros. · Esse accrescimo na 
largura elo plano inclinado faz augmentar extraordinariamente o volume de alvenaria 
necessario á sua construcção, e portanto o custo da parte fixa do apparelho. 

O systema imaginado por Mr. Labat para a elevaçttO da plataforma com o navio 
pelo plano inclinado do Estaleiro, é muito engenhoso, bem que um pouco complicado. 
No alto do plano inclinado ha uma machina a vapor, que transmitte, por meio de uma 
grande arvore horizontal e de rodas dentacl~s, um movimento de rotaçiw a uma serie ele 
roldanas, estabelecidas em linha na aresta superior elo plano inclinado ; a plataforma tra:.: 
tambem uma linha ele roldanas de duas gorjas, que corresponclem com as primeiras e com 
outras, fixas na aresta inferior do plano inclinado. Por essas roldanas passão fortes 
cabos, cujas extremidades se fixão nas arestas superior e inferior do plano inclinado. 
D'essa disposição resulta que, quando a machina a vapôr funcciona e faz girai: as roldanas 
superiores, a plataforma se desloca, subindo ou descendo sobre o plano inclinado, conforme 
o sentido em que girão as roldanas superiores. 

Para se poder dar aos cabos a tensão necessaria para elles acompanharem as roldanas 
em seu movimento, suas extremidades superiores são presas aos embolas de prensas 
hydraulicas: basta injectar agoa n'essas prensas para fazer sahir os seus embolas, e dar 
assim aos cabos a tensão conveniente. 

O exame do modelo, apresentado por Mr. Labat, nos induz a crêr que as vantagens 
resultantes da elevação dos navios no sentido transversal, não Stto assás valiosas para 
compensar o grande augmento de clespeza, que isso exige, e que, por conseguinte, nos 
parece preferível ao Estaleiro Labat o Estaleiro Morton, sobretudo introduzindo-se-lhe os 
aperfeiçoamentos propostos pelo Engenheiro Robert Duncan. 

DIQUES FLUOTU.ANTES. 
DIQUES DE FERROL E OARTHAGENA. 

M. M. Rennie G. & Sons, constructores navaes, .em Londres e Greenwich, expozerüo 
os modelos dos diques fluctuantes por elles construidos para os portos de Ferrol, e 
Oartbagena, na Hespanha. 
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As climensões cl'esses diques, capazes de elevar navios de 5'000 e 6'500 toneladas, são : 
para o de Carthagena, 9 6 t1etros de comprimento, 31 metros e meio de largura, e tres 
metros e 35 centímetros de altura, contada sórnente até o convés da camara de fluctuação; 
e para o de Ferrol, tres metros e 75 centímetros de altura, 31 metros e meio de largura, e 
105 metros de comprimento. 

São esses diques feitos de ferro laminaclo. Como todos os cliques fluctuantes, 
consistem elles em um grande pontão ou camara de fluctuaçtLo, hermeticamente fechada, 
tendo a forma ele um parallelipipedo rectangular, e sustentando em todo o seu 
comprimento duas grandes caixas de altura superior á dos cascos dos maiores navios, que 
elles têm de receber. No dique ele Carthagena, a altlli'a das caixas lateraes é ele dez • 
metros e noventa e cinco centímetros; no ele Ferrol, ele onze metros e vinte e cinco 
centímetros. 

É no interior a:essas caixas que ficão as bombas, com que se esgota a camara ele 
fluctuação; são movidas por duas locomoveis, collocadas na parte superior e no centro das 
caixas lateraes . . 

A camara de fluctuação é dividida em vinte compartimentos clistinctos, collocaclos 
symetricamente, dez de um lado e dez ele outro, do seu eixo longitudinal. Cada um 
d'esses compartimentos tem suas valvulas especiaes, de sorte que p odem fttnccionar 
independentemente uns dos outros. Essa disposição tem principalmente por fim impedir 
que, durante a elevação elos navios, o dique fluctuante se incline quer no sentido 
longitudinal, quer no transversal. Com effeito, logo que se observa uma t al tendencia, 
manobrão-se essas valvulas de modo a alliviar o lado sobrecarregado, e assim obrigar a 
camara de fluctuação a tomar a posição horizontal. 

Nas paredes interiores das duas caixas lateraes ha escadas para se descer ao convés da 
camara ele fluctuação, e banquetas nas quaes se apoião as escóras, com que se mantem 
verticalmente o navio quando a secco no clique. 

Para elevar uma navio com um dos cliques ele Fe~Tol e Carthagena, procede-se do 
seguinte modo :-

Principia-se por abrir as valvulas da camara ele fluctuação e deixar entrar n'ella a agoa 
do mar até que seu convés fique inferior á quilha do navio, que é em seguida alado e 
collocado bem no eixo do dique. F eito isso, põem-se em acção as bombas ele esgoto: á 
proporção que se extrahe a agoa, vai o clique elevando-se e trazendo comsigo o navio. 
Durante a elevação vão-se aj ustando escóras de um e outro lado do costado do navio, de 
sorte que nunca se o deixa perder a posição vertical. A acção das bombas de esgôto só 
termina quando a quilha do navio e o convés da camara de fluctuação, sobre que ella 
r epousa, se achão perfeitamente a secco: pode-se então principiar o trabalho da reparação 
do navio. 

Quando o n avio tem de sahir elo dique abrem-se as valvulas da camara de fluctuação 
para deixai-a immergir até que o navio fique a nado e possa ser retirado do clique. 

Os cliques fluctuantes têm entre çmtros os seguintes inconvenientes :-

1? Sua curta duração, que raras vezes excede á ele um navio mercante, principal-
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mente porque as reparações do fundo da camara de fluctuação, que mais 
trabalha, são muito difficeis senão inteiramente i,ppossiveis. 

2. O desperdício de força motriz, que se faz na elevação dos navios par se ter de 
elevar conj unctamente com elles o dique, as duas machinas a vapor, as 
bombas, &c., de sorte que as mais das vezes o pêso morto elevado excede 
o do navio. Assim, por exemplo, no clique de Ferrol, o peso morto total é 
de 5,000 toneladas; e o peso do maior navio que se pode elevar, ele 6,500 : 
o peso morto excederá portanto o do navio sempre que este fôr inferior a 
5,000 toneladas, o que terá lagar ordinariamente. 

3? As más condições para resistencia, em que fica o vigamento do clique, quando se 
elevão navios de menor comprimento que elle. Com effeito, ha n'esse caso 
uma tendencia a flexão no sentido longitudinal, por isso que o peso do 
navio fica concentrado na parte central do dique, ao passo que suas 
extremidades ficão sem carga alguma. 

N'um clique fluctuante (sectional.floating dock), construido em NewYork, procurou-se 
sanar esse inconveniente, dividindo o clique em diversás part.es ou-secções-que se 
reunit'Lo á vontade, ele modo a adaptar o comprimento do dique ao elo navio que se tinha de 
elevar. 

Essa divisão elo clique em secções augmenta consideravelmente o seu custo, e obriga 
a adaptar-se disposições especiaes para a transmisst'LO do · movimento ela machina a vapor 
ás bombas, que esgottLo cada uma das secções. É por isso talvez mais vantajoso dividir, 
como fizert'LO MM. R~nnie G. & Sons, a camara de fluctuaçt"LO em um certo numero de 
compartimentos independentes, e munidos de valvulas especiaes; com essa disposição 
pode-se, no caso de se ter ele elevar navios mais curtos do que o dique, deixar cheios d'agoa 
os compartimentos sobre os quaes não tem de assentar a quilha do navio, e assim prevenir 
a flexão das partes extremas da camara de fluctuação. 

Têm os cliques fluctuantes, além dos tres inconvenientes acima citados, o de só 
poderem prestar-se, como os diques de alvenaria e todos os diques de antigo systema, á 
reparaçl"Lo de um navio ele cada vez, e d'isso resulta que, no caso de um concerto 

• importante ou mesmo de pintura, fica o dique por muito tempo occupado, e impossibilitado 
de servir a um outro navio. 

Foi com o fim de obviar a esse defeito capital que MM. Rennie G. & Sons 
projectárão, e executão actualmente em Oarthagena, uma construcção, destinada a 
funccionar conjunctamente com o dique fluctuante, e que tem por fim possibilitar a 
reparação simultanea de tres, e até de quatro navios. 

O modelo d'essa construcção, exposto por aquelles Engenheiros, mostrava que ella 
consiste em uma bacia de tres metros e trinta centímetros de profundidade, fechada por 
um batel-porta, e a qual vêm ter tres estaleiros convergindo para o mesmo centro. 

Para usar d'essa installação, principia-se por elevar o navio no dique fluctuante, que 
é em seguida introduzido na bacia, e collocado de modo a ficar no prolongamento de um 

3 N 
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dos tres estaleiros. Feito isso, abrem-se as valvulas da camara de fiuctuação para fazel-a 
immergir até coincidir se0 convés com o pé do plano inclinado de um dos estaleiros; 
ala-se entÊ).o o navio, e se o faz passar do dique fiuctuante para o estaleiro : terminada 
essa operação, fica o dique desembaraçado e prompto para servir á elevação de um outro 
navio. 

O modelo trazia um systema de vias ferreas, estabelecidas de um lado e d'outro da 
bacia e dos tres estaleiros, e ligadas por meio de uma via transversal com giradores 
(plaques tou1·nantes, tu1·n-tables) nos cruzamentos. 

A alagem dos navios sobre os tres estaleiros será feita corri o soccorro de cabrestantes 
collocados no alto dos planos inclinados. 

O modelo apresentado dava logar á supposição, pouco admissivel, de ser o navio 
elevado sobre o estaleiro sem interposição ele uma plataforma, como nos Estaleiros ele 
systema Morton : na vercla,e1e deve ser isso mui inconveniente, não só pelo clamno que 
soffreria a quilha do navio, como tambem pela clifficuldade que se teria em manter 
verticalmente o navio durante essa operação. É pois provavel que, por essas e outras 
razões, se interponha entre o convés ela çamal'a ele fiuctuação e a quilha do navio uma 
plataforma, munida ele rodetes, e que seja sobre ella que se eleve o navio. 

Em todo caso, a disposição adaptada por MM. Rennie G. & Sons, para tornar 
possível ter em Carthagena ao mesmo tempo tres navios em reparação, nos parece inferior 
ao meio por que se obtem o mesmo resultado nos cliques ele novo systema. Para 
corroborar o que acabamos de avançar daremos as seguintes razões : 

l ~ Ser de elevado custo a construcçü.o, annexa ao dique :fiuctuante, por se compôr 
de uma bacia cercada de caes, elo batel-porta que a fecha, de tres estaleiros, . 
de tres plataformas, &c. 

2~ Ser mui morosa a collocação dos navios no estaleiro, que exige o reboque até a 
bacia elo dique :fiuctnante carregando o navio, sua collocação na bacia em 
coincidencia com um elos estaleiros, e finalmente a elevaçiw do navio. 

- 8~ Despender-se uma extraorclinaria somma de força motriz n'essa operaçiLo, que 
nos diques :fiuctuantes de novo systema se reduz, como vamos vêr, a 
simples manobras de valvulas. 

DIQUE FLUOTU.ANTE DE HARTLEPOOL. 
MM. Pile Spence & Co., ele Hartl epool, expozerão o modelo de um dique :fiuctuante, 

destinado a servir ele apparelho elevatorio n'um estabelecimento de reparação de navios, 
construido segundo o novo principio, de cuja exposição nos oc~npámos na introducção 
d'este trabalho . 

Ahi dicemos, que nos diques de novo systema o apparelho elevatorio é sempre 
acompanhado de um certo numero de pontões, sobre os quaes :ficão os navios durante o 
seu concerto. MM. Pile, Spence & Co. enviárüo tambem um modelo d'esses pontões. 

• 
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Sua construcção é bem simples. Têm a fórma de um parallelipipedo rectaugular, de 
dimensões proporcionadas ás dos navios que elles têm de '};ustentar; são abertos na 
parte superior, e munidos ele valvulas para entrada d'agoa na occasião de sua immersão . 

Examinando o . apparelho elevatorio ou o dique fluctuante propriamente dito, 
observava-se que se havia introduzido em sua construcção aperfeiçoamentos notaveis tendo 
por fim diminuir o seu peso, e assim attenuar, de algum modo, o gninde defeito dos diques 
fl.uctuantes de se ter nas manobras de elevação dos navios de empregar a mór parte da 
força motriz em elevar o proprio dique. 

O principal cl'esses aperfeiçoamentos consiste na substituição das paredes lateraes do 
dique fl.uctuante por uma columnata de ferro laminada, estabelecida sobre os dous lados 
maiores da camara de fluctuação . É essa columnata coroada por um passadiço circulando 
todo o dique, e tendo em üma de suas extremidades a machina a vapor, que move as 
bombas de esgoto. 

Na parte superior das columnas ha orificios, pelos quaes entra ar na camara ele 
fl.uctuaçfto pára substituir a agoa extrabida pelas bombas. 

Uma galeria fluctuante, feita ele folha de ferro, e atravessada pelas columnas, serve 
para facilitar a alagem dos navios e sua collocação no dique, e tambem para regular a 
immersão da camara de fluctuação. Essa galeria fl.uctu ante conserva-se sempre á tona 
d'agoa, ao passo que o resto elo apparelho pode immergir e emergir quando isso se faz 
necessario. 

Para elevar um navio no dique fl.uctuante de Hartlepool, principia-se por collocar 
sobre sua camara de fl.uctuação o pontl"LO, em que elle tem de ficar durante a reparação. 

Feito isso, abrem-se as valvulas do pontão e as da camara de fl.uctuação, e se deixa 
immergir todo o systema até que o convés do pontão fique inferior á quilha do navio que 
tem de entrar no dique. Introduz-se então o navio no dique, e, tendo-o collocado bem no 
seu eixo, faz-se func.cionar as bombas ele esgoto; logo que a camara de fluctuação se acha 
sufficientemente allivia.da d'agoa, principia a emergir elevando o pontão e o navio, que foi 
collocado sobre elle. 

Quando o fundo do pontão chega á tona d'agoa, acha-se elle completamente vasio por 
se ter escoado sua agoa pelas valvulas, que tinhão sido abertas para produzir a sua 
immersão; fechão-se essas valvulas, e abrem-se as da camara de fl.uctuação para fazel-a 
immergir até que o pontão tenha penetrado n'agoa da quantidade necessaria para poder 
supportar fluctuandu o peso do navio. Conseguido isso, não se· tem mais do que retirar o 
pontt'LO com o navio do dique, e conduzil-o ao local em que se tem de proceder ao seu 
concerto. O dique :fluctuante fica então desembaraçado, e prompto para elevar um outro 
navio. 

Quando, concertado o navio, se quer lançai-o ao mar, traz-se o pontão sobre que elle 
se ach a, e se o colloca sobre a camai·a de fluctuação do dique; basta então para pôr o navio 
a nado, fazer immergir todo o systema, abrindo as valvulas do pontão e da ca.mara de 
fluctuação. 

O dique fluctu ante de Hartlepool, de cujo systema ele construcção e manobra 
acabamos ele dar resumida noticia, goza de todas as propriedades dos diques de novo 
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systema ; infelizmente, porém, participa, como dique fiuctuante, dos tres defeitos, que 
apontámos quando tratamo~dos diques d'essa especie, de Ferrol e Cartbagena. 

É por isso que muito mais vantajosa é considerada a applicaçio do novo principio 
aos diques bydrostaticos, que, as!lim modificados, são presentemente reputados os primeiros 
apparelhos para a reparação dos navios. 

DIQUES HYDROSTATICOS DO TAMISA. 

Mr. Edwin Clark, Engenheiro civil, expoz o modelo do apparelho, por elle 
construido para a elevação elos navios nos Diques hydrostaticos do Tamisa, que 
funccionão, ha mais de dous annos, no grande Estabelecimento de Victo1·ia Docks, perto 
de Londres. . 

Antes ele encetar a descripção cl'esse apparelho, diremos algumas palavras sobre a 
.descoberta dos diques hydrostaticos. 

Ha perto de quarenta aunos, fundou-se em New York uma Companhia para a 
construcção ele um Estabelecimento de reparação de navios, sob a clenominaçuo de New 
York Sct·ew Doe/c Company. 

O apparelho, construido por essa Companhia, clifferia essencialmente ele todos os 
outros até então empregados para a reparação dos navios. Com effeito, n'esse apparelbo 
os navios, que . tinhtí.o de entrar em concerto, erão elevados verticalmente sobre uma 
plataforma de madeira por meio de parafusos de mão ( ven·ins, hand-sc1·ews). Fluctuava 
essa plataforma em um canal limitado por dous caes de alvenaria, sobre os quaes se 
firmavão os parafusos de mtí.o . 

Em 1830, Thomas Evans, Engenheiro de New York, tomou um privilegio para a 
construcção de um apparelho de reparaçãn de navios, no qual os parafusos de mão tinhão 
sido substituídos por prensas hydraulicas. 

No apparelho de Thomas Evans as prensas hydraulicas fica vão collocadas 
symetricamente sobre os caes de um canal, e os embolas de cada par erão ligados, por meio 
de cadeias de ferro, ás extremidades de duas fortes travessas de madeira, que atravessavão 
o canal perpendicularmente de um caes a outro. O navio, que se tinha de reparar, 
era introduzido n'esse canal, e collocado sobre as travessas: fazendo funccionar as prensas 
hydraulicas, elevavão·se as travessas, e sobre ellas o navio. 

Como se vê por esta resumida descripçtí.o, o aperfeiçoamento, introduzido por Thomas 
Evans, consistia principalmente na substituição por prensas hydraulicas dos parafusos 
de mão, cuja manobra, além ele morosa, exigia um grande numero de homens. 

Em 183 1, Thomas Evans e J ohn Parsons tomárão um outro privilegio para a 
construcção de um apparalho elevatorio, differindo do precedente em ter sómente duas 
prensas hydraulicas collocaclas horizontalmente. Essa reducção no numero das prensas 
hydraulicas, adoptada com o fim de diminuir o custo elo apparelho, fez complicar sua 
construcçã.o pela necessidade de introduzir n'elle um systema especial, para transmittir 
verticalmente o movimento horizontal, dado pelos embolos das prensas h-ydraulicas. 
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Apezar d'isso, o projecto apresentado por Thomas Evans e J ohn Parsons foi aceito 
pela Companhia dos Diques de parafuso, de N ew York, e Cjnstruido por esses illustres 
Engenheiros, com tão bom exito que a Companhia decidia construir mais dons outros 
apparelhos semelhantes. A elevação dos navios se fazia com tal rapidez nos diques 
hydrostaticos de N ew York que, tendo uma vez um navio tocado um banco ao sahir· cl'esse 
porto; pôde entrar no clique, reparar as pequenas avarias feitas pelo chóque, e seguir 

•viagem em uma hora e quarenta minutos. 
No em tanto, esses cliques participavt'w ainda do defeito capital de todos os que o 

precedêrão-ser necessario um apparelho especial para cada navio-e foi por · isso que, 
para poder ter ao mesmo tempo tres navios em reparação, construio a Companhia 
concessionaria d'esses diques tres apparelhos iclenticos. 

A dispendiosa construcção elos dons ultimas apparelhos teria sido por certo dispensada 
se tivesse occorriclo aos Engenheiros da Companhia a feliz icléa de elevar os navios sobre 
pontões de capacidade sufficiente para os poder supportar :fluctuando. É por essa 
circumstancia-·a elevação dos navios sobre pontões em que elles se conservão durante 
sua reparação-que se distinguem os diques ele novo systema. 

Foi o mui disEincto Engenheiro Mr. Edwin Clark quem primeiro poz em pratica essa 
idéa, construindo o clique hyclrostatico do Tamisa. O modelo cl' essa aclmiravel construcçt'w 
foi enviado á Exposição de Londres. N'elle se via o apparelho elevatorio, formado por 
32 prensas hyclraulicas, dispostas symetricamente ele um e outro lado de um canal de 90 
metros ele comprimento, 1 8 de largura, e sete e meio ele profundidade. Do tope dos 
embolas d'essas prensas hydraulicas pendem cadeias ele ferro batido, presas a travessas 
tambem ele ferro, que atravessão o canal, indo de cada prensa hydraulica de uma fileira a 
que lhe nca fronteira na fileira opposta. 

As 32 prensas hyclraulicas communict'w por meio de tubos ele ferro com uma machina 
a vapor ele força de 50 cavallos, que serve para injectar n''ellas agoa em forte pressão. A 
cada prensa hydraulica cm·responde um registro especial para se poder fazel-as funccionar 
isolada ou simultaneamente. Os 32 registros se achão reunidos em um gabinete 
envidraçado, collocado perto do apparelho elevatorio para poder uma só pessoa dirigir a 
elevação do navio. 

D'essa clescripção se vê, que o apparelho elevatorio do clique hydrostatico elo Tamisa é 
em geral semelhante ao que a principio propozera o Engenheiro Thomas Evans, ele N ew 
York. O grande aperfeiçoamento introduzido pelo Engenheiro Edwin Clark consiste em 
annexar ao apparelho elevatorio um certo numero de pontões para sustentarem os navios 
durante o seu concerto. 

São esses pontões de construcção semelhante á dos diques de Hartlepool. As 
manobras de entrada e sahida dos navios são tambem feitas no dique hydrostatico de um 
modo analogo. 

Ao canal, onde se elevão os navios, segue-se no grande Estabelecimento de reparaç>w 
de Mr. Edwin Clark uma bacia de perto de tres metros de profundidade, contendo oito 
compartimentos, nos quaes ficão os pontões com os navios durante o tempo do seu 
concerto. Em torno cl'essa bacia se no tão depositas de madeira, uma estufa para curvai-as, 
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serrarias, armazens de tintas, &c.; de sorte que os navios .fictí.o, por assim dizer , no centro 
de um grande estaleiro ().e construcção naval, no qual se lhes pode fazer rapida e 
commodamente toda sorte de reparações. 

A comparaçtí.o dos diques do Tamisa com todos os outros, até h oje construidos, 
estabelece de uma maneira evidente sua incontestavel superioridade. 

Sobre todos os diques de antigo systema tem este a vantagem capital de poder servir 
para a r eparaçtí.o simultanea de tantos navios quantos são os pontões ele que se dispõe ; o• 
numero d'esses pontões pode ser augmentado, quando isso se torna necessario sem ser 
preciso fazer alteraçtio alguma no apparelho primitivo. D.'essa excellente propriedade 
resultão vantagens economicas, cuja importancia hemos procurado numericamente 
demonstrar na introclucção d'este trabalho. 

Sobre os diques :fluctuantes de H artlepool tem o dique hydrostatico do Tamisa a 
superioridade de ser o seu apparelho elevatorio fixo, e portanto isento dos defeitos inherentes 
aos diques :fluctuantes. 

CONCLUSÃO. 
O estudo comparativo dos diversos modelos de diques, apresentados na E xposição 

Internacional de Londres, nos ha induzido á conclusão de ser o novo systema de diques 
hydrostaticos, imaginado e posto em pratica pelo Engenheiro Edwin Olark, o que melhor 
satisfaz as condiqões technicas e economicas, que elevem preencher os diques e em geral os 
apparelhos destinados á reparaçt'w elos n avios. 

A plena approvaçtí.o que o novo systema de diques r ecebeo do J ury da E xposição, a 
medalha de honra por elle conceclicla ao seu illustre Inventor, mais de dons anuas ele 
experiencia, durante os quaes se têm elevado e reparado n t'tO menos ele 400 n avios de 50 a 
2,3t15 toneladas, con:firmão a opini t"Lo que ousamos avançar. 

T erminaremos esta breve exposição fazendo algumas observações sobre a 
applicação do novo systema de diques a um dos Portos do Brasil. N'essa applicação 
referir-nos-hemos ao porto do Rio de J aneiro, o mais vasto e o mais seguro dos portos do 
Imperio, e o que melhor se prestari a á CI'eação de um Estabelecimento normal para 
reparaçl'LO dos navios, não só por suas excellentes condições n aturaes, mas tambem por 
ser já. presentemente frequentado por um numero consideravel de navios mercantes e de 
guerra, nacionaes e estrangeiros. 

As marés no porto do Rio de Janeiro não excedem a um metro e vinte centímetros. 
Essa excr.llente propriedade, de que goza esse porto, tornaria possível construir o apparelho 
ele,;.atorio em um ponto ela sua bahia, convenientemente escolhido, sem ser necessario 
excavar o canal e as bacias annexas ; nem construir eclusas para pôr o Estabelecimento a 
salvo ela influencia das marés, como isso foi necessario em Londres, onde as marés são 
muito mais consideraveis. 

Os pont6es de que se faz uso nos diques do T amisa, são feitos de ferro laminado, 
mas podem ser, sem inconveniente, feitos de madeira, e forrados de cobre; sua construcção 
de madeira, na hypothese que analysamos, da applicaçuo do novo systema de diques ao 
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porto do Rio de Janeiro, diminuiria seu custo, além da vantagem geral inherente ao 
emprego de um material do P aiz. Não é seniio dando a ljaior extensão possível ao 
emprego das nossas madeiras que se pod erá desenvolver a importante industria elo córte e 
da preparação das madeiras para o emprego nas construcções. 

O apparelho elevatorio dos diques do Tamisa consiste principalmente em trinta e 
duas prensas hydraulicas. Si'to as prensas hydraulicas de elevado custo, e devem ser, 
·quando applicadas aos diques, solidamente fundadas em profundidade nunca inferior 
a onze metros abaixo do nível d'agoa. Além ele sua custosa acquisição e cli:fficil installação, 
têm as prensas hyclraulicas necessidade de frequentes reparações. 

É por isso que se ha proposto substituir as prensas hyclraulicas por fluctuadores, 
ele constrp.cção semelhante á das camaras ele fluctuação dos diques fluctuantes. Os 
fluctuadores, porém, além de serem de menor duração que as prensas hydraulicas, 
necessitão que se lhes annexe um apparelho especial para clirigil-os nos seus movimentos 
ascendente e descendente, e impedir que elles se inclinem, quer no sentido longitudinal 
quer no transversal. 

A icléa ele elevar os navios por meio de um fluctuaclor acha-se actualmente em via ele 
realização em London Doclcs. O modelo elo apparelho, que ahi se construe, foi exposto 
por MM. Rose & Orowcler, sob a denominaçi'ta ele "parallellijt cloclc." N'esse apparelho, 
a agoa em lagar ele ser extrahicla do fluctuaclor, é d'elle expellicla por ar, qu,13 comprimem 
bombas movidas por uma machina a vapor estabelecida em terra. A communicaçi"ta entre 
as bombas ele comprimir ar e o fluctuaclor, se faz por meio ele tubos flexíveis, feitos ele 
gomma elastica, e reforçados interiormente por uma espiral de fio de ferro. 

Para obrigar o fluctuaclor a mover-se sempre parallelamente a si mesmo, e conservar 
portanto a posição horizontal, empregi'ta MM, Rose & Orowcler quatro systemas articulados, 
que ligi'ta cada um dos lados de ;fluctuador a pontos fixos tomados no fundo elo mar. Cada 
um d'esses systemas articulados é ele construcçl"w semelhante á de uma regoa de parallelas; 
para evitar, porém, o movimento longitudinal que se dá n'essas regoas, o systema articulado 
é composto de duas partes com os braços inclinados em sentidos oppostos, de sorte que os 
quatro cantos elo fluctuaclor descrevem linhas verticaes nos seus movimentos ascendente 
e descendente. 

Os systemas articulados exigem trabalhos de fundaçrw para sua installação. É além 
d'isso ele temer que, feitos ele ferro e immersos n'agoa salgada, resistão por pouco tempo, 
tanto mais que as reparações e limpezas das articulações inferiores apresentarão por certo 
di:fficulclades excepcionaes. · 

Ter-se-ha notado que o emprego ele fluctuadores em logar ele prensas hydraulicas 
aproxima os diques, que assim se obtem elo dique fl.uctuante de Hartlepool, que é em rigor 
a applicação do systema Olark aos diques fluctuautes. 

O systema Olark pode tambem. ser applicaelo aos cliques de alvenaria, introduzindo 
uma pequena modificação em sua construcção. Essa modificação consistiria em excavar 
a alguma distancia ela porta de entrada uma camara com a capacidade necessaria para 
receber os pontões, que supportão os navios durante o seu concerto. Esses pontões 
differirião elos usados nos diques elo Tamisa em serem fechados. 
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A collocação de um navio no dique seria precedida pela immerst'LO do respectivo 
pontiio. Esgotado o diqn\taté a altura do pontti.o, fechar-se-hião as suas valvulas para 
extrabir-lhe a agoa. Logo que o pontti.o se achasse -sufficientemente vasio, principiaria a 
fluctuar carregando o navio. Obtido isso, deixar-se-hia entrar livremente agoa no dique 
até enchêl-o; poder-se-bia então abrir o dique, e retirar o pontti.o com o navio para repetir 
a mesma operaçiio com outro. 

Essa ultima applicação do systema Olark seria talvez a mais conveniente para o Rio 
de Janeiro, pela razão de estar abi em construcção um clique, aberto em rocha, cuja fórma 
bastaria modificar como acima fica dito. 

Considerando agora por outro lado, sob o ponto de vista economico, o projecto da 
creaçito no Porto do Rio de Janeiro de um Estabelecimento Normal para a reparaçt"w dos 
navios, accrescentaremos ás observações, acima expendidas sobre as generalidades de 
tal construcção, algumas palavras a respeito da conveniencia de ser ella emprehendida e 
executada por uma Companhia. 

Nos Portos de commercio da Inglaterra e dos Estados Unidos, os diques de reparação, 
bem como as outras obras dos portos de mar, são quasi sempre construidos por Companhias. 
É por certo a esse ex:cellente systema que é principalmente devido o serem os portos de 
mar cl'essas duas Nações tti.o bem fornecidos de todas as construcções necessarias aos usos 
do Commercip. 

Por maiores que sejão os recursos, de que dispõe um Governo, não é possivel que elle 
possa satisfazer convenientemente ás necessidades de todos os portos militares e de todos 
os portos de commercio do Paiz. Assim, em França, ao passo que o porto militar de Brest 
possue quatro diques de alvenaria, dous simples e dons duplos, e tem um quinto, duplo, em 
construcção ; e o porto militar de Toulon serve-se de cinco diques, e tem um sexto, duplo, 
em construcção, o porto do Havre só tem um dique simples, que se acaba de construir, e 
o porto de Marselha utiliza para a reparação dos navios o canal marítimo, que liga o porto 
natural á bacia de " La J oliette;" no em tanto que pela importancia de seu movimento 
commercial, deveria esse porto ter pelo menos treze diques de reparaçti.o, como se achão 
projectados. O Porto de Liverpool, cujo movimento commercial não é duplo do de 
Marselha dispõe de vinte e nove diques para a reparação dos navios: cl'esses cliques, 17 
fi cão comprehendidos nas 28 Docas de Liverpool, e J 2 nos grandes Estabelecimentos de 
construcção naval de Birkenhead. 

Este exemplo, ao qual se poderia ajuntar um grande numero de outros tomados sobre 
docas, vias ele communicação, navegaçti.o transatlantica, &c., mostra bem claramente quão 
defeituoso é o antigo systema de serem as construcções de utilidade publica exclusivamente 
attribuidas aos Governos. 

Um dique nio é senão um grande utensílio, que possibilita executar com perfeição e 
rapidez as reparações nos navios. Impedindo o alto custo de tal construcção ·o ser 
clla executada por um só individuo, nada mais natural do que reunir-se um certo numero 
de pessoas para com seus capitaes levarem a effeito uma tal empreza. A taxa paga pelos 
proprietarios dos navios, que se utilizarem do clique, garante os juros e a amortizaçüo do 
capital, empregado em sua construcção. 
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As excellentes condições naturaes do porto do Rio de Janeiro, o estado actual do seu 
commercio, suas relações sempre crescentes com o Interior ~o Imperio e com os paizes 
estrangeiros, tudo assegura o bom exito de emprezas tendo por fim estabelecer n'esse 
porto construcções de vantagem real para o. seu commercio, e dependendo portanto 
intimamente de sua prosperi!lade actual e futura. Possa o espírito de associação 
commercial para emp1:ezas de utilidade publica desenvolver-se quanto antes entre nós, e 
ser o primeiro de seus beneficios dotar os nossos Portos com estabelecimentos capazes de 
efficazmente concorrer para o llrogressivo augmento do movimento commercial do 
Imperio. 

3 o 
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XXIV.(K) 

CLASSE VIII. • 

.ARMAMENTO MILITAR; 

POR 

AIRES ANTONIO DE MORAES ANCORA, 
CAPITÃO DO CoRPO DE EsTADO MAIOR DE 1 ~ CLASSE. 

--+--

SUMMAR IO : 

CANHÃO "Al\MSTRONG," SEUS PROJECTÍS, SUAS ESPOLETAS, E SEU SYSTEMA DE CARREGAMENTO - CANHÃO 

"WHITWORTH "-CANHÕES EXPOSTOS PELA COMPANHIA " MERSEY STEEL AND IRON COMPANY," DE 

LIVERPOOL-CANHÕES "BLARELY "-CANHÃO "PARSONS "-CANHÕES DO SYSTEMA "LANCASTER "-

CANHÕES EXPOSTOS POR " MJIL NAYLOR, VICKERS & c• ," DE SHEFFIELD; BERGER & C~," DA PRUSSIA; 

E A. STOCKENSTROM, DA SUECIA-CaNHÃO ENGSTROlii - CANHÕES EXPOSTOS PELA ITALIA E PELA 

HESPANHA-MORTEIRO DE CAMPANHA EXPOSTO PELO ARSENAL DE " WOOLWICH "-ARMAS PORTATEIS :-

ESPINGARDA "ENFIELD," ESPINGARDaS DE " BIRMINGHAM," E DE LIIÍGE-CARABINA " WHITWORTH "-

CaRABINA " LANCASTER " - ESPADAS DE " TOLEDO "-ARTIFICIOS DE GUERRA :-FOGUETES A " CONGREVES" 

- APPARELHO ELECTRICO-MAGNETICO PARA MINAS E EXPERIENCIAS - EQUIPAMENTOS-BARRACAS DE 

CAMPANHA-FORJA DE CAMPANHA DO ARSENAL DE " WOOLWICH." 

Dos diversos systemas expostos merece ser tratado em primeiro lagar o denominado 
" AnnstTong," por ser o adaptado pelo Governo Inglez, e o que melhor se acha 
representado nesse grande concurso industrial. 

O arsenal real de Woolwich expoz canhões dos differentes calibres-6, 12, 20, 40, 
70, e 110; mas todos do systema de Sir William Armstrong; quatro elos primeiros, e 
dois dos segundos, estão coroando o bello trophêo que representa as diversas phases d'essa 
admiravel e custosa fabricação. 

A descripção d'este~ canhões não pode deixar de interessar aos que se occupão dos 
melhoramentos materiaes da arma de artilharia. 

Sendo indifferente que se trate d'este ou d'aquelle calibre, pois que todos elles são 
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fabricadós sob os mesmos prinmpws, preferimos dar a clescripção elo canhão de 12, de 
campanha, por· ser o que melhor podémos estudar. 

Esse canhão tem exteriormente a fó1'ma ele um tronco /e cone alongado, ou antes é 
um canhão orclinario sem moldura alguma, construido com ferro aceiraclo (steel iron). É 
raiado, e carrega-se pela culatra. 

O numero ele suas estrias é ele 38, separadas entre si por espaços ele tres millimetros ; 
t~ndo T7o ele millimetro ele profundidade, e 3! millimetros ele largura. 

O diametro ela alma é· de 76 millimetros. O passo da helice é de 3 metros e 71 
centímetros ; e o comprimento total do canhão é 2 metros e 25 centímetros 
aproximadamente, sendo o da alma sómente 2 metros. 

A alma é ligeiramente rebaixada no seu fundo, ele sorte que o seu cliametro nessa 
parte é cerca de 3 millimetros maior. É necessario este rebaixamento para que o 
projectil entre facilmente, e fiqu(j collocado em disposição de forçar-se com certa 
suavidade contra as estrias no momento de dar-se fogo á cm·ga. 

As peças que constituem o mecanismo para cerrar a culatra, são: O obtu1·aclor 
propriamente dito, e o parafuso cujo eixo é prolongamento elo da alma elo canhão. 

O obturador (vent piece) que entra n 'uma abertura feita de proposito na parte 
superior do canhão, perto ela culatra, é uma peça ele ferro fmj aclo ou aço ele fôrma 
prismatica, e dotada ele um mango ou aza, que se dobra por meio ele uma charneira, para, 
facilitar o seu manejo. Além cl'isto, tem em sua face anterior um resalto tron-conico, 
revestido ele um annel de cobre ( v~rdadeiro obturador), que se encaixa á maneira de 
valvula na alma elo canht'w; ficando em contacto perfeito com outro annel do mesmo 
metal que está atarrachaclo ou marchetado no fundo ela alma. 

A sua suj eição, depois de carregado o canhão, consegue-se sem grande esforço, e mui 
de prompto, dando sómente um sexto ele vol ta ao parafuso ela culatra. 

E sse parafuso, cujos passos são .curtos e vivos, é ôco e tem o climnetro maior que o da 
alma do canhão. O seo comprimento he de 25 0 millimetros, e tem por fim comprimir 
fortemente o· obturador contra o fundo da alma para cerrai- a hermeticamente, o que se 
consegue por meio ela manivella de que elle é munido. 

Dada esta icléa geral cl'essa bôca ele fogo, t al como se apresenta á vista, cumpre 
descrevel-a, não só segundo informações que pude obter, mas pela inspecção elos cli:fferentes 
objectos que formão o mencionado trophêo; pois é elle uma verdadeira demonstração à.as 
principaes operações mecanicas por que passão esses canhões. 

A materia prima para essa fabri cação é, como se disse, o steel iron, ela Suecia, ferro 
aceiraclo de primeira qualidade, cuja dureza e tenacidade süo admiraveis, além da 
propriedade de prestar-se facilmente a soldadura. 

Esse trophêo mostra :-1 ~ que a materia prima entra para o Arsenal, em longas 
barras de secção trapezoidal de 50 a 100 millimetros, segundo sl"LO destinadas á fabricaçiw 
dos canhões de menor ou maior calibre.-2~ que süo essas barras cortadas em comprimento 
determinado para obter-se uma espira ele certa extensão.- 3? que, depois de irem ao 
competente forno aonde são caldeadas convenientemente, passão a ser collocadas sobre um 
laminador especial, de diamet1~o correspondente ao calibre que se quer fabricar.-4° que 

• 
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retiradas d' esse laminaclor apresentão a fórma on aspecto ele um grande saca-rolhas de 914 
millimetros de compriment~ .. -5~ que nesse estado vão a outro fôrno ele alta temperatura 
para serem novamente càldeaclas, e depois collocadas verticalmente em um molde 
cylindrico de ferro, onde st'to submettidas á acçüo ele um grande martello a vapor, cujo 
percussor tem um guia cylindrico que entra no vasado ela espira.- 6° que assim se soldào 
essas espiras, e se reduz o seu compriDfento a 760 millimetros, depois do que tomão o 
nome ele cinta No I, 2, e 3 .-7~ que nesse estado passrw aos tornos onde são torneadas 
exterior e interiormente, deixando-se-lhes o diametro um tanto maior do que o devido, 
afim de se observar se existe algum d·efeito proveniente da f01ja.- 8? que uma vez 
escrupulosamente examinadas torn~o á officina de forja, onde se escolhem tres numeras 
das cintas consideradas perfeitas, que são ainda caldeadas, batidas e soldadas.-0~ 

finalmente que tres desses aros ou tubos f01:jaclos em espiral constituem um canhão em 
embrião, por assim dizer, pois tem ainda de passar por .muitas operações antes de serem 
entregues a commissão examinadora. 

Sobre a união elo primeiro ao segundo tubo, isto é, no lagar que hrw ele occupar os 
munhões, colloca-se outra cinta fabricada de modo iclentico; a qual estando em estado 
in,candescente, e tendo um diametro mui pouco maior, fica invariavelmente unida ao 
canhão, sómente por effeito da contracção dos metaes. 

Sobre este reforço ou cinta colloca-se o annel elos munhões, que é fabricado 
separadamente do ·modo seguinte. Escolhida a competente barra de ferro, formão-se nos 

• extremos os dois munhões, e introduz -se de novo no fôrno, d'oncle sahe para ser enrolada 
em espiral, e depois forjada afim de tomar a devida forma, havendo cuidado em que os 
munhões fiquem um em frente de outro, e seus eixos em uma mesma linha. 

Resta ainda fallar da construcçüo ela culatra. Deve-se ter observado que a :fibra do 
metal nas tres primeiras cintas que formão o canhão, acha-se collocada transversalmente 
em relaçt'w ao seu eixo: Na culatra porém não pode ser o mesmo; · e tanto assim que é 
ella formada de várias peças em fórma de acluellas, que se f01jão e se soldão entre si com 
muito esmero, tomando a fórma tubular, afim de que a fibra do metal seja parallela ao 
eixo elo canhão. Sobre esse tubo depois de torneado e polido collocão-se duas cintas 
duplas forjadas ele modo que sua :fibra se cruze perpendicularmente com a elas peças que 
constituem a culatra. 

Terminada esta operação, solda-se a culatra ao corpo do canhão, e passa· se a visita de 
recepção. 

Estando conforme ás regras prescriptas, é o canhão torneado exteriormente segundo 
as dimensões naturaes, e passa á officina de precisão, onde são quasi que mathematicamente 
acabadas todas as suas partes. 

Feito esse trabalho, que tem o requinte da perfeição, vai o canhão para a maquina ele 
brocar, apparelho poderoso que pode brocar quatro canhões ao mesmo tempo, e cujo 
modelo tambem se acha exposto. Esta operação é feita com duas brocas em doze horas ; 
a l ~ deixa a alma quasi no calibre exacto, e a 2 ~ a termina e aliza. 

Depois elo competente exame vai á maquina ele raiar que é horizontal. 
Ooncluido este trabalho por sua natureza moroso e delicado, attento o numero ele 
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estrias de cada canhão cl'esse systema, e depois do respectivo exame, procede-se á abertura 
do buraco em que. h a de entrar o obturador. E ste buraco ,j quadrado, e penetra um 
centimetro abaixo da alma do canht'w. 

Tanto esta operação como a da con :>trucçuo do parafuso da culatra exigem grande 
precisão . 

O obturador é ele aço ou ferro, e o seu fabrico de tanta importancia que tem logar em 
uma officina especial. Tem essa officina um martello a vapor, f01j as, fornos, tornos, &c. 
Todos os obturadores destinados ao mesmo calibre devem ser iclenticos, ele modo que 
possüo servir indistinctamente em qualquer canhão. 

O ouvido é feito no mesmo obturador, sendo o grão de cobre em uns, e de bronze ele 
alumínio em outros. É obliquo, e penetra até o fundo ou centro do resalto tron-conico 
já mencionado. 

Acabado o canhão, resta bronzeai-o, e collocar-lhe os pontos de mira ou joias. 
A tinta ou preparação que se emprega para esse fim é de côr escura, e compõe-se de 

agua de cal e acido sulfurico, submettenclo-se os canhões ·assim pintados ao calor suave de 
um fôrno especial. 

A manivella do parafuso da culatra e o obtnraclor recebem uma côr de purpura. 
Para distancias curtas, as miras ou joias são collocadas nos pontos mais altos ela 

superficie do canhão ; para as grandes distancias, porém, ha uma mira ele aço no munhi'w 
direito, e uma alça na culatra elo mesmo lado. Esta alça é ele forma simples, se bem que 
de complicada construcção, e o ponto de mira é tangente a esse lado, e está armado em 
uma haste quadrangular fixa, sobre a qual pode correr já horizontal e j á verticalmente, 
sujeitando-se em posição conveniente por meio ele um pequeno parafuso de pressiLo. Um 
nonio graduado em minutos vertical e horizontalmente facilita a operação das distancias 
pequenas. A elevação está calculada, e marcada tambem de modo que a cada grao 
correspondem 50 jardas, ou 45 ~etros e 70 centimetros ele alcance. 

O canhüo é guarnecido de seu competente parafuso de pontaria, m'ontaclo ele modo 
que conserve sempre uma posição normal á superficie da bôca de fogo, qualquer que seja 
a elevação que a ella se der. 

P ara facilitar a correcção da pontaria e derivação, as munhoneiras do reparo são, por 
assim dizer, duplas, isto é, a principal em que se encaixão os munhões tem certo jogo 
dentro ela outra. 

Emfim para fazer pontaria ele noite, tambem imaginou Sit· W. Armstrong um 
instrumento que se acha exposto, e a que deu o nome ele Noctescope: é summamente 
complicado. Bastará saber que se funda na combinação ele dons pequenos espelhos, 
sendo um dotado de certo movimento afim de que reflecticlo n'elles o objecto 
a que se quer apontar, e coincidindo a sua imagem com a linha de mira, haja 
segurança de que o canhão está na devida direcçãu. Não me foi dado saber se este 
instrumento tem produzido bons resultados, e nem sei se j á foi experimentado ou ensaiado. 

A substituiçtLo do material el e artilharia é sempre origem de grandes gastos, e 
tratando-se de um paiz como a Grã-Bretanha é facil comprehencler o alcance cl'essa 
despesa. Prescindindo elas consequencias d'essa substituiçi'to, este canhão de Armstrong, 

. . 
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calibre 12, de campanha, importa em .i.250, materia prima e mi:io de obra; ao passo que 
o canhão liso tambem de elibre 12, cujo fabrico não tem termo de comparação com o 
d'aquelle, custa oB.200 . Accresee que este pesa 19 quintaes, e só pode dar cerca de 800 
tiros á maxima distancia de 1280 metros; e aquelle, que pesa sómente 8 quintaes, já tem 
dado mais de 3500 tiros á distancia de 4570 metros, segundo as experiencias mais recentes. 
Considerando-se pois o numero de tiros proporcional ao preço do canhão, acha-se que o 
antigo custa 5 shillings por cada tiro, e o Armstrong não custa mais de um slúlling e tres 
pence, sendo que o 1 ~perde sua e:fficacia a 1206 metros, e o 2~ alcança um pequeno alvo a 
3218 metros! 

O reparo em que está montado esse canhão raiado elo systema Armstrong é ele flech a, 
e nada tem de novo : não se lhe nota melhoramento algum; não pas.sa de um reparo de 
campanha usual, com dons pequenos cofres aos lados elo canhão, porém muito mais 
reforçado em todas as suas partes, afim ele resistir ao esforço ela bôca de fogo no momento 
do tiro, attenta a natureza d'essa artilharia. Em precisão e alcance é ella superior á 
Franceza, com o grande inconveniente, como artilharia de campanha, de ser o seu material 
muito pesado, e de difficil transporte. 

Isso já houve occasião de observar-se na guerra da China, onde se achou essa 
artilharia em concurrencia com a Franoeza. Segundo publicárão os proprios jornaes 
Inglezes marchavt'to bem as peças de campanha Francezas, puxadas por quatro pequenos 
cavallos elo Japão ; em quanto a artilharia ATmstrong, puxada por oito cavallos Inglezes, 
movia-se com clifficuldacle por ter as rodas enterradas até os cubos. 

Este facto, e o estudo que hemos feito do material ele campanha das Potencias 
militares da Europa, nos leva a concluir que nenhum é mais ligeiro do que o Francez, e o 
Hespanhol do novo modelo, condição essencial quando se trata de artilharia de batalha. 

· O armão Annst~·ong, montado tambem em grandes e fortes rodas, tem t.res cofres, 
sendo o elo centro muito pequeno, e destinado ao tran_sporte das espoletas, dedeiras, e 
outros pequenós objectos necessarios aos usos da guerra; e os outros dous, para os 
proj e c tis e cartuxos. 

O carro ele munição tem quatro cofres, dons a dons; por~m separados para dar logar 
a collocaçtw de tres barracas de campanha, circulares, no seu intervallo ; sendo o seu 
armão em tudo igual ao elo canhão. A roda de sobresalente vai na retaguarda do carro 
de munição disposta da mesma maneira que no material Francez ou H espanhol do novo 
modelo, qne se podem chamar iguaes. 

Sir W. AnnstTong expoz tambem diversos canhões do seu systema, fabricados no 
seu estabelecimento de Elsu;iclc (Neu;castle-u.pon-Tyne). Sendo elles porém inteiramente 
iguaes aos expostos pelo Arsenal de FVoolwich, parece superfluo fazer menção de todos. 
Cumpre entretanto mencionar o canhüo de calibre 70 chamado " Wedge-gun" que se acha 
na collecç[w particular, por ser inteiramente diverso o systema quanto ao modo de cerrar 
a culatra. 

Este canhl'to, que está montado em reparo de marinha, em logar do obturador acima 
referido tem duas fortes cunhas de ferro f01jaclo ou de aço, collocadas verticalmente na 
culatra, em uma abertura rectangular que a atravessa de um lado a outro . 
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E stas cunhas são munidas de azos ou mangas, e sahem em sentido opposto; são tão 
bem dispostas que uma vez retiradas deixão · a alma do(Jcanhão inteiramente livre; 
permittindo d'esta arte que se introduza a carga pelo vasado cylindrico, que é continuação 
da mesma alma. · 

I sso feito, são novamente introduzidas, e a peça fica prompta para fazer fogo. 
N a parte superior do canhão, e na altura do ouvido, ha um mecanismo coberto por 

uma chapa de cobre, que se move no sentido do eixo do canhão. Este mecanismo serve 
não sómente para fixar as cunhas, mas ainda para cobrir o ouvido, em quanto se introduz 
a carga. 

Esse novo systema de cerrar a culatra parece-nos simples, sem o grande inconve-
niente do parafuso, que é susceptível de facil desarranjo ; porém carece da sancção da 
experiencia para assegurar que o manejo d'essas cunhas não se torna difficil, depois ele 
certo numero de tiros. 

O canhão " Wedge-gun" é raiado, e tem 44 estrias, inteiramente semelhantes ás elo 
que se acaba de descrever. 

Não sabemos explicar a variedade que se nota no numero de estrias dos canhões 
"A1·mstTong.'' 

O de calibre 6 tem 36; o de 12-38; o de 20- 44; o de 40, que está montado em 
reparo de sitio semelhante ao de campanha, porém ainda muito mais reforçado como exige 
esse grande calibre, tem 56;. o de 70-44, e finalmente o maior, de calibre 110 tem 76 
estrias. 

:Não se pode dizer que quanto maior é o calibre maior é o numero de estrias, por que 
se vêem os dons canhões de 20 e 70 com igual numero de estrias, isto é 44; ao passo que 
o de calibre 40 tem 56, ou 16 mais do que o de 70 !-Assim pois, não basta a inspecção 
d'esses canhões para descrobrir a lei seguida por Sir W. Armstrong na determinaçl'to no 
numero de estrias. 

Ha que observar mais o seguinte : 1 ~ que nos canhões de 6, 12, e 20, a manivella do 
parafuso da culatra é simples; porém nos outros de maior calibre é dobrada, e tem a 
fórma de um balancim ;-2~ que o obturador dos canhões de 6, e 12, tem sómente uma 
aza, pórem todos os outros tem duas, que se dobrão em sentido opposto, acompanhando a 
curvatura da boca de fogo; 3° que o canhão de 110 é munido de duas alças de mira aos 
lados da culatra, e um ponto de mira ou joia em cada munhtw; em tudo semelhante ás do 
canhão de 12; 4 ~ finalmente que se dá fo go a todos os canhões de marinha por meio de 
um martello, disposto de sorte que bate no centro do obturador, sobre a espoleta ele 
percussão que deve achar-se no ouvido ; porém os ele campanha e de sitio dU.o fogo por 
meio das espoletas ou tubos de fricçüo, como se usa hoje em todos os systemas ele 
canhões, quer carregados pela bôca, quer pela culatra. 

PROJEOTIS. 

Sir' W. Armstrong teve a icléa de construir para os seus canhões tres classes 
de projectís, cujas secções se achão expostas. São fabricados ele modo que podem 

• 
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servir, já como bala solida, já como bala ôca ou granada, e já como metralha, e reunem a 
vantagem de arrebentar no(nomento do choque, por meio de uma espoleta de percusstio, 
ou no momento determinado pela graduação da espoleta ele tempo, que a elle se adaptar. 
O 1 o cl'esses projectis é de fórma cylinclro-ogival, ele ferro fundiclo.-0 2 o é cylindro-conico, 
do mesmo metal ; porém ôco, e de paredes delgadas, tendo uma abertura no apice do cone 
para a introducção da carga explosiva e ela espoleta.-0 3~, que é destinado a substituir a 
lanterneta, e tem o nome ele segment-sltell, é tambem cylindro-conico, de paredes ainda 
mais delgadas. No mais é igual ao segundo, tendo poré~ a base aberta para a introducção 
e collocaçtio elos pedaços de ferro fundido (formando segmentos de um circulo), que varião 
em numero e tamanho, segundo o calibre. Estes segmentos deixão no centro um espaço 
cylindrico para a carga explosiva, e as duas espoletas ele percussão e ele tempo. 

Todos estes projectís são revestidos ele uma capa de chumbo, cuja espessura é maior 
para a parte conica, e varía ele 3 a 3 ~ millimetros. 

Para revestir os proj ectis é preciso collocal-os ·em um molde de dimensões 
convenientes, onde se derrama ao redor el'elles o chumbo fundido, que entra nas estrias 
circulares préviamente cortadas nos proj ectis (no torno) para impedir que e·sse metal se 
desprenda na occasião do tiro . Depois do que passão elles a um apparelho, que comprime 
fortemente essa capa de chumbo, e lhes dá o calibre devido. 

Nos projectis ele segmentos (" segment-shells ") precede a essa operação a de :fixar 
os segmentos por meio tambem ele uma camada mui delgada de chumbo; para o que 
se colloca esse projectil em um molde com a base para cim·a, por onde se arrumão 
perfeitamente os segmentos (por camadas circulares) derramando-se o metal nos seus 
interstícios. Para que o metal não se introduza na parte reservada á carga explosiva e 
espoletas, colloca-se no centro um cylinclro de ferro, que se fixa na abertura do apice 
do cone. 

Terminada esta operação, introduz-se o fundo do projectil que entra a malho, e faz-se. 
então o seu revestimento exterior que tambem envolve esse fundo. 

Em tal estado é o projectil tão compacto, que se póde arrojai-o contra um alvo de 
madeira de guasi dons metros ·de espessura, sem que esse choque lhe cause o menor 
desarranjo. Entretanto a resistencia que elle apresenta á rotura, por e:ffeito da explosão 
da carga interior, é tal, que basta uma onça de polvora para fazel-o em pedaços. 

Quando se quer usar cl'esses projectis como bala solida nenhuma particularidade ha 
que observar; quando porém se tem ele empregai-os como "Sch1·apnell," elevem-se regular 
as duas espoletas, de que adiante se tratará. Com. esta precaução, o projectil deve 
arrebentar diante do objecto que se bate, e se tal não acontecer, arrebentará no momento 
de chacal-o, ou então por detraz do objecto sobre o terreno. 

Se o inimigo se achar a pouca distancia da bôca de fogo, isto é, dentro do alcance 
ordinario da metralha, graduar-se-ha a espoleta de tempo pondo-a a zero de gráos, afim 
de que o projectil arrebente pouco tempo depois de sahir da bôca do canhão, adquirindo 
cada fragmento uma velocidade igual a que tiver o projectil no momento da sua rotura. 

O effeito destruidor d'esses projectis está exposto em um modelo representando uma 
granada (" segment·shell "), arrebentada dentro de uma c amara fechada. 
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Pela sua construcção, devem esses projectis arrebentar pelo menos em tantos 
fragmentos quantos são os segmentos, sem contar os que pjoduzirá a granada propria~ 
mente dita, a capa exterior de chumbo, o cylindro de latão em que está encerrada a carga 
explosiva, e as espoletas. 

Segundo às experiencias feitas com o canhão de 40, tendo lagar a explosão do seu 
projectil dent!o de um bocal fechado, e para isso preparado, tem-se obtido, termo médio, 
106 fragmentos ele ferro fundido, 99 de chumbo, e 12 provenientes das espoletas e tubo 
metallico da carga, formando um total de 217 fragmentos mortíferos para homens e cavallos! 
Quantos não produzirá a granada de llO, que só de segmentos eonta cerca de ll2? 

Tambem se ha observado que na distancia de 2743 metros um projectil de 12 produz 
cerca de 100 furos nos alvos, sendo de notar que a capa exterior de chumbo augmenta a 
effi.cacia d'esta classe de tiro pelo numero de pedaços em que se subdivide. 

ESPOLETAS. 

As espoletas que servem para cummunicar o fogo á carga explosiva do proj ectil são 
objecto de grande interesse, e sem duvida um dos mais importantes accessorios do systema 
Annstrong. Releva pois dar uma idéa da sua construcção, aliás mui difficil e dispendiosa. 

São de 2. classes: de percussi'to e tempos combinados; e de concussi'w. Ambas 
porém têm o mesmo principio, isto é, inercia de um corpo collocado sobre outro que · é 
subitamente lançado para frente. 

A L~ é feita com uma liga de estanho e chumbo fundido, e moldada em matriz 
metallica. O mixto acha-se embutido em um canal circular que não é completo, ou a?tes 
em um annel aberto, feito no proprio corpo da espoleta. Esse annel é exteriormente 
coberto por uma tira de papel envernizado com a graduação impressa. J a se vê que 
sendo forçado o projectil não pode ser envolto pelo globo de fogo produzido pela 
explosão da carga do canhão, e não pode portanto a espoleta ser por esse meio inflammada. 
Para alcançar este resultado recorreo $ir W. A?'1nst1·ong ao seguinte mecanismo :-
Ha no centro da espoleta um pequeno cylindro ôco, dentro do qual se colloca um 
percussor terminado em ponta: este percussor está sustentado uni·camente por um passador 
que se quebra no momento do tiro por effeito da inercia elo mesmo percussor; e o 
o detonador, ou antes o mixto fulminante n'elle contido, infiamma-se. 

A chamma produzida passa pelos lados do percussor a um espaço annular fechado por 
um annel giratorio, chamado gmd'l!ador; e d'ahi se communica ao mixto do dito canal 
circular (no ponto desejado), passando d'este á carga da espoleta, que é de polvora fina. 

O mixto d'esse canal circular arde em todos os sentidos, mas não tem de produzir o 
devido effeito senão no momento em que a combustão se verificar no ponto determinado pelo 
graduado r. 

A graduação impressa na mencionada tira de papel está em relação com a distancia do 
alvo, a qual deve conhecer-se. 

Para graduar pois a espoleta não é preciso mais do que girar o annel graduador, 
collocando o seu indicador no ponto conveniente. 

3 p 
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Esta espoleta que é atarrachada no apice do projectil tem a vantagem de poder ser 
promptamente graduada P\bü chefe ele peça sem tiral-a do seu lagar, porque o annel 
graduado se acha elo lado ele fóra. 

A espoleta chamada ele concussão, que é muito mais simples, posto que fundada no 
mesmo principio que a anterior, consiste em um pequeno cylindro de ferro ôco, tendo na 
extremidade superior uma pequena capsula contendo um mixto fulminante, e na inferior 
um percussor de latão. Este percussor guarnecido tambem ele uma ponta está sujeito ao 
cylinclro por um arame ele lattt.o. 

No momento em que a carga se inflamma exerce elle em consequencia ele sua inercia 
uma resistencia ao movimento dado ao projectil, e aquelle arame ele insufficiente resistencia 
quebra-se, deixando em libé·clade o mesmo percussor, que, depois ele percorrer um pequeno 
espaço vasio, vai encaixar-se na cavidade do detonador, porém ele maneira que a sua ponta 
não toca o mixto fulminante. Nessa posição permanece até o momento em que o proj ectil 
encqntrando algum obstaculo dá lagar a que a ponta do percussor, que conserva a sua 
velocidade adquirida, em quanto a do projectil é repentinamente interrompida, vá percutir 
fortemente o mixto f)llminante . Em consequencia cl'isso inflamma-se a polvora fina contida 
na espoleta, passando, a respectiva chamma por uns canaes lateraes afim de communicar-
se á carga explosiva do projectil. 

Uma differença se nota entre essas duas espoletas usadas quasi sempre ao mesmo 
tempo, como mostrão as secções elos projectis carregados que se achão expostos, e é que a 
ponta do percussor da de tempo está virada para a bôca do canhão; porém na de 
concussão, aponta ella para o fundo da alma. N'esta ultima o mixto cletonante está ell?-
communicaçtí.o directa com a carga explosiva do projectil; o que não acontece naquella, 
como se vio quando d'ella tratámos. 

Suppõe-se que estas espoletaS são tão bem imaginadas, que se podem rolar os 
projectis, e mesmo fazel~os cahir de uma certa altura, sem perigo ou receio de explosão; 
porém que uma veZi sabidos da bôca de fogo, a menor causa que interrompa a sua marcha 
causará a sua explosão . A ser isso verdade, acha-se resolvido o grande problema ele 
fazer arrebentar os projectis no momento ele chocar qualquer corpo, sem perigo no 
transporte elas munições. 

O carregamento dos canhões elo systema Armst1·on.g é muito simples ; por quanto 
consiste em dar-se um sexto de volta ao parafuso da culatra, para a esquerda; tirar 
immediatamente o obturador; introduzir através do parafuso o projectil e o cartuxo, que 
se empurra até a camara; tornar a collocar o obturador; dar outro sexto de volta ao 
parafuso da culatra, com força, para a direita; e finalmente introduzir a espoleta de 
fricção no ouvido. 

Diz-se que com o canhão de 12, e com artilheiros destros, podem dar-se 3 tiros em 
95 segundos, acertando sempre n'um alvo collocado ·a 1097 metros de distancia, sendo a 
_velocidade inicial do projectil de 334 metros por segundo. 

Dantes era preciso limpar perfeitamente a alma do canhão a cada tiro, e refrescai-a a 
cada cinco tiros; hoje porém remediou-se este inconveniente com o uso de um taco 
ensebado que a limpa e lubrifica, podendo .dest'arte ser o fogo muito mais rapido. 
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,• A resistencia d'esses canhões é notavel, por quanto tem-se verificado ser de 33 
toneladas por polegada quadrada, ou 5193 kilogrammas por Cfj.timetro quadrado. 

Uma das provas a que foi submettido um d'esses canhões de 12, para contrastar a 
sua resistencia, foi a seguinte: carregou-se o canhão com toda a polvora que pode conter-
se no espaço destinado á carga (projectil e cartuxo), e por cima collocou-se um cylindro 
solido, de ferro, que se acha exposto, do peso de 120 libras. 

Derão-se 12 tiros d'este modo, e reconhecida a peça immecliatamente depois, foi 
encontrada perfeita. Assim se continuou, e com igual exito, até 50 tiros ! 

Tambem se acha exposto um cylindro de ferro solido do peso de 1000 libras, para as 
provas de resistencia dos canhões ·de calibre 110. 

Á vista de semelhantes próvas, pode-se ter toda confiança n'esses canhões quanto á 
sua resistencia. 

SYSTEMA " WHITWORTH." 

Depois elas collecções expostas pelo Arsenal Real de Wootwich e Si1· W. AnnstTong, 
é sem contradicção a dos Senrs. Whitworth & O~ a mais importante, a todos os respeitos. 
Accresce que esses ·canhões raiados ou antes faceados, chamão muito a attençt'w elos 
profissionaes, j á pelo lado do seu grande alcance e força de penetramento, e j á pela belleza 
da sua construcção e perfeição de mtw d'obra. Entretanto, sendo elles j á conhecidos no 
Brasil, e todos os calibres fabricados sob o mesmo principio, parece superfl.uo uma 
descripção minuciosa; e por isso nos limitaremos a dizer que esses fabricantes expozerão 
quatro canhões de ferro fo1j aelo, do seu systema; sendo tres de carregar pela bô~a, dos 
calibres 1, 6, e 32; e um, pela culatra, de calibre 6. 

Os tres primeiros têm um forte annel de bronze embutido na culatra, no qual se 
achão adaptadas as alças de mira. Os ele calibre 1 e 6 so têm uma alça do lado direito ; 
porém o de 32 é munido de duas, igualmente dispostas nos dons lados. O que se carrega 
pela culatra é em tudo semelhante aos de que o Brasil já fez acquisição. 

Em muitos .pontos differem esses canhões elos de Sir W. ATmst1·ong, sendo os 
principaes :-1 ~ a alma é exagonal em vez ele redonda e estriacla; 2° não st'w fabricados 
com cintas de ferro torcidas, mas sim fo1jados em uma só peça; 3~ a culatra abre para um 
lado, por meio ele uma charneira, depois de clesatarrachado o respectivo parafuso, que serve 
de obturador; 4° finalmente, não são seus projectis forçados, nem cobertos de chumbo. 

Duas objecções têm-se apresentado contra esses canhões: 1 ~ o attrito elo ferro 
contra o ferro, causado pelo movimento dos projectis na alma da peça, visto não serem 
elles revestidos de chumbo, ou outro qualquer mfltal menos duro que o ferro; 2~ a 
necessidade de atarrachar-se o parafuso da culatra quando a peça está carregada, o que no 
caso de pressa pôde, por não ser bem ajustado ou sómente por effeito cl'essa operação, 
causar alguma explosão, e . com is~o pôr o canhã; fora de combate, além de outras 
consequencias. 

Não nos parece producente a P objecçt'w, porque sendo esses projectis construidos 
com uma precisão quasi mathematica, não devem exercer grande esforço na alma da peça; 
o que se tem verificado nas repetidas series de experiencias feitas na praia ele SoutltpoTt . • 
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A 2~ parece muito possível, não só pelas. razões apresentadas, senão ainda pela falta , 
ele perícia dos artilheiros; (i.1as fica removida com a introducçtLO cl'esses mesmos canhões 
de carregar pela bôca, como os que se achão expdstos. 

P ara mostrar-se a força d' essa artilharia, basta dizer, que o canhão de calibre I (que 
montado no seu reparo tem o aspecto de um telescopio) deu os seguintes resultados, com a 
carga de tres onças de polvora: Com um 1? 40• de elevação-914 metros, com 3?-J 600 
metros, e com 5°-2102 metros. 

Quanto a sua resistencia, M1·. WlzitwoTtlt a:ffirma que carregou um elos seus canhões 
com um taco de chumbo muito apertado, e recalca do de tal sorte que a polvora na s~a 
explosão não pôde lançai-o fora; tendo sahido pelo óuvido os gazes então produzidos. 
Examinada depois a bôca de fogo, vio-se que estava perfeita. 

Como duraçtio, assegura tambem o mesmo fabricante que seus canhões nada deixão a 
desej ar, á vista do es tado perfeito de um d'elles depois de dar 1500 tiros. 

Além dos projectis solidos e ôcos, empregados ordinariamente nesses canhões, achão-se 
expostos os solidos de face anterior plaüa, cujo effeito contra grossas chapas de ferro os 
tem tornado notaveis. 

" MERSEY STEEL & IRON COMPANY, DE LIVERPOOL." 

Esta Companhia expoz dous canhões raiados, sendo um monstTo de calibre 600, 
denominado-PTince Aljred Gun, e outro de campanha, de calibre 12. 

Esse canhão monstro chama a attenção de todos por ser o maior que se acha exposto; 
e a dos profissionaes, por ser amostra de um novo systema de fabricar canhões de grande 
calibre. A alma d'este canhão tem 10 polegadas ele diametro, e 12 estrias em espiral. 
Carrega-se pela bôca, e lança um proj ectil cylindro-ogival de 500 a 600 libras. Seu peso 
é cerca ele ~ 15 quintaes. 

Tendo fmj ado grandes massas de ferro, como as do mencionado canhão, achou essa 
Companhia que a resistencia e solidez das bôcas ele fogo muito soffrião em consequencia 
de ser desigual o resfriamento do metal, especialmente para o lado da culatra, causando 
isso uma certa contracção, a partir do centro, que naturalmente se conservará quente por 
muito tempo, apezar ele estar já o lado exterior arrefecido, o que dava lógar a fendas, e 
outros defeitos, no interior do canhão. P ara obviar esse inconveniente, adoptou essa 
Companhia o plano ele fmjar o cano da peça separadamente, e atarrachar-lhe depois a 
culatra, como se pratica com as espingardas, e mais armas ele fogo portateis. 

Por esse processo, que sem duvida permitte ao metal esfriar- se com igualdade, tanto 
no interior, como no exterior, foi construido aquelle canhão monstro, que, antes de ser 
raiado, lançou um projectil espherico de l36lô. de peso. 

Achão-se espostos, ao lado d'ess·a bôca de fogo, os pedaços de uma chapa de ferro 
fmjada, de 112 millimetros de espessura, que tendo sido reforçada por um pranchão de 
madeira de 45 centímetros de grossura, foi tudo inteiramente quebrado por projectis 
lançados pelo mencionado canhão, com cargas respectivamente de 30 e 20 tô. Diz-se 
Jambem, que o esteio que sustentava esse alvo fôra desenterrado, e arremessado em 
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0 fragmentos a grande distancia. Porém não se declara qual a elevação da bôca de fogo, 
nem tão pouco a sua distancia ao dito alvo. •t 

O canhão raiado de 12, exposto por essa Companhia, é de aço, tem 2 metros e 13 
centímetros de comprimento, e sua alma 75 millimetros de diametro. Tem 15 estrias em 
espiral, de secção trapezoidal, com 5 millimetros de profundidade·; e carrega-se pela 
culatra. 

Sua construcção é differente das de que temos fallado. 
O cano d'esse canhão, em lagar de ser forjado, é laminado e formado por dupla acção 

dos cylindros laminadores, sendo a culatra e os munhões adaptados por meio de uma 
poderosa prensa hydraulica. Na sua extremidade inferior, do lado da culatra, tem um 
reforço para permittir que nelle se faça um buraco, onde entra um parafuso cylindrico de 
maior diametro do que o da alma da peça, (que é o obturador) o qual, quando atarracbado, 
por meio de uma manivella, _êerra perfeitamente a culatra; e no caso contrario, o que se 
obtem facilmente por meio de uma porção de sua revolução para a esquerda, apresenta em 
face da alma uma passagem cylindrica para a introducção ela carga, que dest'arte se 
colloca na camara do canhão. Uma pequena cavilha, que se acha á direita, na parte 
superior da culatra, impede que a manivella dê uma volta completa; porém pode-·se tirar 
essa cavilha, afrouxando o seu· parafuso. ele pressão, e assim sacar inteiramente todo o 
mecanismo do obturador para ser limpo. 

As vantagens apresentadas por lVfr. R. C. Glay, da mesma Companhia, (que tem 
privilegio para fabricar esses canhões) são : preço modico comparado com outros; rapidez 
no fogo, pois já um d'esses canhões chegou a dar 19 tiros em um minuto (o que não nos 
parece muito verosimil) ; não haver risco ele desarranjo no parafuso por estar elle 
perfeitamente coberto (não é razão bastante) ; e finalmente a grande resistencia que elles 
apresentão, confirmada pelas seguintes experiencias, feitas com um pequeno canhão de 
calibre 2, construido segundo esse principio: a saber, carregou-se primeiramente o canhão 
com 1lô. de polvora, e um cyll.ndro de ferro de 1 metro e 67 centímetros de comprimento, 
e 88lôs. de peso, projectando 45 centímetros fora da bôca; e depois cl'isso carregou-se 
com 2lôs. de polvora, 18 projectis e um cylindro ele ferro de 1 metro e 82 centímetros ele 
comprimento, que sabia 1! metro fora da bôca, collocanclo-se sua extremidade contra um 
rochedo: de sorte que por esse meio foi o canhl"Lo arremessado pelo projectil em logar de 
ser este lançado por aquelle. 

Esta ultima experieucia foi repetida duas ve:tes sem arrebentar a peça ! Estas 
exp.eriencias c01·respondem ao tiro ele um projectil de 465lôs., que era o peso d'esse pequeno 
canhão. 

Os projectís adoptados para essa artilharia são cobertos de chumbo, como os de SiT 
W. ArrnstTong; e seus preços são 6 sltillings por cada projectil, solido ou ôco, ele calibre 
12; e 10 sltillings, sendo "sltmpnell," 30 slzillings por cada um elos ele calibre 100, 
solido ou ôco ; e 42 sMllings, sendo "shrapnell." 

Os preços d'esses canhões raiados, completamente acabados e postos a bordo em 
Liverpool, são :-~.85 pelo de calibre 9, que tem 1 metro e 82 centímetros de comprimento, com 
uma alma de 62! millimetros de cliametro ; ~- 95 pelos ele 12; ~.150 pelos de 18, que tem o 

• 



• 

394 • ANNEXOS. 

mesmo comprimento e a mesma alma que o precedente de calibre 12, porém muito mais • 
reforçado; ~ .. 250 pelos d~,24, ainda do mesmo comprimento, porém com uma alma de 
100 millimetros de diametro; ~.350 pelos de 80, que tem 2m,89 de comprimento, e 125 

·millimetros de diametro; ~.450 pelos de 100, cujo comprimentro é de 3m,34, e alma de 
1 50 millimetros de diametro ; e finalmente ~.550 pelos de 120 com o mesmo comprimentro 
que o precedente, e 175 millimetros de diametro. No caso porém de serem fabricados com 
aço ( Pztddled steel), estes preços devem ser augmentaclos 30 por o lo· São estas as 
informações que podémos colher sobre essa artilharia raiada. 

O canhão de 12, de que se acaba de fallar, está montado em um reparo de falcas de 
campanha, como os que geralmente se usão na Allemanha. 

"BLAKELY'S PATENT CANNON." 

O Capitão Blakely, de Londres, expoz tres canhões raiados, dos calibres: 9, de 
campanha; 18, de marinha; e 200, de praça ou de costa, todos de carregar pela boca. O 
l ~ é de aço, está montado em reparos de falcas ele ferro, e tem 8 estrias como as das nossas 
espingardas, porém com 4! millimetros de p1;ofundidade. O 2~ é de ferro, está montado 
em reparo de madeira; como os que geralmente se usão na marinha, e tem tambem 8 
estrias da mesma fórma que as do 1 o; porém com 5 millimetros de profundidade. · O 
3°, chamado Pi7Jot Gun, é de ferro, e tem sómente 3 estrias ern fórma de cremalheiras, 
sendo os seus projectis fundidos com tres resaltos, que . se ajustão perfeitamente nas 
estrias do canhão. 

A particularidade do canhão "Blalcely" consiste na maneira de seo fabrico. É elle 
formado de tubos concentricos comprimidos successivamente um dentro elo outro, segundo 
os calculas e experiencias que se fizerão. 

O fim d'este methodo de fabrico está em igualar a resistencia elas paredes elo canbào 
para que offereção á expansão dos gazes produzidos pela deflagraçào da polvora um esforço 
mais uniforme, do que se obtem com os canhões f01:jados ou fundidos em uma só 
peça. 

CANHÃ.O RAIADO DE PARSONS. 

Mr. P. M. Panons, de Londres, expoz um pequeno canhão raiado com 6 estrias de 
3 millimetros de profundidade, e de carregar pela culatra. 

O mecanismo para cerrar a culatra consiste em uma esphera de ferro (verrla~eiro 
obturador), com uma abertura cylindrica correspondente á alma do canhão. 

Essa esphera está convenientemente li gada a uma pequena alavanca de ferro 
que a move em dons sentidos. Quando se eleva a alavanca, abre-se a culatra, e 
carrega-se a peça; e um movimento contrario faz girar a esphera, e cerra a culatra. Para 
impedir que os gazes se escapem, esse movimento da espbera tem logar dentro de uma 
culatra falsa, forrada de cobre, contra o qual é ella forçada quando o canhtío dispara . 

O canhão propriamente dito foi fabricado pela Companhia lVfeTsey Steel and b-on 
Com.pcmy, de Liverpool, já mencionada; porém o obturador é da invenção ele Mr. Parsons. 
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SYSTEMA LANCASTER. 
tij 

Mr. W. a. Lancaster, armeiro de Londres, expoz 3 canhões ele ferro fundido, elos 
calibres 18, 32, e 100, de carregar pela bôca, e de alma oval, que constitue a especialidade 
de seu bem conhecido systema. 

Os projectís lançados por esses canhões são longos, ôcos, e de uma só peça de ferro 
fmjado. 

O canhão de calibre 18 é munido de uma alça de mira (ordinaria) na culatra, 
correspondendo ao cascavel, e está montado em um reparo de flecha, de campanha, cuja 
particularidade é ter o leme de ferro fixo a ponteira por meio de um forte gonzo. O 
projectil d'este canhão pesa l6Ths., e tem capacidade para 18 onças ele polvora. 

O de 32 atira projectís de 50 Ths., com uma carga de 6 Ths., e assegura o seu autor 
que ultimamente dera com elle mais de 1000 tiros, sem deteriorar-se; assim como que o 
canhão de 100, em uma distancia ele 4387 metros (com um projectil ele 82 Ths., e com a 
carga de polvora de 12 Ths.), atravessara um alvo representando a bdrda ou costado ele uma 
corveta. 

Convem entretanto ter em lembrança a triste sorte d'essa artilharia, na guerra da 
Crimea, onde a maior parte d' esses canhões arrebentárt'LO com cargas orclinarias. 

CANHÕES EXPOSTOS POR NAYLOR VICKERS & C~ . 

Os Senrs. Naylor Viclcers á: a~, de Sltqjield, apresentárão um lindo canhão de aço, 
ele calibre 36, com 3 estrias largas de 4 millimetros de profundidade, e de carregar pela 
bôca. Como trabalho de aço nada mais se pode desejar, e esse canhão é inquestionavel-
mente um dos mais bem acabados que se achão na Exposição. Resta porém saber se 
preencherá as condições exigidas como maquina ele guerra; e não nos foi possível obter 
informação alguma a semelhante respeito, apezar elos esforços que fizemos para ao menos 
saber quaes as provas de resistencia a que o submettêrão. 

CANHÃO EXPOSTO POR BERGER & CA. 

Os fabricantes da Prussia, BergeT á; C~, ( Witten, Amsberg), expozerão um lindo 
canhão de aço, de campanha, e de calibre 9, montado em um reparo de falcas de· ferro, 
com, grandes rodas de madeira, de cosseiro muito fraco; tendo o eixo inteiramente 
descoberto. 

Esse canhão que tem 18 estrias, de arestas vivas, com 2! millimetros sómente de 
profundidade, é muito bem acabado, e carrega-se pela culatra; porém o seu reparo nada 
tem de engenhoso, e a respectiva mão cl'obra deixa muito a desejar. O parafuso da 
culatra, ou antes o mecanismo do obturador, é inteiramente semelhante ao que M1·. 
Whitwortlt emprega nos seus canhões, que se carregão pela culatra, notando-se apenas 
uma pequena di:fferença na fórma ela manivella que é a de um E. Porém o projectil d'esse 
canhão deve ser forçado, e naturalmente coberto, ou revestido de chumbo, ou outro • 
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qualquer metal malleavel, o que precisamente não sabemos, por não terem sido expostos, 
e não haver quem fornecess\ttaes informações. 

OANHAO EXPOSTO POR A. STOOKENSTROM. 
O fabricante da Suecia, A. Stockenstrom (v. Alcer, Sudemtannia) expoz um canhtio de 

ferro que se carrega pela culatra. Exteriormente é formado de 3 troncos de cone, que 
representão a culatra, o reforço, e a bolada, sem moldura alguma; e interiormente tem 22 
estrias de secção trapezoidal, com 5 millimetros de profundidade, e inclinados em helice. 

O mecanismo para cerrar a culatra muito se parece com os dos systemas W alwendmjf, 
Prussiano; por quanto consiste em um cylindro obturador, que se introduz pela culatra na 
alma da bôca de fogo; e de outro cylindro, de aço fundido, que atravessando o canhão 
perpendicularmente ao eixo, atravessa tambem o cylindro obturador para fixai-o na alma 
contJ;a o esforço exercido pelos gazes produzidos pela deflagração da polvora. 

O cylindro obturador é guarnecido na sua parte anterior por um annel de aço, de 
molas, fixado por meio' de 3 parafusos, o qual, tendo uma fenda, se alarga, e d'esta soáe 
intercepta inteiramente a passagem dos gazes que procurarem escapar-se por entre as 
paredes do canhão e o cylindro obturador. Está claro que este annel sendo elastico 
tomará a sua fórma primitiva, logo que cessar o esforço dos gazes; e poderá sahir 
facilmente. 

O cylindro obturador tem uma abertura no centro para d()ixar passar o cylindro 
transversal, sendo aquelle movido por meio ele uma manivella. Este cylindro transversal 
é movido por meio de um botão, e está preso a uma corrente de ferro que o impede de 
sahir inteiramente da alma, sendo isto disposto de tal maneira que se pode voltar esse 
cylindro em todos os sentidos, para que não receba o esforço dos gazes sempre no mesmo 
logar. 

Finalmente, a culatra é munida de uma porta com gonzos, composta de uma chapa e 
de um cylindro ôco, destinada a receber e sustentar o obturador quando fóra da alma. 
É contra essa porta que a manivella do cylindro obturador se apoia para cerrai-o contra o 
cylindro transversal depois de carregada a peça. • 

Esse canhão tem uma camara cujo diametro é cerca de 10 millimetros maior que o 
ela alma; o que quer dizer que as paredes d' essa c amara, e o fundo das estrias, estão no 
mesmo prolongamento. 

Os seus projectís são cylindro-ogivaes, cobertos de chumbo;. porém a respectiva capa 
é muito mais espessa elo que a empregada no projectil "Armstrong." 

Esse canhão está montado em uni reparo pesado de madeira (de falcas), que nada tem 
digno de menção. 

CANHÃO EXPOSTO POR O. EKMAN. 
Outro fabricante da Suecia, a. Elcman (Fingspong, Ostgothland), expoz um canhão 

de ferro raiado, com 4 estrias como as das peças Francezas, porém de carregar pela culatra, 
sendo o mecanismo do obturador da invenção de M. a. Engst1·om, Official de Marinha da 

··suecia. 
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Nt'w daremos aqui a descripção d'este canht'LO, porque d'elle se oceupa cletalbadamente 
outro collega da Oommissão. Limitamo-nos pois a dizer qj1e a alma cl'esse canhão tem 
no fu~1clo uma cavidade annular onde gira o obturador, cuja fórma é a de um macete, 
atravessando o seu cabo ou haste a porta de gonzos que fecha a culatra, e tendo na 
extremidade posterior uma manivella para dar-lhe o co~petente movimento, que faz 0 

obturador descrever um quarto de circulo dentro ela dita cavidade annular. 
Vê-se pois que o obtura~01· entra verticalmente até chegar á. mesma cavidade; porém 

toma a posição horizontal para cerrar a alma elo canhão, com a particularidade que a haste 
tem um comprimento tal que ao mesmo tempo cerra a alma da peça e a porta da culatra. 

Esse obturador, quando a haste está inteiramente fóra da boca de fogo, entra na 
concavidade da .porta-culatra, que a isso se presta; feito o que, abre-se esta, para a direita, 
e «arrega-se o canhão. Deve-se notar, que na parte anterior elo obturador ha um pequeno 
cylind~·o de cliametro quasi igual ao da alma da peça, onde entra, que é guarnecido ele 
molas circulares de aço; as quaes, por serem fundidas, se dilatão no momento da combustão 
da polvora; e assim impedem que os gazes sé escapem . entre as paredes do canhão e o 
obturador. 

Este mecanismo é um dos melhores que temos vi sto para esse effeito ; porquanto 
parecendo cerrar bem a culatra, não tem os inconvenientes do parafuso empregado nos 
systemas de Sir JiV. A1·mst1·ong, Whitwortlt e outros muitos; nem apresenta as difficuldades 
que se · encontrão ,no carregamento dos canhões elo Barão Waltrenclmjf, ele que j :1 tratá.mos, 
ou nos do General Cavalli, de que nos vamos occnpar. Os projectís do canhão" Engst1·üm" 
são de ferro fundido, de forma cylindro -conica, e ·têm 8 aletas de madeira, com uma 
inclinação correspondente á. das 4 estrias da boca de fogo. 

OANH.Á. O OA V ALLL 

No Compartimento da Italia achão-se expostos tres canhões raiados, um de ferro, 
de carregar pela culatra; e dous de bronze, que se carregão pela bôca. 

Aquelle é o celebre canhão de calibre ~0, ideado em 1846 pelo General Cavalti, entio 
Major, e fundido no Estabelecimento d'Aoker. 

A alma d'este canhão, que apenas tem duas estrias em espiral, diametralmente 
oppostas, atravessa o canhão de um lado ~ outro, tendo na altura da culatra uma abertura 
de secção rectangular parallelamente ao eixo dos munhões. Esta abertura recebe uma 
peça em fórma ele cunl1a, destinada a cerrar hermeticamente a culatra. Nesta disposiçtio 
repousa o principio ou base do systema " Cavalti." 

Essa cunha é munida ele uma aza em cada extremidade, para o seu manejo, ·e tem tal 
disposiçuo que uma vez cerrada contra o annel ele cobre, que está embutido em um entalhe 
circular feito na extremidade da alma do canhão, fica a sua face anterior perpendicular ao 
eixo ela alma, e a posterior com a inclinação ele t sobre aquella. 

Para carregar-se a peça nuo é inteiramente retirada a cunha da culatra, mas sómente 
tanto quanto baste para que a abertura da aza direita, que tem uma clisposiçtLO especial e 
é muito maior elo que a ·outra, ?orresponcla á alma da bôca de fogo. Pnra esse fim, • 
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adaptou-se uma corrente de ferro que está presa ele um lado á dita aza direita; e do outro, 
á parte superior ela cavidade~lo canhão que recebe a cunha; sendo o seu comprimemo 
regulado de modo, que, quando estendida, o contorno ela aza direita ela cunha se acha 
precisamente no prolongamento das paredes ela alma ela IJeça. 

Para desprender-se a cunha, que eleve ficar mais ou menos · apertada depois do tiro, 
not~-se um encaixe na sua face posterior, onde se introduz uma alavanca de ferro, que 
serve para abalai-a, e assim facilitar a sua dislocação . E para diminuir a adherencia da 
cunha no seu leito, notiio-se 3 pequenos parafusos na sua face inferior com . as cabeças 
salientes. 

Para que o esforço dos gazes produzidos pela deflagração da polvora não actue 
directamente sobre a cunha, ha um cylinclro de ferro ou ele aço, verdadeiro obturador, que, 
se interpõe entre ella e a carga antes de cerrar-se a culatra. Além d'isto, esse obturack>r, 
cujo diametro é maior que o da alma ela peça, tendo a sua face anterior concava, serve 
tambem p-ara receber o resíduo proveniente ela combustiio ela polvora. 

Os projectís, que se achüo ao lado d'essa boca de fogo, são ôcos, e de fórma cylindro-
ogival; tendo na sua ponta a competente abertura para atarrachar-se a espoleta. São 
munidos de duas longas aletas, tambem diametralmente oppostas, fundidas qom o projectil, 
e com a mesma inclinaçi'Lo das estrias do canhão. 

A fórma exterior d'esse canhão é inteiramente original; por quanto tem a bolada 
tron -conica, e depois, augmentanclo consideravelmente· a espessura dos metaes, toma no 
reforço da culatra a fórma de um octogono irregular. 

· Os canhões de bronze st"w :-nm de calibre 12, de campanha, montado em reparo 
orclinario, de falcas; e o outro de calibr·e 6, de montanha, montado no seu competente 
reparo, de flecha. O ·1 ~ tem 6 estrias, e o 2 ~ 8 ; mas em ambos são ellas de secçüo 
trapezoidal, como as dos canhões Francezes e Hespanhoes ; tendo porém maior 
profundidade. D parafuso ele pontaria do de campanha está situado entre as falcas do 
reparo, e apoia o canht"w por baixo da culatra; porém no de montanha atravessa elle a 
flecha do reparo, e o apoia no seu cascavel. As respectivas alças de mira são iguaes ás 
Hespanholas. 

~ 

OANHAO EXPOSTO PELO ARSENAL DE BARCELONA. 

O Arsenal de Guerra de Barcelona (Hespanha) expoz um lindo canhão raiado ele 
bronze, de montanha, com o seu competente reparo . 

Essa bôca ele fogo é de calibre 8 centímetros, tem 6 estrias de 3! millimetros ele 
profundidade, e 16 millimetros de largura, ct~a fórma é inteiramente igual á que se 
emprega nos canhões de campanha elo novo modelo Hespanhol, que correspondem aos ele 
calibre 4 Francezes, elo systema T1·euille de Beaulieu. Esse canhão pois não di:ffere elos de 
campanha ultimamente enviados para o Brasil, senão no comprimento, isto é, é elle muito 
maiEJ curto, e pesa sómente 100 kilogrammas. 

Os projectis que se acht"Lo ao seu lado são tambem identicos aos que fôrt"w remettidos 
~ütimamente para o Brasil, com a segunda bateria que n~s cecleu·o Governo da Hespanha. 
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Parece pois super.fluo dar uma noticia detalhada a semelhante respeito ; e limitamo-nos a 
dizer que aos lados cl'essa bôca de fogo estão as duas alba;Jlas que servem parà o seu 
transporte, assim como do seu reparo, que é de .flecha e extr~mam~ute leve, como exige 
essa artilharia, sem duvida de grande utilidade nos paizes montanhosos como a 
Hespanba. 

Tambem se achão expostas as respectivas caixas ele muniçiio, que StLO cobertas ele um 
pano encerado, e têm a fórma de um cunhete ordinario. Duas cl'essas caixas formiio a 
carga de um animal. 

CANHÃO EXPOSTO PELA F ABHIOA DE TRUBIA. 

A Fabrica de Trubia, da Hespanha, expoz tambem um canhão ele aço, de praca, cujo 
diametro da alma é de 16 centímetros. Essa bôca de fogo é raiada, e carrega-se pela 
bôca. Tem sómente 3 estrias de 4 . millimetros de profundidade, e 40 millimetros ele 
lárgura, com um passo ele helice de 6~ metros. 

Como mão d'obra nada tem ella a invejar ás que fôrão expostas pelos outros 
paizes. 

Os seus projectis são ele ferro, e tem 6 aletas elo mesmo metal, fundidas com o 
. proj ectil, co:m a mesma inélinação elas estrias elo canhüo. 

Não se acha exposto o Tespectivo reparo, o que é muito de sentir, por sabermos que 
os novos reparos de Praça e Costa, adaptados ultimamente na Hespanha, são ele facil 
construcção, e offerecem todas as vantagens que se podem desejar. 

MOHTEIHO DE WOOLWICH. 

O Arsenal de TYoolwich expoz um morteiro ele lO polegadas, montado em um reparo 
de campanha, para mostrar que, se antigamente essas bôcas de fogo só tinhtLO applicação 
nas Fortificações, a bordo dos Navios, ou nos trabalhos de sitio, em consequencia de seu 
grande peso, hoje podem elles ser transportados no campo ele batalha, de um logar para 
outro, segundo as necessidades elo momento. 

A plataforma cl'esse morteiro; que constitue. o leito do reparo, eleve ser desmontada elas 
rodas, todas as 'vezes que se quizer fazer fogo, depois do que torna-se a montal- o, e 
muda-se ele posição á vontade. 

RODA DE "SLING- WAGGON." 

O mesmo Arsenal tambem expoz, como especimen, uma roda dobrada de cerca de 3 
metros de cliametro, pertencente a um carro que os Inglezes chamão Sling- Wa.ggon, 
especie de triquebal, que, como se sabe, serve para mover objectos pesados de um logar 
para outro; porém em vez de ser o objecto carregado Robre o carro é elle suspenso entre as 
rodas por meio de cabos amarrados ao eixo. 

Eis o que podemos dizer sobre os diversos syst~mas de artilharia que se acbão na 
actual Exposição de Londres. Cumpre porém declarar que não entramos em outras-

.. 
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considerações sobre as vantagens ou inconvenientes cl'este ou cl'aquelle systema, ele carregar 
pela bôca ou· pela culatra, 12or não ser esse o fim que· nos propuzemos, ou antes porque 
se assim o fizessemos nos t)3riamos affastaclo qompletamente ela linba que nos foi marcada. 
Passaremos pois a dar uma ligeira noticia dos outros artefactos ele guerra, que tambem se 
achüo expostos. 

AR.MAS DE FOGO POR.TATEIS. 

Numerosos sito os Fabricantes que expozerão essas armas ele guerra para o uso ela 
Infanteria e Oava.llaria; como porém nenht-ím pode competir com a Fabrica R.eal cl'armas 
ele Enfield, por ella começaremos esta resenha. 

A exposição feita por esse importante Estabelecimento elo Governo Inglez, que nüo 
tem rival na Europa, é sem duvida a mais interessante por mostrar as clifferentes pbases 
por que pass'a uma espingarda ali fabricada a que chamt"w- E?yielcl R{fle. 

As diversas peças em que se dividem essas armas, ct~o fabrico tem o cunho ela 
perfeição, süo todas feitas mecanicamente ; desde o mais insig~ificante parafuso até as 
mais importantes peças, como sejão-o cano e a baioneta. 

Sete centas e setenta e quatro são as operações que se executüo para ter-se as 61 
partes clistinctas, que compõem uma d'essas armas. Não nos demoraremos em mencionar 
o numero de operações de cada peça, mas é curioso saber-se que essa exposiçt'LO mostra 
que as diiferentes partes que formão o cano soffrem 78 operações clistinctas: as da baioneta, 
6 6 ; as dos fechos, 13 7 ; as das guarnições, 202 ; as da alça de mira:, 7 4 ; a coronha, 25 ; e 
finalmente os diversos parafusos e ouvido, 192. É interessante ver-se as 27 phases por 
que passa sómente o ct'to; as 21 elo espelho dos fechos; as 26 da noz; as 17 da mola 
real; as 20 da P, e 15 da 2~ e 3~ braçadeira; as 14 ela vareta; as 70 elo cano, propriamente 
dito; e, finalmente, as 48 da baioneta, sem contar as do annel que a fixa na arma. Tudo 
isto desde a materia prima, no tamanho que se emprega, até achar-se cada peça 
completamente acabada. E note-se que parte cl'essa materia prima entra para a Fabrica 
já cortada e de certo tamanho, como acontece, por exemplo, com a madeira para a coronha, 
que entra serrada de maneira que pouco ha a desbastar, pois tem quasi a fórma de uma. 
coronha. 

De serem todas as peças sem excepção feitas por maquinas, resulta que todas são 
quasi mathematicamente iclenticas; pelo que, pode-se desmontar completa~ente dez ou 
mais espingardas, misturar as peças ele que ellas se compõem; e depois, tomando-as 
indistinctamente, tornar a montar o mesmo numero de armas. 

Essa vantagem é sem duvida de grande consicleraçüo para a recomposiçt'LO do 
armamento, mas custa tl'to caro que ainda nenhum outro Governo se animou a fazer tal 
sacrificio. 

Essas espingardas são de calibre 14 millimetros e 6 decimos, e só clifferem das que 
ultimamente mandou o Governo Imperial fazer em L2'ége e Binningltam, em ter as 
braçadeiras de ferro, e o cano bronzeado ; sem fallar ela perfeiçüo e unifmmiclacle acima 
allucliclas, por nt'LO ser possível encontral-as nos Estabelecimentos particulares, onde muitas 
peças süo feitas á müo, principiando pela coronha. 
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Os armeiros de Binningltam apresentárão um lindo tropheo formado ele espingardas 
de infanteria, carabinas ele ·caçadores, clavinas e pistolas UJ cavallaria, mosquetões de 
artilharia e engenharia, com suas respectivas baionetas; yatagans ou sabres-baionetas 
curvos, sabres-baionetas rectos, varetas, fechos, bainhas ele baionetas, &c. 

Ali se vê nüo só todo o armamento raiado, usado pelo Exercito e Corpo de 
Voluntarios ela Inglaterra, mas ainda duas espingardas raiadas elas que emprega a 
Infanteria elos Exercitas elo Brasil, Italia, Portugal, e Estados Unidos ela America· do 
Norte, e cujos calibres StLO 14mm, 8; 17rnm, 8; l 4mm, 6; e 14mm, 7. 

Todas essas armas têm as braçadeiras ele ferro, menos as nossas espingardas que as 
têm de latão; pelo que muito sobresahem n'esse tropheo, chamando dest' arte a attençiio 
dos que olhão com interesse, ou mesmo por simples curiosidade, para os modernos 
artefactos ele guerra, e que assim se convenceruo do espírito ele progresso 1ue rema no 
mundo militar elo Brasil. 

ARMAS DE MALHERBE & CA. 

Depois cl'esse grande tropheo, segue-se em importancia a vidraça que pertence aos 
Fabricantes de Liége, P. J. 1lf allte1·be e C~, onde se vê uma linda collecçtio ele armas ele 
todos os paizes do Mundo, figurando abi uma espingarda, uma clavina e uma pistola de 
ca'{allaria, uma carabina de caçadores, e um mosquetuo de artilharia, iguaes aos que fôrt"LO 
remettidos ultimamente d'essa Cidade para o Rio ele Janeiro, por conta elo Governo Imperial. 

. Nessa exposiçüo, extremamente curiosa, nota-se a grande variedade que existe entre 
os diversos armamentos de fogo usados na Europa, na America, e na Africa. Nos ela 
Europa ap~nas se notü.o pequenas elifferenças no feitio ela coronha, na fórma da cabeça ela 
vareta, nas braçadeiras de ferro ou de latt'to ; na baioneta mais ou menos longa, ou seu 
punho m_ais ou menos curvo ; e finalmente nos fechos, elos quaes uns se aproximt'w do 
systema Francez, outros elo In~·lez, e outros sl"w inteiramente iguaes a esses dois systemas, 
aliás, bem conhecidos no Brasil. 

Todas as armas porém são raiadas, e ele carregar pela boca, menos as ela Prussia, qu.e 
persiste em conservar o seu systema ele agulha-de carregar pela culatra. 

Seus calibres variüo entre 12 ~ 18 millimetros; nota-se porém que o de 14 a 15 
millimetros é hoje o predominante, com quatro estrias progressivas. Nos armamentos de 
guerra da America ainda se observão algumas armas lisas do antigo calibre Inglez ( 18 
millimetros) ; porém süo todas ele percussuo. 

Entretanto os ela Africa consistem em longas armas ele pedra, de fórma mms ou 
menos extravagante; parecidas com as ele caça que ainda hoje se enviüo ele Liége para o 
interior do Brasil, e outros paizes ela America, pelo mod'ico preço de 12 francos. 

Muitos outros armeiros ela Inglaterra, Belgica, Allemanha, assim como o Arsenal de 
Guerra do Hio de Janeiro, e a Fabrica cl'armas ele Oviedo (na Hespanha), expozerão cl'essas 
armas, e grande numero ele carabinas de carregar pela culatra, que merecem ser 
mencionadas pela perfeiçt'w ela respectiva mão d'obra. 

De todo ·esse armamento de fogo limitar-nos-hemos áquelle, que nos pareceo mais 
original. 



402 ANNEXOS. 

CARABINA "WHITWORTH." 

Começaremos pela ce~bre carabina WMtwortlz, de alma exagonal, tendo 4\ ele 
polegada de diametro, tomado dos planos, e 4'-<J dos ailgulos; sendo a espira de uma volta 
completa em 20 polegadas de comprimento. . 

O seu projectil tem a mesma fórma que os empregados nos ~anhões do mesmo nome, 
e são de um grande effeito. 

Entretanto essa arma, apezar de ser incontestavelmente uma elas mais poderosas que 
se conhecem, não tem sido adaptada em Exercito algum da Europa, em ·consequencia, sem 
duvida, elo sr;m alto preço que anda em mais de 200 francos. 

CARABINA " LANCASTER." 
Outra c-arabina, a de Lancaster, torna-se notavel pela sua alma oval; porém só nos 

consta que haja sido adaptada pelo Governo Inglez para armar o corpo de Sapadores, o 
que não deixa de ser uma originalidade d'esse Governo ; visto estarem todos os outros 
corpos armados com armas ele alma cylinclrica, elo mesmo calibre 14 mm, 6, como as 
chamadas "E1?fielcl Rifle." Devemos entretanto dizer que essa Carabina Lancaster. é de 
grande alcance e precisão, como têm provado as experiencias com ella feitas. 

ARMAS BRANCAS. 
Grande é o numero de espadas e lanças expostas pelos Fabricantes da Inglaterra, 

Allemanha, e França, que concorrêrão a esta Exposição. Nenhum porém pode competir 
com a Fabrica d' armas brancas de Toleclo (na Hespanha), que apresentou uma linda 
collecçtio de espadas ele diversas fórmas para soldados ele cavallaria, e officiaes de todas as 
armas do Exercito Hespanhol; sabres de Infanteria, sabres-serras para sapadores, lanças, 
&c. Torna-se notavel a espada que se acha dentro ele uma redoma de vidro, formando um 
circulo, e tendo a ponta atada com um barbante aos copos. 

As espadas, que se achão expostas, têm as laminas mais ou menos curvas, umas com 
copos ele aço, outras de ferro fundido ou fm;j aclo, e outras finalmente de latão, mais ou 
menos guarnecidos, e de fórmas e tamanhos differentes. Parece entretanto pteferivel a do 
novo modelo Inglez, apresentada pelo Fabricante, de Binningllam, Cltarles Reeves, por ser 
a que melhor guarda tem, tanto para os golpes de fio, como para os de ponta. 

Deve-se todavia notar que no Compartimento da Suecia· se aoht'w umas espadas 
( unicas que vimos assim) com uma azelha de couro no punho para nella metter-se o dedo 
polegar, e dest'arte segurar-se melhor a espada. 

O numero ele lanças nl'w é tão grande como o elas espadas ; mas entre ellas nota-se, 
que umas têm a parte ele ferro ou lança propriamente dita, muita longa, e · a haste 
proporcionalmente curta; variando na maneira ele ligar aquella a esta. 

ARTIFICIOS DE GUERRA. 
Além dos projectís de Sir W. A1·mstrong e outros, acima mencionados, achão-se 

expostos pelo Laboratorio pyrotechnico de Woolwich diversos artificios ele guerra, cujos 
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·principaes são :- Uma bomba monst1:o de 914 millimetros de cliametro, e do peso (quando 
carregada) ele 2G quintaes, com capacidade para 400 fbs. de p)lvora de canhuo. 

Esses enormes projectís, ideados -por M;. lvlallet, erl'to destinados á Teducçuo çla Praça 
de Guerra de Cronstadt ; mas não cbegáruo a ser empregados, em consequencia ela 
pr~matura conclusílo da Guerra di1 Crimea. 

Entretanto, segundo as experiencias feitas no Polygono de Wooíwic/1, uma cl'essas 
bombas, atiradas sem carga em um grande morteiro expressamente para isso fabricado, 
enterrou-se quasi 6 metros, depois de descrever uma trajectoria de 241 ,1 metros de 
amplitude e 1206 de altura. · 

Parece pois, que nenhuma casamata á prova de bomba poderá resistir á queda de 
semelhantes massas ! 

Uma collecção de " S!t?·apnells," e suas competentes bitolas, da invençílo do Tenente 
Coronel Boxer, foi tambem apresentada, mostrando as secções d'esses projectí; esphericos, 
que as respectivas balas ele chumbo silo acamadas em carvito de madeira, em pó ; havendo 
na parte superior da granada uma camara ou cliaphragma, que contém sufiiciente 
quantidade de polvora para arrebentai-a convenientemente. 

O seu inventor assegura que essas balas de chumbo partem com uma velocidade 
igual a que tem a granada no momento em que arrebenta; porém não sabemos qual o 
resultado das experiencias Tespectivas. 

O proj ectil conhecido sob o nome ele "ltlfa1·tin's slzetl," que é uma das invenções 
mais mortíferas, modernamente imaginadas, tem por fim substituir a bala ardente. 

Consiste em uma granada espherica, cujas paredes são ele espessura desigual, isto é, 
mais delgadas nos lados do que nas partes superior e inferior, coberta com uma capa de 
chumbo 

Essa granada é cheia de ferro liquido, e, pelo choque ele um objecto duro, deve 
arrebentar por seu proprio peso, espalhando o ferro incandescente em todas as 
direcções. 

"BOXER'S PARACHUTE BALL." 

Este projectil consiste em uma esphera de ferro, abrindo-se em duas metades, por meio 
de dobradiças, a qual contém, de um lado uma semi-esphera de folha de feiTo cheia de uma 
composição incendiaria, e elo outro um para-queda de brim grosso, de que aquella é 
munida. Quando esse proj ectil tem attingido uma certa altma, a esphera, que serve de 
involucro, abandona completamente a semi-esphera, que se conserva no ar, sustentada pelo 
para-queda; illuminando dest' arte grande extensão de terreno, como fazem, até certo ponto 
os foguetes chamados de signal. 

Como bem se deprehende, o effeito d'esse projectil é descobrir os movimentos do 
inimigo durante a noite. 

FOGUETES DE GUERRA. 
Achão·se expostos quatro calibres- 6, 12, 18, e 2-1, e suas respectivas secções. Esses 

foguetes são os verdadeiros " Oong1·eves," de alma conica; têm massiço, e uma camada de 
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argila no tôpo, como os do systerna Austúaco, que se. fabricão no Brasil. O seu fundo ele 
fórma tron -conico é aclaptQ)lo ao cartuxo por meio de cravos de ferro, tendo um furo 
central onde se atarracha a cauda, e cinco menores, heliçoidaes, em torno d'aquelle, por 
onde sahem os gazes produzidos pela infiammaçílo da carga ; que dão ao foguete os dons 
movimentos de propulsão e rotação. . 

A cauda é octogonal, e revestida de uma ponteira ele ferro, com rbscas de parafuso, 
para poder ser atarrachada no foguete. O seu diametro junto ao cartuxo é proximamente 
duplo do da ponta. 

O seu capitel é formado por urna granada cylindro-ogival, munida de urna longa 
espoleta de pau, que a atravessa quasi completamente. 

APPARELHO ELECTRIOO-MAGNETICO. 

Este apparelho, que está acompanhado dos competentes arames cobertos de gutta-
percha; é mui simples e portatil. O seu fim é dar fogo por meio de umas espoletas de pau, 
de fórma especial, em uma ou mais minas de qt~alquer especie; sendo particularmente 
destinauo ás próvas de uma ou mais bôcas de fogo, ao mesmo tempo. 

Esse apparelho parece-nos muito util para experimentar-se qualquer artefacto de 
guerra novo, sem perigo das pesson,s que são d'isso encarregadas,; por quanto podem estar 
ellas a grande distancia, e assim dispensar-se o emprêgo dos resguardo.s em taes casos 
empregados. 

Além d'estes objectos existem outros, expostos pelo mesmo Arsenal, que pela sua 
pouca importap.cia não merecem menção especial; como s~jão-series de projectís esphericos, 
desde o maior até o menor calibre, de lanternetas, de cartuxos, ele baetilha para os canhões 
lisos e raiados, espoletas de percussão e fricção, &c. Entretanto, para que se possa 
estabelecer a comp::u·ação entre a quantidade de polvora empregada para o carregamento . 
dos canhões lisos e raiados, convem mencionar as duas series dos respectivos cartuxos, que 
são: para os· car,thões Annstrong, ele 110- 12 tOs. de polvora; de 40-5 tôs.; de 20-
2 tôs. e 8/o ; de 12-1l"b. 8/o; de 9-1 tô. e 2/o; e de 6-12/o· Para os canhões lisos, ele 
68-l6tôs.; de 32-lOlts.; de l2-4tôs.; e de 6-1tô. e 8

/ 0 • 

FOGUETES. DE W. HALE. 

O Fabricante W. Hale, ele Londres, expoz uma serie dos seus foguetes de guerra, 
conheciuos no Brasil sob a denominação ele-foguetes lnglezes. 

Estes foguetes não têm cauda, e são atirados por um pesado tubo formado de 
vergalhões ele ferro, de maior ou menor cliametro, segundo o calibre. 

São elles tão semelhantes aos que já se têm fabricado em nosso Laboratorio 
Pyrotechnico elo Campinho, que julgamos superfl.uo sua dcscripção. 

PROJECTIL INOENDIARIO DO CAPITÃO NORTON. 

O Capitão N oTton, el'arLilharia Ingleza, expoz, em pequeno modelo, um projectil 
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incendiaria de sua invenção, que deve ser carregado com o chamado fogo liquido, 
imaginado.pelo distincto chimico Inglez Allison. } 

Esse proj ectil é de ferro, e de fórma cylindro-conica, coberto de chumbo; sendo o seu 
apice uma ponta aguda, que deve quebrar-se no momento do choque, e dest' arte formar 
un;ta abertura para a sabida da carga ou fogo liquido, cuja composição consiste em uma 
combinação chimica de enxofre, carbono, e phosphoro, que se obtem por meio da dissoluç t"w 
elo phosphoro no bi-sulfureto de carbono. 

Esse' projectil tem por fim incendiar navios, ou outro qualquer corpo combustível, o 
que será realmente ele terrível effeito, porque não ha meio de apagar essa composiçt"w 
incendiaria, que se infl.amma pelo contacto do ar: 

O Capitão No?·ton assegura já ter feito uma pequena experiencia, com o melhor exjto. 

EQUIPAMENTOS. 

H a alguns equipamentos expostos, em collecção porém muito incompleta ; accrescendo 
que a maior parte é destinada aos corpos de V oluntarios da Inglaterra, o que por certo 
não pode ter applicação para os Exercitas regul ares, visto o al to preço da materia prima 
n'elles empregada, e a pouca duração que offerecem_ para um serviço aturado e severo, qual 
o do soldado de linha. 

BARRACAS DE CAMPANHA. 

Dos modelos que se achão expostos, os que chamão mais attençt'w são os do Capitão 
Rlwdes, do Exercito Inglez, pelas vantagens que apresentão as suas barracas, quanto a luz, 
':entilação, ligeireza, e solidez. São curvas e octogonaes, fórma essa que tem a vantagem 
sobre as de base rectangular, e as de figura conica, de expor ao vento menor superficie, e 
não pode a a.gua penetrai-as facilmente. 

No interior não h a necessidade de apoios, e por tanto mais desambaraçado é o seu 
espaço. 

Sua armação compõe-se de varas de madeira flexível, unidas entre si na parte 
superior, e abertas na inferior, como a de um guarda-chuva. Os extremos inferiores 
d'essas v'aras são ferrados, e munidos de um gancho, de modo que se podem ligar entre si 
com cordas de canhamo. A fazenda que se emprega para essas barracas é um brim grosso, 
mui forte, e impermeavel. 

Essas barracas, por sua fórma e elasticidade, devem resistir perfeitamente ás mais 
fortes correntes de ar. 

Trys classes de barracas propõe o Capitão Rlwdes; uma para corpos de guarda, ele . 
9 pés Inglezes de diametro, e capacidade para 4 ou 5 homens ; outra, chamada de 
campanha, de 13 pés ele diametro, para 14 homens; e a terceira, com capacidade para 20 
homens, de 1 O pés ele altUl'a, para servir de hospital ; sendo dos respectivos p~sos de 52, 
100, e 3,95 libras. Consta-nos que os Governos da França, Russia, Austri a, Prussia, e 
Belgica já comprárão uma barraca de cada classe para sujeital-as ao competente exame e 
ensaiO. 

3 R 

• 

. . 
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FORJA DE CAMPANHA. 
e; 

Terminaremos este trabalho mencionando a interessante f01ja de c.ampanha, exposta 
pelo Arsenal de W oolwiclt, que se compõe de uma mesa de ferro, bigorna, cêpo, malho, 
folle e mais accessorios; podendo-se dobrar a f01ja propriamente dita, e desmontar a 
bigorna, que se guarda com os outros objectos em um pequen~ caixão, afim ele carregar 
tudo sobre uma albarda, e em um só animal transportar-se essa forja aos logares onde os 
carros não têm accesso. 

• 



• 

ANNEXOS. 407 

., 
XXIV.(L) 

CLASSE VIII. 

ARlVIAMENTO lVI I L I TA R; 

POR 

HENRIQUE ANTONIO BAPTISTA, 
CAPITÃO-TENENTE DA ARMADA LuPERIAL. 

SUMMARIO: 

CANHÕES R.A.IADOS DE CULATllA MOVEL, " ARl\IS'l'RONG," "WHITWORTH," "ENGS'l'R0M," E "CAVALLI "- CANHÕES 

RALUJOS DE CULATRA FIXA, "WHITWORTH," E "BLAKELY;" DO SYSTEMA FRANCEZ-DESCRIPÇÃO E 

CONSTRUCÇÃO DO CANHÃO "ARiiiSTRONG; " PROJECTÍL E CARREGAiiiENTO DO iiiESiiiO CANHÃO; ALCANCE DOS 

PROJECTÍS, E CER1.'EZA DAS PONTARIAS-DESCRIPÇÃO DO CANHÃO " WHITWORTH ; " i\IUNIÇÃO DO MESliO 

CANHÃD--DESCRIPÇÃO DO CANHÃO "ENGSTRO:l!." 

Os systemas de canhões apresentados na Exposição ele Londres podem ser 
divididos em duas categorias. Na primeira estão incluídos todos os canhões raiados ele 
culatra movei, e na segunda os canhões raiados de culatra fixa,.: 

Da primeira categoria forão expostos pela Inglaterra alguns canhões Armst1·ong e 
WlzitwoTtlz; pela Suecia, o canhão EngstTom; e pela Italia, o canhão "Cavalli." 

Da segunda categoria forão tambem expostos pela Inglaterra, canhões -Whitwo1·tlt e 
Blakely; e pela Hespanha e Italia, canhões do systema Francez. 

Occupar-me-hei em primeiro logar dos canhões de culatra movei, principiando pela 
descripção do canhão 'cc Armst?'ong." E como este se acha representado na exposição em 
todos os seus detalhes, julgo ele utilidade tratar de sua construcção, operação a que por 
mais ele uma vez assisti no arsenal de T1Voolwiclz. 

I ' 
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CANHÃO "ARMSTRONG." 
L 

Na soleira de um longo e estreito forno ele reverbero, são arranjadas 
convenientemente algumas barras ele ferro fmj ado du melhor qualidade, e pouco mais ou 
menos, de duas polegadas quadradas de secção. O comprimento cl'estas barras varía com 
o calibre do canhão que se tem em vista construir. As barra& destinadas á construcção 
elos canhões de calibre l 00 têm ele comprimento 28 metros. Em frente á porta do forno, 
nn, distancia ele tres a quatro metros, acha-se um cylindro de ferro, montado em forma de 
molinete, cujo cliametro deve ser sempre um pouc0 menor que o ela alma do canhão. 
Logo que uma das barras tem .adquirido a temperatura~bm71co-sci77tillante-é tirada 
por uma pequena abertura feita na porta do forno, e enrola-se lentamente por uma 
das extremi~ades em torno do cylindro. Finda esta operação, colloca-se o cylinclro 
verticalmente, e faz-se sair, por meio ele pequenas pancadas ele martello, a espiral formada 
pela bana de ferro em torno cl'elle. Em seguida, introduz -se a espiral em um grande 
forno para se reaquecer; e assim que chega á temperatura ele calcleação, retira-se, e 
oolloca-se em cima de um cylinclro ele ferro massiço, onde é submetticla ás pancadas 
successivas de um martello a vapor, até ficarem as juntas completamente caldeadas e 
unidas. 

Transformada d'este modo a espiral em cylinclro, é enviada á officina de maquinas, para 
ser torneada e polida. N'estas operações se pode facilmente descobrir qualquer falha, que 
possa haver no cylindro. 

Depois que, pelo processo acima descripto, se obtêm tres cylindros semelhantes, e 
sem o menor defei to, caldeão -se tms aos outros, prq,_ticanclo primeiramente nos topos um 
systema particular de entalhes, e expondo os mesmos topos a uma corrente de chamma 
excessivamente viva, afim de fazer-lhes adquirir o mais depressa possível a temperatura 
branco-scintillante. Esta caldeação é feita por meio de malhos movidos á mão. Assim 
se conclue o primeiro tubo, o qual deve ser elo comprimento do canhão que se quer construir. 

Na origem do systema, este tubo era de aço fundido, fortificado depois com barras 
de ferro em espiral; hoje, porém, todo o canhão é feito ele ferro fmjado. 

Agora a clescripção do processo de revestil-o de suas couraças. 
Um segundo cylindro, enrolado, soldado e torneado, como já se disse, é levado á 

temperatura d0 vennelho-escuro, e applicaclo sobre o primeiro, afim ele formar o reforço do 
canhão. Por cima d'este segundo tubo ~usta-se um terceixo ele n~enor altura; este terceiro 
tubo, porém, não é mais que uma chapa circular ele grande espessura, na qual estão 
adaptados os munhões. Deve haver grande cuidado em refrescar com jactas c!!mtinuos de 
agua fria a alma do canhão, em quanto. o segundo e terceiro cylindros se contrahem pelo 
resfriamento. 

Terminado o cano ou corpo principal elo canl1ão, resta sómente dar uma idéa do 
engenhoso processo empregado para munil-o de sua culatra. 

Se para construir a culatra, continuassem as fibras das barras ele ferro a ficar em 
sentido transversal, como acontece com o cano, é claro, que sendo esta a parte que tem de 
supportar toda a reacção dos gazes da carga ele pol v ora, não resistiria á mais insignificante 
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prova; por isso é ella form ada de differentes barras á semelhança das aeluellas ele um 
barril, ficando as fibras elo ferro no sentido do eixo do canhão. Todas estas aduellas sã.o ., 
caldeadas umas com as outras e com o reforço da peça, por meio do martello a vapor, e 
depois abraçadas por duplos anneis de ferro, cuj its fibras se cruzão em anglo recto com as 
das aduellas, afim de dar ainda resistencia maior á culatra. 

Concluído o t~abalho d·e fo1ja, passa o canhão a ser brocado, torneado, raiado, &c . ; e 
só depois d'estas operações, que devem ser executadas com toda a precisão, é que então se 
trata de munil-o de todas as pe9as do engenhoso mecanismo da culatra. 

Muito longe me levaria a descripção dos processos por que passão as diversas pe9as 
que compõem este maquinismo, sem que d'ahi resultasse uti lidade alguma pratica. 
L imitar-me-hei por isso a apresentar os seus desenhos, e a mostrar o emprego de cada uma 
d'ellas no servi9o. 

A 'figura l (Est. l ~) representa nã.o s6 a forma exterior do canhão ">Armstron,q," 
mas o vazio interior que o atravessa em todo o . seu comprimento. AB é este vazio 
interior; a é a .alma do canhão de forma cylindrica, com um grande numero de raias em 
espiral ; b é a camara tambem cylindrica, e de um diametro pouco maior que o da alma; 
esta parte é destinada a receber a carga de polvora e o projectíl ; c mostra a a.bertur: 
rectangular praticada na parte superior do reforço, perpendicularmente ao eixo dos 
munhões. Esta abertura, por onde se introduz o obturador, que é por assim ilizer a 
verdadeira culatra, pois que recebe a reacção dos gazes provenientes da combustão da 
carga, começa, como j á dice, na parte superior do reforço, e vai findar um pouco abaixo do 
plano inferior da camara, form ando em todo o contorno d'esta o resalto e; finalmente, d é 
uma parte elo vazio com rosca, destinado a. receber um grande parafuso ôco de pressão, 
denominado parafuso de culatra. 

O canhão de calibre ll O tem 76 raias ; o de calibre 40, 56 raias; o canhão de marinha 
de calibre 70 tem sómente 44; e o de calibre 12, 38 raias. 

A figura 2 representa a secção vertical do canhão munido' de seu obturador e parafuso 
de culatra. 

O obturador (fig. 3) é J+ma peça massiça de aço, tendo na face superior uma haste do 
mesmo metal com duas pequenas alças de ferro no tópo, e na face anterior uma porção de 
metal saliente de forma ligeiramente tron-'conica, envolvida por uma chapa de cobre e, em 
parte embutida no corpo do obturador. A porção tron-conica do obturador é destinada a 
penetrar no r esalto da ca.mara, e a fechar hermeticamente o fundo d'est&. As duas alças 
de ferro .9 servem para com mais facilidade poder-se retirar o obturador da abertura da 
culatra, quando se quer carregar o canhão, ou para collocal-o na dita abertura, depoi de 
concluida a operação da carga. 

O canal do ouvido i, cuja clirecção faz proximamente um angulo de O~ com o eixo 
d'alma, a:travessa a haste h, e parte .do corpo elo obturador, e vai findar quasi no fundo 
de uma pequena cavidade em forma de dedal k, praticada na face anterior do mesmo 
obturador. N'esta cavidade se introclt~z um pequeno cartuxo de composição fulminante> 
que tem por fim communi car o fogo da espolêta á carga ele polvora. 

O parafuso de culatra p, por meio do qual se comprime o obtmador contra. a. face 

' ' 
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posterior da camara, é ôco, de filetes rectangulares, finos e ·profundos; seu eixo corresponde 
exactamente ao eixo do c~bão. P elo vazio interior do parafuso, cujo diametro é um 
pouco maior que o da camara, se introduzem o cartuxo, o projectíl, e todos os instru-
mentos necessarios á carga e á limpeza d'a1ma e camara da peça. 

Para completar a descripção do canhão Am~strong convem, antes ele entrar em outras 
considerações, tratar de seus projectís, e dar uma idéa da maneira de o carregar, para 
melhor fazer sobresair o fim e utilidade de . cada uma elas peças do maquinismo da 
culatra. 

O projectíl "A1·mstrong" é ôco, de ferro fundido, e tem a forma cylindro-ogival 
representada na figura 4. A parte cylinclrica é revestida de uma capa de chumbo, que tem 
por fim supprimir o vento, e forçar o projectíl n'alma, para que este possa adquirir o 
necessario movimento de rotação em torno ele seu eixo maior, recebendo no momento do 
tiro a impressão das raias. 

O mesmo projectíl pode indifferentemente servir ele bala massiça, bala ôca, ou 
" 8/t.rapnell." 

• 
P ara ser empregado como bala' massiça basta tirar-lhe a espolêta, enchei-o d'arêa, e 

tapar depois o boquim com um bujão ele pao. No caso de querer-se empregai -o como 
bala ôca ou " Sln-apnell," nao é preciso mais doque applicar-lhe uma espolêta propria, 
que em todo o caso eleve ser de percussão. 

"Por causa da suppressão do vento e elo completo forçamento elo projectíl, 
a infiammação ela espolêta não pode ter logar pelo contacto dos gazes da polvora 
no momento do tiro, d'ahi a necessidade ele munir sempre estes projectís ele espolêtas 
de percussão, cujo uso não deixa de ter seus inconven~entes, principalmente, a 
bordo. 

Para limpar e carregar o canhão "Annstrong," começa-se por desapertar um pouco o 
parafuso ôco da culatra, afim de se poder retirar o obturador movei da abertura rectangular 
praticada na parte superior do reforço. Retirado o obturador, limpa-se cuidadosamente 
a camara e alma elo canhão com um a lanuda aspera, que se introduz através do parafuso 
dtt culatra, por onde tambem se introduz a carga ·ele polvora e o projectíl. Finda esta 
operação, colloca-se outra vez no seu competente logar o obturador, munido elo pequeno 
cttrtuxo ele composição fulminante, e por meio elo parafuso ôco comprime-se fortemente o 
mesmo obturador contra o resulto da camara, para impedir que os gazes se escapem pela 
culatra. 

Se me t~nho occupaclo tão eletalhadamente do canhão " Annstrong, " é sómente 
com o fim de poder com mais facilidade fazer sobresair alguns elos inconvenientes que, 
a meu vêr, se oppõem a que este systema possa ser adaptado de maneira geral ; não 
obstante estar considerado por muitos artilheiros como o mais perfeità ele todos quantos 
se ca~Tegão pela culatra, baseados no forçamento . do proj ectíl. 

Oomeqarei portanto a tratar d'esses inconvenientes, apontando em primeiro logar as 
uifficuldacles que apresenta na pratica a necessidade de destacar do corpo elo canhão o 
obturador ou falsa culatra. Com effeito, a 12recisão com que esta operação eleve ser 
executada, sempre que se tiver ele limpar e carregar o canhão, junta ao peso consideravel 
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do obturador, exige precauções tão minuciosas, que não pode ser confiada senão a 
artilheiros perfeitamente exercitados, e ele grande força mw)lular. Sem estas condições, 
que nem sempre se podem preencher, tudo será confusão e desordem; basta que haja um 
engano qualquer na occasião de introduzir o obturador, que um corpo estranho se 
interponha entre as suas faces e as paredes da abertura rectangular, ainda mesmo que não 
sobrevenhão outras causas accrdentaes, como a· escuridão, os estilhaços, &c., para demorar 
a operação da carga, e prejudicar a rapidez do tiro, tão importante e mesmo decisiva em 
certas circunstancias dos combates navaes. 

Farei agora algumas considerações sobre o alcance dos projectís, e certeza das 
pontarias. 

O alcance, e cérteza das pontarias, que se observão em todos os canhões de culatra movei, 
baseados no forçamento dos projectís, dependem essencialmente da maneira de fechar a 
culatra. É preciso pois que às peças do maquinismo por sua disposição e solidez, e pelo 
perfeito contacto ele todas as suas partes, possão impedir çompletamente a saida dos gazes; 
afim de que estes sejão em ~ua totalidade empregados em impellir o projectíl. 

Estes resultados se obtêm com todos os canhões de culatra movei conhecidos, em 
quanto novos ; e talvez de uma maneira mais completa com os canhões Arnzstron/f, por . 
causa da precisão . mathematica com que são acabadas e ajustadas todas as peças de seu 
maqmmsmo. Como porém não é possivel conservar esta precisão em corpos sujeitos a 
continuados choques, e expostos á acção corrosiva d'agoa salgada e dos gazes provenie?tes 
da combustão da carga ele polvora, tambem não será possível impedir na occasião elo tiro 
que os gazes se escapem em parte pela culatra ; dando em resultado consideraveis 
anomalias nos alcances dos projectís, e grande incerteza nas pontarias. 

Entre .os defeitos geralmente notados nos canhões cl'este systema predomina a 
difficuldade de limpai-os coin presteza; e não é menos digna de consideração a circunstancia 
de rasgar-se dentr~ d'alma, e separar-se do projectíl, no momento do tiro, o forro de chumbo, 
que envolve sua parte cylindrica. 

Se a todos estes inconvenientes accrescentarnios os que podem provir dos descuidos, 
e sobre tudo ela exaltação dos artilheiros, difficil se não impossível de evitar nos combates, 
ficará exuberantemente provada a pouca fiança que o:fferece na pratica o maquinismo da 
culatra do canhão LlTmstTOn/J, e a inconveniencia de adaptar-se de maneira geral este 
systema ele. artilharia. 

Assim, por e,xemplo, se depois de carregar o canhão não se apertar bem o parafuso cia 
culatra contra o obturador, este poderá saltar no momento de disparar a peça, com grande 
risco das vidas dos artilheiros ; e quando isto não se dê, o menos que poderá acontecer 
será ficar todo o maquinismo abalado, e o canhão inutilizado durante o comLate. 

Não desconheço que ha certas circunstancias em que os canhões de culatra movel 
podem ser empregA.dos com grande vantagem ; porque não expõem os artilheiros aos tiros 
da rriosqnetaria inimiga, como seja nas casamatas, e em alguns navios encouraçados. 
Para estes serviços especiaes é sem duvida, entre os canhões baseados no forçamento dos 
projectís, o maquinismo da culatra elo canhão LlTmstTong o que tem mais solidez, e o que 
melhores resultados deverá apresentar na pratica. 

. .. 
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CANHÃO "WHITWORTH." 
(., 

Os canhõe.s do· systema WhitwoTtlt são de metal lwmogeneo, ou de bronze; o 
primeiro d'estes metaes é de preferencia empregado na fabricação dos canhões, não só 
por causa de seu menor preço, mas porque reune a um~ grande tenacidade e rigidez, a 
malleabilidade do melhor ferro de fo1ja. 

O metallzomogéneo é semelhante ao aço fundido, !3 MT. WMtwoTtlz o obtem por um 
processo particular. Pode-se tambem empregar na fabrica d'estes canhões o ferro fo1jado 
ou fundido; mas para que os canhões feitos com este ultimo metal posst'LO merecer 
confiança, será mister pelo menos reforçar o primeiro reforço .com chapas ele ferro ou 
cl' aço. 

A forma exterior elo canhão (Est. 2~ fig. 1), ntLO incluindo a culatra movel, é um 
simples cone truncado, sem molduras nem filetes, tendo apenas duas faxas originalmente 
fundidas com o can~ão ; uma g que seive ele reforço á culatra, e outra semelhante na 
altura dos munhões. A parte posterior do canhão remata em um forte parafuso ôco f, 
cujas roscas largas e profundas são de secção rectangular. 

O mecanismo empregado para fechar o fundo d'alma é tão simples, que não é 
necessario dar d'elle uma clescripção minuciosa Compõe-se, como se vê na figura l , ela 
culatra movel a, ele forma C}'lindrica, tendo a base l um pouco convexa; do annel b que 
abraça e sustenta a culatra, e dentro elo qual pode ella mover-se com facilidade, tanto no 
sentido circular, como longitudinal. Este annel é seguro ao corpo do canhão pelo 
cotovello e, qu~ forma charneira com o cotovello !c elo reforço g. O interior da culatra 
movel, representado na figura pelas linhas pontuadas, é C}'lindrico, e com roscas iguaes ás 
elo parafuso f. 

Para fechar o fundo d'alma do canhiio, faz-se girar o annel em tôrno do perno i ela 
charneira; ·este leva em seu movimento a culatra até encostai-a ao p~rafuso. Uma vez 
n'esta posição, nt'LO é preciso mais do que fazer girar a culatra até ficar completamente 
atarrachada no parafuso, resultado que se obtem sem grande esforço por meio dos braços 
ela rnanivella d. 

O canal elo ouvido om atravessa todo o massiço da culatra na clirecção elo eixo elo 
canhão, e é brocado em um grão cl'aço ele forma tron-conica atarrachaclo no centro ela base 
ela culatra, do exterior para o interior. 

A superficie que limita a alma elo canhão " W lzitworth" é composta de seis faces em 
espiral, separadas umas das o.utras por outras tantas raias ou sulcos concavos tambem em 
espiral; de maneira que se se fizer passar um plano perpendicular ao eixo cl'alma. e 
parallelo aos munhões por qualquer ponto elo corpo elo canhão, a secção será um exagono 
regular A, cujos angulos terão por vertice arcos de circulo. 

Assim, se imaginarmos que o exagono A, cujo centro corresponcle ao eixo d' alma, 
partindo da bôca do CanhtLO Se vai movendo parallelamente a si mesmo, e girando ao mesmo 
tempo em torno de seu centro, da esquerda para a direita, é claro que, quando o exagono 
tiver chegado ao fundo d'alma, os lados b terão engendrado as faces heliçoidaes, e os arcos 
C, as raias ou sulcos em espiral, de que acima se fallou. 
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O que fica dito parece mais que sufficiente para dar uma idéa exacta da fôrma das 
paredes d'alma do canhão " W ltitwoTth.". :; 

Cabe aqui mencionar que, qualquer que seja o calibre do canht"w, o passo das raias 
é sempre igual a vinte vezes o diametro da circumferencia inscripta ao exagono d'alma. 

Os projectís d'este systema de artilharia são todos de ferro fundido, ôcos ou massiço.s. 
Como os proj ectís do mesmo calibre devem ter igual peso, quer sejão ôcos, quer 

massiç_os, aq~elles têm sempre maior altma que estes. 
A figura 2 representa em grandeza natura). o projectíl massiço de calibre I ; e a figura 

3, a secçt"LO feita por um plano passando pelo eixo maior do projeetíl ôco de igual calibre. 
Distinguem-se na figura 2, a parte posterior elo proj ectíl a m, de fórma tron-conica, 

cuja base circular assenta sobre a carga; a ponta n b, de forma ovoicle; e o corpo ou parte 
central m n, com seis faces C, e igual numero ele arestas d em espiral, seguindo tanto 
umas como outras· a mesma direcção, e tendo o mesmo passo das face; e raias elo 
canhão. 

Se applicarmos o exagono C, que resulta da secção vertical, que se imagina passar pelo 
díametro maior do projectíl A B, sobre o exagono semelhante A das paredes d'alma do 
canhtí.o do mesmo calibre, aquelle será completamente envolvido por este, ficando apenas o 
vento restríctamente necessario para poder-se introduzir o projectíl. 

Quando portanto o projectíl fôr impelliclo pela explostí.o da carga, será obrigado a 
percorrer as raias e faces em espiral à.as paredes cl'alma do canht"ta, que lhe imprimirt"to 
o movimento de rotaçüo em tôrno de seu eixo maior, movimento essencialissimo para que o 
proj ectíl ni'ta se vire no ar durante o curso de sua t~ajectoria, e possa ferir o alvo sempre 
de ponta. 

Os cartuxos d'estes canhões são ele zinco, e têm a forma de um prisma exagonal ·em 
espiral, tendo por base um cylindro . Cada cartuxo contém, além ela carga ele polvora 
determinada, o taco feito de uma mistura de duas partes de sebo e uma de cera. 

A porção b c do cartuxo (fig. 4) que se introduz n'alma quando se carrega o canhão, 
tem a fórma prismatica d'esta. A parte a b que fica fora d'alma, como representa a letra 
n da figura I, é cylindrica, e tem no centro ela chapa circular de zinco, que fecha o fundo 
do cartuxo, um pequeno furo i, que corresponde exactamente ao canal do ouvido, quando a 
culatra se acha atarrachada ao corpo elo canhão. ·O taco t que se introduz no cartuxo 
por cima ela polvora, impedindo assim que esta se derrame, é tambem ele fórma prismatica, e 
tem na base superior uma cavidade tron-conica em que assenta o projectíl. O taco 
derretendo-se no momento do tiro, com o calor produzido pela infl.ammação da polvora, 
tem a vantagem de lubrificar as paredes cl'alma do canhão, e ele torn ar quasi clesnecessario 
o emprêgo da lanada. 

D epois do tiro tira-se o cartuxo com um instrumento particular, denominado saca--
cartuxos, e como elle resiste á explosão ela carga sem soffrer alteração sensível em sua 
fórma, por se acharem suas paredes inteiramente em contacto com as paredes d'alma, e 
com o fundo ela culatra, pode sem inconveniente ser empregado por mais de uma vez . 

A culatra do systema WMtwo1-tl~ é sem duvida muito mais simples que a do canhão 
A1·mstTong. Os inconvenientes porém que se notão no maquinismo cl'este ultimo canhão, 

3 s 
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e que são inherentes a todos os methodos de obturação que se conhecem, apresentão-se no 
elo canhão Whitworth ainda(_}m maior escala. 

A experiencia tem mostrado que a duração do maqmmsmo Wltitwo?·tl~ é muito 
limitada, que as roscas da culatra se estragão em menos tempo que as do parafuso ôco do 
canhão Annstrong, e deixão escapar por suas juntas, apezar do cartuxo meta:Ilico, muito 
mai01: quantidade de gazes, com grave prejuízo dos alcances e precisão elas pontarias. 

Além cl'estes inconvenientes, que tornão inadoptavel o systenia dte obturação 
Whitworth, nota-se que a operação ela carga não é tão rapida como ·era de esperar ela 
simplicidade do maquinismo. O cartuxo metallicci dilatando-se com a explosão da carga 
adhere de tal modo ás paredes d'alma, que a maior parte das vezes só com di:fficuldade e 
perda de tempo se pode tirar do canhão, ainda mesmo empregando o saca-cartuxos. · 

Quanto" ao systema de raias polygonaes, que caracteriza a artilharia Whitworth, e de 
qu.e me occuparei quando tratar dos canhões raiados de culatra fixa, é no meu entender 
ele uma.superioriclade notavel sobre todos os outros systemas até hoje conhecidos. 

CANHÃO "ENGSTRÓM." 

Como o systema de culatra movei elo canhão "EngstTdm " é no meu conceito o que 
mais satisfactoriamente resolve o clifficil problema de fechar hermeticamente o fundo 
cl'alma dos canhões, pareceo-me acertado apreseri.tar a clescripção detalhada e os desenhos 
de cada uma das peças que o compõem. 

O canhão de culatra movei do systema EngstTdm (Est. 3 fig. 1) é de ferro fundido, 
e tem a forma ?e um cone alongado, sem molduras, filetes ou faxas, aprese~tando apenas 
um pequeno accrescimo de metal em forma de tulipa junto á bôca. O vazio interior que 
atravessa o canhão em todo seu comprimento, consta de quatro partes distinctas: ·P 
ela alma cylinclrica, com quatro raias em espiral de secção symetrica, e semelhante á dos 
primeiros canhões de systema Francez : 2~, da c amara destinada a receber a carga de polvora 
e o proj ectíl-a camara tem tambem ·quatro raias em espiral no prolongamento das da 
alma ; estas raias porém são um pouco mais profundas, e só começão a certa distancia elo 
·fundo ela camara :~B", da galeria, abertura por onde se introduz o obturador, e representada 
na figura 1 pelas letras a b e f: 4~ finalmente, do alojamento e f g h, onde se adapta o 
mesmo obturador. A secção vertical e parallela aos munhões ela primeira d'estas 
aberturas ou galeria, acha-se representada n a fig. 2 pelas letras ·a b c d; quanto ao 
alojamento, consiste em um vaZio cylindrico concentrico com a camara, e separado d'esta 
por. uma superfície curva, cuj as secções; no sentido do eixo do canhão, são arcôs de cÜ'culo 
taes como g e h das figuras 3 e 4. 

As principaes dimenf)ões exteriores e interiores do canhão são as seguintes: 
m. 

Comprimento do canhão, -

" do vazio interior do canhão, -
Diametro na maior espessura da culatra, 

na garganta junto ao bocal, -

3,030 
2,650 
0, 558 
0,283 

• 
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Diametro do circulo d'alma, 
, do circulo da camara, -

Largura das raias, 
Profundidade das raias n' alma, 

" Altura da galeria, 
Largura da dita, 

na camara, 

Comprimento da dita no sentido do eixo d'alma, 
Diametro do alojamento cylindrico, 

m. 
0,1215 
0,1345 
0,029 
0,0045 
0,0065 
0,280 
0,1345 
0,150 
0,280 

415 

Passarei agora a descreyer cada uma das peças que compõem o simples e engenhoso 
maquinismo da culatra, principiando pelo obturador. 

O obturador B (figs. 3, 4 e 6) é uma peça massiça de aço fundido, que tem por fim 
fechar o fundo da camara. A parte do obturador a b de forma cylindrica, qüe fica dentro 
da c amara do canhão quando o obturador está em seu alojamento, ~enomina-se bu.filo. 
O diametro d'este bujão é quasi igual ao diametro 'ela camara ( 134 m?'-,5), e a sua base cavada 
em semi-espheraj destinada a receber o fundo do cartuxo. Na base opposta c' d' (:fig. 6) 
h-a uma cavidade tronconica, na qual se introduz o tôpo Z da haste O, que serve de punho 
ao obturador. 

Destinguem-se tambem no corpo do obturador as duas protu·berancias l m, a que 
chamarei tTavadoTes. São estes travadores que, apoiando suas faces e' f contra os resaltos 
lateraes posteriores e f (fig. 3 e 4) do alojamento, impedem o obturador de recuar com a 
explosão da carga, o que mais claramente se perceberá quando se tratar da operação de 
fechar o fundo da camara. 

Na face superior . de um dos travadores h a uma cavidade com rosca, na qual 
se atarracha um pequeno parafuso n de cabeça semi-espherica, que serve para facilitar o 
movimento do obturador ao longo ela galeria, mas cujo fim principal é fazer com que o 

. mesmo obturador não possa ter jogo algum no seu alojamento, e impedir assim O o choques 
no momento do tiro. . 

A haste O, que, como já se disse, serve de punho ao obturador, é um cylindro ôco de 
ferro forjado, terminando na base Z em tronco de cone. Fixa-se a haste ao corpo do 
obturador, introduzindo a sua pai:te tronconica na cavidade de igual forma da base d'este, 
e calçando-a em tôrno com pequenas cunhas de ferro mettidas á força de martello. 

Uma manivella de ferro f01jado ou de bronze D, com dois braços, fixa ao tôpo 
da haste por uma pequena cavilha de ferro o, completa este apparelho, e facilita· o manejo 
do obturador quando se tem de abrir ou fechar o fundo da camara. 

Para evitar o grave inconveniente que se nota no canhão ATmst-ro11g, de destacar do 
corpo da peça o obturador, a haste d'este passa através de uma caixa de ferro fundido E 
(fig. 3, 4, e 5), adaptada ao canhão por uma missagra semelhante á da culatra movel ao 
systema " WltitwoTtlt." Esta caixa representa o florão de culatra das peças que su 
carregão pela boca, e tem por fim: 

' .. 
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l ° Facilitar o movimento do obturador, servindo de apoio á haste, e fazendo 
com que ella se conserve constantemente no prolongamento ·ao eixo da 
peça. C 

2~ Receber e sustentar o obturador em quanto se introduz na camara do canhão 
o cartuxo e o projectíl. 

3° F echar a abertura posterior da culatra; e finalmente servir de ponto de apoio 
a duas molas circulares, cuja utilidade adiante se verá. 

Um pequeno fecho de ferro F (fig. 4) , tendo fixa na haste uma mola de aço t, e 
terminando em um dente tt, occupa o interior de uma cal.h <t longitudinal praticada n a face 
intern a da par,ede esquerda da caixa E. O fecho gira em tôrno de um perno S, que o 
sustenta entre as duas paredes da calha ; e a mola d'aço em virtude de Sl,J.a elasticidade 
obriga o deHte a ·penetrar em uma pequena cavidade que existe na parede interna da 
galeria, como se vê na figura 4. 

O fim principal do inventor, collocando este fecho, parece ter sido fazer com que a 
caixa em nenhuma circunstancia se possa separar da face posterior da culatra, sem ter 
primeiramente recebido o obturador; visto como é este que na 'occasit'w de entrar na caixa 
comprime a mola, e faz sair da pequena cavidade o dente elo fecho. LiVTe então a caixa, o 
menor impulso pàra a direita que se applicar á h~ste Jo obturador, será sufficiente 
para fazel-a girar sobre seu gonzo, e afastai-a da culatra, ·ficando assim o canhão 
completamente desembaraçado para se poder carregar. 

A caixa tem tambem em sua face posterior, contornando a abertura por onde passa a 
haste do obturador, uma calha circular na qual se adaptão duas molas em arco de circulo 
G (fig. 3, 4, 5, e 7). As tres laminas de bronze sobrepostas (fig. 7), de que se compõe 
cada uma das molas, s[io reunidas l)Or meio de um parafuso V (fig. 5 e 7), que as fixa no 
interior da calha circular. 

E stas molas concorrem efficazmente para a conservação de todo o maquinismo, 
evitando as vibrações e choques do obturador contra as paredes do aloj amentQ_ na occasit'Lo 
do tiro; porque obrando sobre a manivella D no sentido de afastai-a ela caixa, obrig[Lo 
os travadores a conservar-se constantemente ~pplicitdos contra o resalto posterior elo 
alojamento. 

As cabeças dos dois parafusos V, que fixão as molas de bronze no interior da calha 
praticada na ffice e~terior ela caixa, limitüo o mÓvimento circular ela manivella, e servem 
para indicar a posiçt'ta tanto horizontal como vertical dos travadores. 

Para fechar hermeticam~nte o fundo da camara, emprega o inventor uma roclella 
elastica H (fig. 3 e 4) adaptada na hase anterior do obturador. Esta rodella compõe-se 
de tres anneis rle ' aço; dois de secção rectangular, e um de secção triangular . 

. Dos dois anneis de secção rectangular, o maior u (fig. 8) tem s~m5 ele altura, e l 33~m 

de diametro exterior, isto é, sómente Itmm menos que o diametro da cam(tra. O menor v 
tem a mesma altura e espessura elo maior, e deve ajustar-se perfeitamente dentro d'elle. 

Estes dois anneis sitO interrompidos, como se vê na figura 8, por um simples corte 
Z, não deixando todavia de haver uma solução completa ele continuidade. 
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O annel de secção triangular X tem 251I!m ele altura; seu diametro externo é igual ao 
elo maior annel u, e o diametro interior é um po~co maioJ:Jque o diametro interior elo 
pequeno annel -v. 

Oollocado o segundo annel dentro do primeiro, e em cima ele ambos o annel 
triangular, como mostra a secçtio A. B . da :figura 8, st'LO estes tres anneis -assim reunidos 
adaptados á base anterior do bujão do obturador por meio de duas cavilhas ele ferro y, 
com rosca nas extremidades, que atravessando, tanto o corpo do obturador parallelamente. 
ao eixo do éanht'w, como os dois anneis em suas superficies de juncção, se vão atarraohar 
no annel de secçt'w triangular, de maneira que este ultimo annel contém os dois outros, e 
os obriga a conservarem-se sempre unidos á base elo bujão. Oomo porém é preciso deixar 
á rodella elastic.3. a possibilidade ele dilatar-se, os furos que dito passagem ás cavilhas, 
praticados no corpo do obturador ·e na juncção dos dois anneis, são ele secçtio ellip'tica, 
de sorte que ellas podem afastar-se de sua primeira posiçí:io todas as· vezes que a 
rodella é forçada .a dilatar-se. 

Depois elo que acima fica dito, é facil ele comprehencler como obra a roclella elastica. 
No momento do tiro, sendo esta obrigada a dilatar-se, pela forte pressão que os gazes 
exercem sobre todo o seu contorno interior, fecha hermeticamente o fundo ela camara, e 
impede que os gazes se escapem entre as paredes cl'alma e a superficie cylinclrica elo 
buj ão elo obturador. 

Assim, esta rodella funcciona n'alma elo canhão como o forro ele couro de um ·embolo, 
que tanto melhor se applica contra as paredes internas elo corpo ela bomba, quanto mais 
consideravel é a pressão que supporta. 

O canal do ouvido forma um angulo. de 88? com o eixo do canht'LO, e nt'to communica 
com a carga senão por intermedio ele um pequeno furo i (:figs. 3 e 8), praticado n'um elos 
pontos elo contorno do annel ele secção triangular, que faz parte ela. rodella elastica. 
E ste furo só corresponcle ao canal do ouvido quando o obturador está convenientemente 
collocado no seu alojamento para resistir á reacção dos gazes da carga ; assim, se ·o 
obturador occupar outra qualquer posição que ntio sej a esta, os artilheiros podem estar 
seguros que o tiro não partirá, ainda mesmo que por inadvertencia se applique o fogo á 
escorva elo canhiw. 

Finalmente, com o :fim de supprir a falta do bottio ele culatra, tiLo nllcessario em 
certas circunstancias elo serviço, principalmente nas manobras ele força, o inventor adaptou 
ao canhão no ponto culminante elo primeiro reforço uma peça de ferro forjado c' 
(fig. l e 3). 

Esta peça serve igualmente ele caixa á regoa ou alça ele n:ira, e recebe tambem um 
pequeno parafuso de pressão d', que tem por fim sustentar a dita aiça na altuút 
correspondente á clistancía do alvo. 

' ' . 
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CLASSE IX. 

TELEGRAPHOS E·LECTRICOS · 
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SUMMARIO: .., 
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FRERES-TELEGRAPHO AUTOMOTOR DE JIIR. ALLAN-APPáRELHOS li\IPRESSORES DE l\!. D'ARLINCOURT, DE 

JIIM. DIGNEY FRERES, DO DR. DUJáRDIN, E DE JIL BONELLI. 

Depois de sua invenção, nos principias do seculo actual, a telegraphia electrica tem 
feito ~otaveis progressos. 

E que se comprehendeo immediatamente que a electriciclade dava a solução do 
problema ela communicação rapida, e que se procurou aperfeiçoar essa invenção com o 
fim de tornai-a de uma applicação facil e economica em todas as partes do mundo. 

O telegrapho electrico, sob o ponto de vista de sua utilidade universal, é, como a 
machina a vapor e a locomotiva, um dos impulsores do progresso dos tempos modernos. 
Innumeras têm sido as suas applicações. 

As Nações o empregão para suas relações politicas; a Ad,ministra'Ção e a Policia dos 
Governos têm n'elle um agente seguro de uma promptidão incomparavel ; o Commercio 
o utiliza a eada instante para as suas transacções, os particulares para sua correspondencia; 
e nos caminhos de ferro, elle é o melhor instrumento de segurança. 

Muito recentemente em alguns paizes da Europa, o telegrapho electrico começou a 
prestar serviços de grande monta á n avegação. Um ~ystema de postos telegraphicos, 
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estabelecido ao longo da costa, faz conhecido em cada um o estado atmospherico dos 
outros. Quando uma 'tempestade ameaça em um posto, o tjlegrapho d'ahi a annuncia a 
todos os outros em que ella pode influir; e em cada um por meio de signaes, adverte-se 
aos navios que navegão á vista da costa para que se ponhão de resguardo. 

Considerado o telegrapho electrico como o agente das relações mutuas entre dous 
pontos, em muitas circu~stanc-ias pode-se dizer que elle reduz á metade as distancias. 

Assim, se, em casos eventuaes, um ponto de um paiz necessita da .protecção ou de 
soccorros de um outro, elle quasi annulla o tempo que tomaria um correio para levar o 
pedido de auxilio até este ponto, e os sbccorros podem ahi ser providenciados, e enviados 
quasi ao tempo em que a sua necessidade se fizera sentir no logar que os reclamara. 

Essa consideração nos leva a crer que o telegrapho electrico, que é de ' grande 
utilidade nos paizes onde ha vias de communioaçãb seguras e faceis, seria ainda de maior 
prestimo n'aquelles em que as relações dos centros principaes de população com as outras 
localidades são lentas e difficeis. 

· É n'este caso que ainda se acha o Brasil, onde as vias de coinmunicaçt'w regulares 
são em pequeno numero. O seu estabelecimento é actualmente a necessidade mais 
urgente do nosso Paiz, a que estão directa e intimamente. ligadas todas as questões, que 
dizem respeito ao seu progrêsso tanto moral como material. 

Sejão esses meios ele communicação estradas ordinarias ou ele ferro, canaes ou rios 
tornados navegaveis, a sua construcção será sempre lenta, e muitos annos se passarão · 
antes que s~ja effeituacla a ligação elas grandes cidades do litoral com os principaes centros 
ele producção ·elo inte1:ior. 

A execução de uma rede telegraphica não exige, nem tanto tempo nem tão avultados 
capitaes. Entretanto, por meio d'ella, o Governo e os particulares começarião em breve 
a colher alguns dos beneficios da facilidade das relações entre as diversas partes do 
Imperio, e quando, para o futuro, se houvesse estabelecido as vias ele communicação, o 
Brasil possuiria todos os elementos de segurança e ele adiantamento, que actualmente 
concorrem para o engrandecimento ela Industria e do Commercio elas Nações mais 
cultas. 

Pondo termo a essas icléas ele progresso que nos fôrão suscitadas pelo objecto de 
nosso trabalho, vamos encetar a exposição ele nossas observações sobre os apparelhos 
telegraphicos apresentados no grande Concurso industrial. 

APP ARELHOS TELEGRAPHICOS. 
Tres classes de telegraphos electricos têm tido até agora extensa applicação : os 

telegraphos de agulhas, os telegrapho de mostrador, e os telegraphos escreventes. 
O ;elegrapho de agulhas, pela simplicidade de sua construcção, e portanto por seu 

modico custo, e, ainda mais, pela rapidez ele transmissão a que se presta, foi por muito 
tempo o mais usado nas grandes linhas da Europa, e é ainda hoje geralmente empregado 
na Inglaterra. As combinações dos movimentos lateraes de uma ou duas agulhas formão 
n'esse telegrapho as differentes letras do alphabeto: assim, é necessario alguma pratica 

. ' . 
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para podú-se env1ar . e receber mensagens por meio d'esses aiJparelhos, e- sómente 
empregados especiaes n'est,e serviço são capazes de effeituai: a correspondencia 
telegraphi c a. 

Nos caminhos de ferro e nas operações de campanha militar, é conveniente que os 
despachos telegraphicos possão ser transmittidos por uma certa ordem de agentes, em 
geral sem pratica de tal serviço. A este fim se prestão os telegraphos de mostrador, em 
que a corresponclencia é feita por meio das proprias letras do alphabeto; o que põe o seu 
uso ao alcance de toda pessoa intelligente sabendo lêr e escrever. Não é, porém, 
possível obter com os apparelhos de mostrador a rapidez necessaria ás communicações 
das lin?as telegraphicas de grande movimento, e elles têm, assim como os telegraphos de 
agulhas, o inconveniente de não deixarem dos despachos que transmittem, traços pelos 
quaes se possa fiscalisar a sua exactidão; tanto na remessa como na recepção. 

É essa li principal quahdade dos telegraphos escreventes, e a que os fez adaptar com 
grande aceitação por toda parte. Dando logar a grande• rapidez na transmissão, o 
telegrapho escrevente reproduz as mensagens em signaes convencionaes no apparelho 
receptor. Além d'isto, pelas suas disposições particulares . esse apparelho presta-se com 
muita facilidade a outras necessidades essenciaes do serviço das grandes linhas 
telegraphicas. 

A Exposição Internacional apresenta modelos d'essas 1tres classes de telegraphos, 
modificadas e aperfeiçoadas. Tambem notuo-se n'ella alguns novos apparelhos tendentes 
a tornar de applicação vantajosa algumas invençõss modernas já ensaiadas, mas que, até 
agora, ntio tinhl'w sido apresentadas em condições de praticabilidade, que induzissem a 
sua substituição em logar dos apparelhos em vóga. 

Vêem-se telegraphos de transmissão automatica, de systemas differentes, com o fim 
de servirem nas linhas de ' grande movimento. No ta-se a generalizaçuo dos apparelhos 
funccionando com correntes inversas, e em muitos a introducção de baterias de inducção 

• magnetica para substituir as pilhas voltaicas. Os apparelhos impressores em typo 
ordinari.o sobresahem pelas novas combinações que apresentl'w; e um d'elles conseguia 
tuo felizes resultados que nos parece dar já uma solução satisfactoria do problema da 
transmissüo impressa dos despachos. 

TELEGR.APHOS DE .AGULHAS. 
Os telegraphos de agulhas, inventados por Oooke e Wheatstone, fôrão os primeiros 

que funccionárt"Lo em linhas telegraphicas de alguma extensão. 
A simplicidade de sua construcção os torna pouco susceptíveis de modificações: 

assim, vêem-se na Exposição muitos modelos do apparelho primitivo de Wheatstone. A 
unica innovação n'elles introduzida é o motor de inducção magnetica, afim de dispensar o 
uso de pilhas voltaicas para a producçt'w das correntes electricas. 

Os manipulaclores girantes dos primeiros apparelhos fôrão substituídos por outros em 
fórma de tecla. Essa tecla, que não é senão uma alavanca de l ~ ordem, faz systema com 
uma barra de ferro doce, collocada em frente dos polos de um feixe de imans permanentes 
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~m fórma de Íerradura. Os movimentos descendentes, que se dão ao manipulador, fazem 
passar a barra de ferro diante elos i;mans; e isso dá lagar a jOrrentes de inducção que os 
fios da linha levão ao receptor da estação correspondente, e ahi põem em movimento· as 
agulhas magneticas, que fazem os signaes. 

Os à.pparelhos de agulhas com motor ele inclucçtio magnetica st"w expostos pelo 
Engenheü<o de Telegraphos, Mr. H enley seu inventor. 

TELEGRA.PHOS DE MOSTRADOR. 

H a um numero consicleravel d'esses apparelhos em todas as exposições de telegraphia; 
mas pelas innovações que apresentão todos podem ser incluiclos em 2 grupos: 

19 Apparelhos de motor electro-chimico, de correntes inversas. ~ 
29 Apparelhos de motor de inclucção magnetica. 
Foi o afamado constructor M. Bréguet quem primeiro fabricou telegraphos ele 

mostrador funccionando pela acção de correntes ele sentido inverso. 
O apparelho de M. Bréguet não foi apresentado na Exposição; o que ahi existe foi 

fabricado pela castt Digney freres, de Paris, que tem ultimamente introduzido alguns 
aperfeiçoamentos em differentes classes ele telegraphos. 

O telegrapho ele d nas correntes de JYIJYI. Digney só cli:ffére de um telegrapho ele mostrador 
orclinario pelas disposições, que contém para o uso de correntes de sentido opposto. O 
manipulaclor, em lagar ele produzir na passagem de uma letra para a seguinte ora uma 
corrente ora uma interrupção, produz alternadamente correntes positivas e negativas. 

O receptor, em vez de conter um electro-iman ordinario, funccionando pela acçüo de 
uma corrente qualquer, e deixando de obrar quando essa acção cessa, contém um systema 
de electro-imans, cujo effeito varía segundo a clirecção das correntes e em que as 
interrupções nüo alterüo os effeitos anteriormente produzidos. 

Esse systema, ela invenção de M. Siemen, consta ele um electro-iman orclinario de 2 
carreteis, a cujas barras interiores foi ligado um dos palas de um iman permanente, por 
exemplo, ao polo N arte; d'esta sorte, independentemente de qualquer corrente os nucleos 
do electro-iman estão sempre magnetizados como o polo N arte ele uma agulha magnetica. 
O iman permanente é curvo, e a seu polo Sul está reu~:lida a 'extremidade da armadura, 
que nos telegraphos de mostrador rege o escapamento do ponteiro do receptor, a qual por 
essa clisposiçt"w se conserva magnetizada de um modo contrario ao dos nucleos do electro-
iman. 

Essa armadura passa entre os extremos- F, _p- d'estes nucleos, e, em razão da 
igualdade de sua acçt"Lo attractiva, é mantida em eguilibrio no meio . do intervallo que os 
separa. Quando porém uma corrente, que supporemos positiva, passa nos fios do electro-
iman, ella Ill;Odifica o estado magnetico dos nucleos d'elle, augmentanclo a força de 
um P, e diminuindo a do outro P• Então a armadura cede á attracção preponderante de 
P e aproxima-se de seu lado. Se a corrente positiva é interrompida, os palas P e p 
reaclquirem igualdade em sua acção magnetica, e não ha razüo para que a armadura se 

3 T 
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mo\a da posição que tomara ; mas, se uma corrente negativa vem a passar no electro-iman, 
ella produz uma magnetizt'\uO inversa da que causara a corrente positiva, o polo P 
enfi·aquece em quanto p se reforça, e a armadura é attrahida pelo ultimo. 

Vê-se pois que a oJternaçl'LO de correntes positivas e negativas produz a oscillaçuo ela 
armadura que governa a roda de escapamento. Pela acçuo ele um motor de relogio, essa 

.roda gira successivamente a cada corrente ele uma parte ele sua circumferencia, 
correspondente no mostrador ao angulo ele uma letra com a proxima. Ora, como na 
passagem de uma letra á seguinte o manipulador emitte uma corrente, o ponteiro do 
receptor avança de uma let.ra; e por essa relação de effeitos comprehende-se que se possuo 
combinar os movimentos do transmissor e do receptor de maneira que a letra em que pare 
o manipulador, seja indicada pelo ponteiro do receptor. 

Divers~s vantagens se obtêm pelo emprêgo das correntes inversas, e pelas novas 
disposições adaptadas por MM. Digney :-

1 ~ Torna-se apto o telegrapho ele mostrador a funccionar em grandes distancias. 
Isto provém de que as conentes inversas se transmittem com mais velocidade e e:fficacia 
nos fios telegra]?·hicos do que as de um só sentido separadas por interrupções. A descarga 
dos fios percorridos pelas coúentes electricas nt"LO sendo instanta.nea, quando correntes de 
uma só direcçuo se succedem com curtas interrupções em linhas extensas, muitas vezes nt"w 
ha entre ellas tempo suffi.ciente para se operar a descarga da corrente anterior, e a linha 
recebe a corrente seguinte antes que tenha voltado ao estado neutro. D'esta sorte os 
e:ffeitos das correntes successivas vão-se accumulando, e em pouco tempo· a influencia das 
interrupções se torna insensível a grande distancia. Quando porém . em lagar de 
interromper-se a corrente lança-se na linha uma corrente inversa, parte d'ella neutraliza 
instantaneamente a corrente que volta, e outra parte vae produzir no apparelho receptor o 
e:ffeito que d' ella se espera. 

2? Pela aclopçt"w elo electro-iman de armadura magnetica de M .. Siemens, dispensa-se , 
o uso das molas antagonistas, que nos outros receptores de mostrador são necessarias para 
a~astar do electro-iman usual a armadura reguladora do escapamento, quando as correntes 
st'LO interrompidas, molas cuja tensão é preciso alterar amiudadas vezes para pôl-a de 
accôrdo com a intensidade das correntes electricas, de sorte que ellas possl'to promover a 
attracçüo da armadura, qualquer que seja a sua intensidade: 

3 ~ Torna-se muito sensível o receptor, porquanto mesmo fracas correntes passando 
nos fios do electro-iman alterão o estado magnetico dos seus nucleos, e dão logar ao 
movimento da armadura, que rege a rotaçt'LO ela roda de escapamento. 

Em geral, os telegraphos ordinarios de mostrador trausmittem até 60 letras por 
minuto. Com o manipulador de dupla corrente de MM. Digney pode-se enviar 
correctamente até 80 a 100 letras ; mas essa vantagem não é real, porque apenas se 
pode ler bem em um receptor de mostrador 50 a 60 letras por minuto. 

Uma vantagem mais positiva d'esse telegrapho é que se . pode manipulai-o 
irregularmente sem que a exacticlão da mensagem seja prejudicada. P~r isso esses 
apparelhos prestão-se muito bem ao serviço elas Estradas d.e ferro, onde os despachos sU.o 
muitas vezes transmittidos por pessoas nl'LO adestradas no manejo elos telegraphos. 
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TELEGRAPROS DE CORRENTES DE INDUCÇÃO. 
. 9 

A applicação. das baterias de inducção magnetica aos telegraphos de mostrador é 
devida ao celebre Physico Inglez Mr. Wheatstone. 

Na Exposição Ingleza de Telegraphia vêem-se muitos apparelhos com baterias de 
inducçt'Lo magnetica, alguns dos quaes construidos segundo dons systemas privilegiados 
d'esse Professor. 

Esse genero de telegraphos é recommendado ·como de grande vantagem para a 
communicação entre estabelecimentos commerciaes distantes, pertencentes ao mesmo 
proprietario, que precisem estar em correspondencia constante um com o outro. Tambem 
silo convenientes esses telegraphos para servir como os apparelhos moveis que em certas 
linhas de caminhos de ferro acompanhl'Lo os trens, e para as communicações temporarias, 
que se estabelecem durante as operações militares. 

Dispensando o uso de pilhas chimicas, esses apparelhos funccionão a todo momento 
por si só, independentemente de qualquer preparação. 

Em geral, as correntes electricas, que servem a transmissão das mensagens, são n'elles 
produzidas pela rotação de uma massa de ferro doce diante dos polos de um iman 
permanente. 

No primeiro systema de Mr. Wheatstone, a rotação dada á manivella do transmissor 
para fazel-a percorrer o mostrador, era communicada por um systema de rodas dentadas a 
um par de carreteis enrolados de fio de arame, o13 quaes giravão em frente elos dons polos 
de um ·feixe ele imans. A ' relação entre o numero de dentes das rodas era tal, que a 
passagem de uma letra do manipulador á seguinte correspondia a úma meia revolução do 
systema dos carreteis, o que pela influencia dos imans originava uma corrente electrica de 
inclucção. 

Como essas correntes, produzidas successivamente por cada meia revoluçt'w, erão de 
sentido inverso, o receptor d'esse telegrapho era construido para funccionar sob a acçtio de 
correntes alternadamente positivas e negativas, sendo que a armadura de seu electr_o-iman 
oscillava pelo effeíto contrario d'ellas. 

É !J-R exposição tla Companhia Universal de Telegraphia Privada que se vêem modelos 
d'esse primeiro systema do Professor Wheatstone. 

Mr. Henley, Engenheiro de Telegrapbos, expõe tambem apparelbos de motor de 
inducção, em que, como n'esses de Mr. vVbeatstone, as correntes são causadas pelo 
movimento da manipulaçt'w. Esses apparelhos se recommendão pelo seu pequeno volume 
e pela simplicidade de seu mecanismo, que os torna de preço inferior ao de todos os outros 
do mesmo genero. 

N·o telegrapho de Mr. Henley a manivella do manipulador faz systema com 2 discos 
de cobre girando com ella n'um mesmo eixo vertical. Esses discos têm fixos na peripheria 
26 segmentos de ferro, 13 em cada um, alternando os elo disco superior com os elo inferior. 
Defronte cl'esses discos existe fixo um feixe ele imans permanentes em _fórma de ferra-
dura, entre os ramos elo qual estão collocados 2 carretcis enrolados de arame isolado com 
fio ele seda. A rotaçt"w da manivella faz passar successivamente os segmentos ele ferro doce 

... 
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elos 2 discos diante dos polos dos imans fixos, e isso dá origem a correntes de inducção no fio 
c:os carreteis, alternadamente de direcção opposta. Essas correntes são levadas pelo fio da 
lmha ao receptor, e ahi magnetizão os nucleos de seu electro-iman, ora de um modo ora 
de outro, conforme são negativas ou positivas. 

O extremo de uma barra magnetica oscilla entre os topos d'esses nucleos, sob a 
influencia d'essas acções oppostas, e, como o seu outro extremo tem a fórma de uma 
ancora actuando sobre os dentes de uma roda de escapamento, as suas oscillações 
promovem a rotação passo a passo d'essa roda e do ponteiro do mostrador ligado a seu 
eixo. Acontece no transmissor que cada corrente corresponde á passagem de um dos 26 
segmentos dos discos de cobre, ou ao movimento da manivella de uma letra á seguinte ; 
e, como de costume, cada corrente' produz no recep tor a passagem de uma parte da roda 
de escapamento equivalente á dislocação do ponteiro de uma letra á outra. E, se ha 
concordancill. ehtre as posições primitivas do transmissor e do receptor, concebe-se que 
consecutivamente este indicará as letras marcadas n'aquelle. 

A producçt"w de correntes causada pela propria manipulaçã0, como tem lagar nos 
apparelhos que acabamos de examinar, simplifica o seu mecanismo; mas nem sempre 
essas correntes têm a energia necessari a para exercerem effeito nos orgãos de um receptor 
collocado a grande distancia, sobretudo no começo da manipulação quando as correntes 
não tem ainda adquirido a sua intensidade normal. 

A segunda disposição de Mr. Wheatstone obvia a esse inconveniente. Os apparelhos a 
que foi applicad a são t ambem expostos pela Companhia Universal de Telegraphia Privada. 

O seu manipulador consiste em um mostrador alphabetico com um ponteiro, rodeado 
de teclas corresponclendo ás letras e aos signaes que o mostrador contém. O receptor é 
como o de um telegrapho de mostrador, mas de dimensões menores. No manipulador existe, 
em um dos lados da caixa que o contém, uma manivella por meio ela qual se produz a 
r otação de uma barra de ferro doce em frente de 2 electro-imans unidos aos polos de um 
iman permanente curvado em forma de ferradura. Essa rotação origina correntes de 
inclucção, alternativamente de sentido inverso, de que o telegrapbo se serve para a 
transmissão das letras das mensagens pelo modo que vamos descrever. Quando todas as 
teclas estão levantadas, o movimento da manivella da bateria de inducçl"w se tr~nsmitte 

ao ponteiro do mostmdor, e elle o percorre livremente. Mas se uma tecla é abaixada, dons 
effeitos sã.o pro:luzidos. 

1 ~ Uma baste a ella ligada vae collocar-se no caminho de uma peça fixa ao eixo do 
ponteiro, e obsta a seu movimento quando elle tem chegado em frente da letra 
correspondente. 

2~ O encontro com a haste da tecla destaca a peça unida ao ponteiro de uma rod a 
dentada em que ella estava engrazada, e essa roda continua a receber o movimento da 
manivella sem que o ponteiro d'elle participe. 

Entretanto, se se abaixa uma outra tecla, a primeira é levantada, a haste que ella traz 
deii{a de oppor·se á passagem da peça ligada ao ponteiro, e essa peça, engrazando de novo 
na roda dentadá em movimento, é conduzida por ella até encontrar o obstaculo da .tecla 
abaixada. 
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Assim, obtem-se o transporte do ponteiro do manipulador de uma letra á outra pelo 
abaixamento de sua!:! respectivas teclas; e, em quanto o seu flovimento tem logar, por um 
systema analogo ao que existe nos IIl:anipuladores de mostra~or usuaes, as correntes de 
inducção st'LO emitticlas para o receptor pelo fio da linha. 

Quando o ponteiro para, ha interrupçl'w de corrente na linha, por isso que a bateria 
de inducção é posta então em communicação com a terra. N'esta occasião o receptor nt"LO 
é sollicitado. por corrente alguma, e o seu ponteiro fica estacionaria ; mas quando o do 
transmissor é posto em movimento, como a cada letra .que elle passa o apparelho de 
inducção emitte uma corrente, ora directa ora inversa, o ponteiro do receptor percorre 
simultaneamente o mostrador respectivo indo de letra em letra. 

É um systema semelhante ao do telegrapho de Mr. Henley, que faz andar o ponteiro 
do receptor sob a influencia das correntes inversas enviadas pelo manipulador. 

As disposições do telegrapho, cujo exame terminamos, previnem os irtconvenientes 
dos do systema de Mr. Henley. N'elle a rotaçt"w, que se . dá ao apparelho de inducção 
antes de começ-ar a transmissão, e que continúa em quanto ella dura, produz 
constantemente correntes assás intensas para effeituarem a repetiçüo da mensagem no 
receptor. . 

A afamada Casa Siemens & Halske, de Berlim, tambem expoz telegraphos de 
mostrador, com motor de inclucção magnetica, tendo disposições semelhantes aos de Mr. 
Henley. O bom arranjo d'esses telegraphos em pequenas caixas contendo todos os 
instrumentos de um posto telegraphico, e a boa execução de todas as suas partes, os tornüo 
muito recommendaveis. 

A telegraphia com correntes de inducçiw magnetica está presentemente muito em 
vóga na Inglaterra e na Allemanhn., e sua applicaçüo parece querer estender-se progressi-
vamente. MM. Siemens. & Halske ha sete annos que os empregiLO, e têm reconhecido a 
vantagem pratica em muitas circunst.ancias. • 

Comparados com os apparelhos que exigem pilhas voltaicas, aquelles têm sobre estes 
a vantagem economica de trazerem com sigo a fonte de sua acçtLo, cujo effeito nl'Lo soffre 
variação no decurso de muitos annos. 

Os fabricantes os recommenclüo para os paizes tropicaes, pela co~stanci a ele sua acção 
em qualquer temp eratura; pois clispeusão o uso ele pilhas chimicas, que, dizem, nl"LO 
funccionão bem com o grande calor d'esses climas. 

TELEGRAPHOS ESCREVENTES. 
Os telegraphos ele mostrador, assim como os de agulha, têm o inconveniente de nl"ta 

deixarem traços da correspondencia que transmi.ttem. Entretanto, é muito util parn a 
fiscalisação da exacta reproducçüo .das mensagens que os proprios apparelhos deixem, em 
signaes convencionaes ou em caracteres ordinarios, cópias elas communicações recebidas. 

Foi o que, pela primeira vez, Morse, Inventor Amel'icano, conseguia por meio de seu 
telegrapho escrevente, que por esta propriedade teve mui grande aceitaçt'w, e foi em pouco 

. tempo introduzido no serviço telegraphico internacional elos principaes Estados ela Europa. 

' ' . 
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O telegrapho primitivo de Morse escrevia os despachos com sígnaes convencionaes, que 
erão feitos em relêvo, em uma tira de papel em mo.;imento, por um estylete de aço, o qual 
pela acção de um electro-intan era levado a penetrar por momentos em uma ranhura, 
existente na superficie do cylindro sobre que se enrolava essa tira de papel. 

O apparelho constituído d'essa sorte tinha diversos inconvenientes: 
1? Os signaes em relêvo nt'w erão bastante claros e lisiveis. 
2° A sua formação · exigia uma forte pressão do estylete, a qual tendo de ser obtida 

pela acçtio da electricidade trazia a necessidade de correntes muito energicas para a 
reproducçt'~o das mensagens. Assim, em geral, o receptor n ão era movido pela corrente 
emittida da estação correspondente pelo fio ela linha, mas sim pela corrente ele um a pilha 
local, que um apparelho especial chamaclo-relais,- obeclecenclo ás correntes elo 
t ransmissor, punha intermittentemente em communi caçt"w com o electro-iman elo receptor. 

3? O ajüstamento elo estylete para produzir signaes em relevo introduzindo o papel 
na ranhura do cylindro, que elle envolve, era uma operaçt"w longa, clifficil e incerta. 

Em 1856, um Hungaro, M. J ohn, . empregado nas linhas telegraphicas da Austri~, 
obteve um privilegio para um telegrapho escrevente, em que o estylete de Morse era 
substituído por uma rodinha, que girava sobre seu eixo quando o machinismo do relogio 
punha a tira de papel em movimento. Essa rodinha estava em parte mergulhada em 
tinta; e, sendo unida á extremidade da armadura de um electro-iman, participava das 
oscillações que ·a intermittencia das correntes electricas n'ella produzia. Assim, quando a 
armadura era attrahicla, a rodinha embebida ele tinta marcava na tira de papel, em que 
tocava, pontos ou linhas, confonne a duração da attracção. E, quando o 'electro-iman nito 
estava magnetizado, a rodinha levada pela armadura se afastava do papel, e este corria 
sem receber signal algum. As disposições elo apparelho ele M. J ohn erão um pouco 
complicadas, porque h avia a combinar o movimento de rotação, que a rodinha escrevente 
recebe do machinismo de relogio, de maneira que elle não fôsse embara,çado pela oscillação 
que· lhe transmitte a armadura do electro -iman sob a influencia das correntes interrompidas. 

Existe n a Exposição um apparelho com organismo semelhante aO ,do de M. J ohn, 
mas da maior simplicidade que se lhe pode d_ar, apresentado pelo celebre fabricante 
M. Bréguet. 

O eixo da rodinha esc revente traz uma roda dentada muito leve, que engraza com 
uma outra maior recebendo por meio da tira de papel o movimento de rotação dado pelo 
machinismo de relogio aos cylinclros que a puxão. Um ligeiro rôlo de feltro impregnado 
de tinta azul está juxtaposto constantemente ao gume ela rodinha escrevente, e a molha 
com tinta. O engrazamento das 2 rodas dentadas é arranj aclo de modo que a oscillaçilo 
da pequena com o orgão escrevente não interrompe a transmissão do movimento da outra. 
D'êsta sorte elle se fornece continuamente ele tinta, e entretanto pelos accessorios que traz 
mui pouco augmenta o peso, que com a armadura tem de ser movido pelo effeito das 
correntes electricas sobre o electro-iman . 

A casa Siemens & H alske t ambem expoz alguns modelos de receptores tendo a 
rodinha escrevente ligada á armadura do electro -im an, tão simples e sensíveis como os ele 
M. Bréguet. 
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Mas evidentemente .a melhor disposição ele telegrap h os escrevendo com tinta é a 
inventada por MM. Digney, e de que essa casa tem urrf privilegio desde 1857. A 
rodinha escrevente gira pela acçl"Lo do machinismo de relogio sobre um eixo cuja 
posição é invariavel. A tira ele papel, que recebe os signaes, passa entre essa rodinha e o 
gume de uma alavanca collocacla embaixo cl'ella, a qual faz systema_ com a armadura do 
electro-iman. Quando uma corrente n'elle passa, a armadura at trab ida levanta o papel 
e o encosta á rodinha escrevente, que deixa n'elle um signal mais ou menos longo 
conforme a duração da corrente. Vê-se pois que n 'esse apparelho a acçuo ela electriciclacle 
tem por effeito sómente aproximar a tira de papel elo orgt'LO escreven te até que elle 
produza signaes, para o que não é preciso pressão alguma, porquanto basta que o papel 
toque a camada de tinta que guarnece a borda da rodinha. Nos outros systemas, a 
acção electrica devia ser mais energica, porque tinha de pôr em movimento a rodinha .. 
escrevente, com as peças que a põem, em rotaçtLo. · 

A grande sensibilidade do receptor escrevente de MM. Digney, dispensa o emprêgo 
de 1·elais, o que importa uma grande economia de força motriz. 

Su!l rectifi cação é muito simples, consistindo em dispor a armadura de sorte que 
quando attrahida pelo electro-iman o gume de sua alavanca leve a tira de papel a tocar a 
rodinha escrevente. Depois de numerosas experiencias sobre todas as especies de 
telegraphos escreventes, o Governo Francez prefer:io o systema Digney para o serviço ele 
suas linhas telegraphicas. É este o maior elogio que se possa fazer d' esses apparelhos. 

Na bella collecção de MM. Siemens & Halske, de Berlim, n ott'LO-se alguns telegraphos 
escreventes do systema Digney, cHja applicação aquelles fabricantes aclquirírão por 
contracto com os Inventores . 

M. Siemens introduzia nos receptores escreventes o electro-iman de armadura 
magnetica de sua invenção, que descrevemos quando examiuámos o telegrapho ele 
mostrador ele MM. Digney freres. 

Esse systflma ele electro-iman foi combinado para obedecer a correntes de sentido 
opposto, mas por uma pequena moditicaçt'LO pode-se fazêl-o obrar por meio de correntes 
de um só sentido alternando com interrupções, como de orclinario emittem os transmissores 
de signaes Morse. Basta para isso collocar a armadura magneti ca, que ·passa entre os 
pelos P e p dos 2 nucleos do electro-iman, de modo que ella fique ordinariamente muito 
mais proxima de um P do que do outro p. Este polo p é justamente o que augmenta em 
força magnetica, pela influencia elas correntes que o transmissor emitte . Assim, a 
influencia d'ellas leva a armadura para p, afastando-a do polo P; mas assim mesmo eJ.la fica 
mais proxima d'este do que do polo p, ele sorte que, quando as correntes cessão e este 
polo p perde a sua preponderanci a, a armadura obedece á acção de P, de que está mai s 
perto, e volta á sua primitiva posição. Assim têm logar as oscillações da armadura, que, 
s~ndo de duração variavel, produzem a formaçt'Lo dos signaes Morse transrnittidos. 

A adopção d'esse systema ele electro-iman ainda dêo mais sensibilidade ao receptor 
escrevente- Digney,-e portanto habilitou-o a funccionar em maiores distancias com uma 
força motora relativamente menor. 

Observa-se, entretanto{ em opposiçt'LO a essa grande vantagem economica, que os 

' . . 
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telegrapbos muito sensrve1s sito sujeitos á influencia das correntes accidentaes, que, por 
causas meteorologicas, se lroduzem muitas vezes nas linhas telegrapbicas. Essa 
consideração não nos parece assás valiosa para contrastar as vantagens reaes que a 
sensibilidade .dos receptores proporciona: a economia de força motora e a rapidez de 
correspondencia. Visivelmente, a rapidez da transmissão das mensagens depende da 
sensibilidade dos receptores, e sempre que um apparelbo fôr sensível ás cai-rentes artificiaes 
emitticlas pelo manipulador, elle o será tambem ás naturaes da atmosphera. · 

O facto é que os receptores com electro-iman de armadura magnetica se achão eni 
maioria na Exposição da casa Siemens & Halske, e justamente fôrão adaptados nos 
telegraphos em que se notão mais esmero na construcçã.o e aperfeiçoamentos de outra 
ordem. 

A casa .Pigney freres, de Paris, adaptou tambem esse systema de electro-iman em um 
telegrapho escrevente, que traz comsigo um apparelho de inducção magnetica, por meio 
do qual se produzem as correntes que senem para a tr'ansmissão. 

O movimento da manipulaçiio 'é effeituado immediatamente sobre o apparelbo de 
iuducçt'w, o qual emitte correntes, ora de um sentido ora ele outro, cuja acçüo é apr:oveitada 
para reproduzir no receptor os signaes enviados. 

Sendo as correntes de inducção alternadamente de sentido opposto, e de duração 
instantanea, não era possível empregal·as com um electro-im an orclinario para se escreverem 
os signaes Morse, cuja formação exige correntes de cluraçuo variavel. O electro-iman de 
duas correntes de M. Siemens, produzindo effeitos sómente pela acção de correntes, e não os 
alteranclo por sua interrupção, o effeito ele uma corrente uma vez produzido pode 'persistir 
em quanto não se promove a emissão de uma outra de sentido opposto. É d'esse modo 
que, pela adopçt'w elo electro-iman ele armadura magnetica ele ·duas correntes, se pode 
transmittir com correntes de inducçt'w as combinações de signaes, que compõem as letras 
elo alpbabeto Morse. 

A applicaçt'w das baterias de ind'ucção magnetica aos telegraphos escreventes é 
invenção ele M. Siemens, que a apresenta em um pequeno telegrapbo muito portatil, em 
que a tracçii.o da tira ele papel é produzida á mão por meio de uma manivella. 

Duas outras innovações são expostas por esse afamado fabricante em um bello · 
apparelho proprio para linhas submarinas : o 1·elais de correntes inversas, e o manipulador 
para a transmissão de signaes com taes correntes. 

O principal or!5tLO do 1·elais Siemens é o seu eledtro-iman de armadura magnetica, 
que, obedecendo a correntes de sentido opposto, fecha o circuito da pilha local através do 
receptor pela acç~o ele correntes de uma direcçt'to, e o interrompe pela das de sentido 
inverso. 

O manipulador para duas correntes cliffere em alguns detalhes do transmissor ordinario 
de Morse: No estado de repouso, o manipulador de M. Siemens estabelece, como de 
costume, a communicação da linha com o receptor de seu posto ; mas, dando-se· lhe um 
movimento lateral, a manobra para a formação dos signaes põe o fio da linha 
alternativament'e em relação com o polo positivo ou com o negativo da pilha. Já dicemos, 
fallando do telegrapbo de mostrador ele correntes inversas de MM. Digney, como as 
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correntes inversaE; se pre.stão a maiOr rapidez de correspondencia do que as correntes 
intermittentes de um só sentido. 'i 

A neutralização que as correntes inversas produzem entre si, na occasião da descarga 
dos fios por sua acção opposta, as .torna de muito util emprêgo nas linhas submarinas, 
onde a descarga espontanea das correntes de volta é muito demorada por existir grande 
quantidade de electrioidade condensada sobre as faces da camada isolante de que o fio 
metallico é envolvido. 

É sem duvida por essas razões que MM. Siemens & Halske applicárão nos seus 
telegrapbos para linhas submarinas, disposições para a transmissão de despachos com 
correntes de dous sentidos. Alguns apparelhos, expostos pelas casas Digney freres e Siemens 
& Halske, contêm um systema para pôr em movimento o macbinismo do relogio, que arrasta 
a tira de pàpel pela influencia da electricidade. A primeira corrente, que chega ao receptor, 
faz andar esse machinis~o, e elle só pára depois que a transmissão acaba. l'or esse meio 
a mensagem é escripta sem intervenção de pessoa alguma; e não é necessario, como nos 
outros telegraphos, dar-se por uma campainha electrica aviso ao agente do posto que 
recebe, afim de qne elle colloque o receptor em condições de reproduzir a communicaçüo. 

TRANSMISSORES A UTOMATICOS. 
Os novos receptores escreventes por sua grande sensibilidade podem prestar-se a 

escrever mensagens enviadas com . muito maior velocidade do que a que tem logar 
actualmente pela transmissão á mão geralmente em voga. É que a formaçuo de cada 
letra, abaixando mais ele uma vez o manipulaclor por tempos mais ou menos breves, exige 
a recordação mental elos signaes que a compõem; e por maior que seja a pratica, essa 
operação · toma algum tempo, que se ajunta ao ela execução dos elementos que formão as 
letras. Além d'isso, n'essa manipulação muito delicada muitos erros escapão que alteruo 
a exactidão da transmissão. 

Se fôsse possível e:ffeituar a transmissão dos signaes Morse por um meio mecanico, a 
que se podesse dar tanta rapidez quanta se precisasse, conseguir-se-ma fazer a 
correspondencia telegraphica com toda a presteza consentanea com as condições dos 
receptores aperfe~çoaclos. Os fabricantes Siemens & Halske, de Berlin, e Digney freres, 
de Paris, e o Engenheiro Inglez, de Te)egraphos, Mr. Allan, apresentárão 3 apparelhos 
para a transmissão automatica ; os 2 primeiros dos signaes Morse, e o 3° de um novo 
alphabe'to inventado pelo seu autor. O apparelho exposto pela casa Siemens, sob o nome 
de-Transmissor automatico de typos- , tem uma clisposição analoga á ele um apparelho 
inventado pelo proprio Morse para o mesmo fim; mas é fundado em principio inteiramente 
diverso. Nas experiencias a que foi submettido, conseguia-se enviar com esse transmissor 
80 palavras em um minuto por . um s6 fio a umfl. estação distante 2000 milhas das 
quaes 50 submarinas! Examinemos as disposições do apparelho ele M. Siemens. 

As correntes electricas são produzidas por uma poderosa bateria de inducção, na 
qual se põe em rotação uma barra de ferro doce em frente dos polos de muitos imans 
reunidos, o que, como é sabido, origina em cada meia revoluçt'w da barra uma corrente de 

3 u 
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sentido opposto. Para aproveitar as vantagens das correntes inversas, M. Siemens 
combinou o seu apparelbo d'Q modo que a transmissão dos signaes Morse tivesse logar 
pela emissão d'essas correntes ; e para reproduzil-os elle adaptou um receptor eserevente 
contendo o seu electro -iman de armadura magnetica. 

O transmissor autoniatico · de M. Siemens usa de typos feitos em chapas de cobre 
cortados na borda em partes salientes e reintrantes, as quaes por uma combin~J.,çiio muito 
engenhosa com as correntes inversas ele inclucção produzem a transmissão clo.s signaes de 
Morse. Esses typos são juxtapostos uns aos outros em reguas de metal tendo uma 
ranhura para segural-os; e assim se compõem as palavras da mensagem . . A borda inferior 
d'essas reguas traz uma cremalheira, que se ajusta ao passo de um parafuso sem fim, 
quando ellas são collocadas em sua posição respectiva na mesa em que se faz a transmissão. 
Um systema fixo sobre essa mesa traz uma peça movei munida de um gume vertical, que 
uma mola apoia _constantemente sobre a superficie dos typos reunidos na regua, quando 
e lia está em seu logar. D' esta sorte, quando se dá á regua um movimento ele translação, 
o gume da peça movei ora corre sobre as partes salientes dos typos, ora cahe nas 
reintrantes, e assim oscilla intermittentemente. Uma baste vertical, que lhe está ligada, 
participa d'essa oscillação, o q~1e a leva de encontro ora a uma ponta L, em communicação 
com a linha, ora com uma outra T, em relação com a terra. 

Um mesmo systema motor serve· para pôt; em rotação simultaneamente o apparelho 
iucluctor e o parafuso sem fim, que engraza na regua dos typos; e ha uma tal combinação 
entre os movimentos ela regna e da barra de inclucção, que a cada meia revolução cl'esta 
barra (que causa uma corrente) a regua se move ele uma certa quantidade. As correntes 
electricas vêm ter pela massa metallica do transmissor ao systema movei, cujo gume corre 
sobre os typos, e, quando a regua passa debajxo cl'elle, a baste vertical a elle ligada toca a 
ponta L, quando o gume assenta em partes salientes, e a ponta T quando elle cabe nas 
reintrantes. No I? caso, correntes successivas positivas e negativas sào enviadas pela 
linha, e vílo produzir no receptor, aquellas o contacto do orgtí.o escrevente com a tira ele 
papel, estas a separação. No 2? caso, h a interrupção ele correntes na linha, e no receptor 
continua o effeito ela ultima corrente. 

Assim, em qnar.to o gume percorre as partes salientes dos typos, a· breve cluraçào elas 
correntes de inclu~ção só produz no receptor pontos separados por pequenos intervallos. 
Mas se o gume cabe em uma reintrancia depois da emissào de uma corrente positiva, 
produz-se uma interrupção, e o effeito da corrente permanece no receptor, que reproduz um 
traço em logar ele um ponto. Se, ao contrario, a interrupção succede a uma corrente 
negativa, continuando o seu effeito no electro -iman do receptor, o orgào escrevente :fica por 
mais tempo separado da tira de papel, e um mais longo intervallo branco é deixado entre 
os signaes. Oomprehende-se agora como, por uma combinação da grandeza elas partes 
salientes e reintrantes dos typos, se possa com elles compôr os signaes ele Morse. 

O modo extremamente engenhoso, por que M. Siemens conseguia reproduzir esses 
signaes por meio de correntes inversas? torna o seu apparelbo capaz de transmissào 
rapida e segura a grande distancia, o que não pode obter o transmissor que vamos 
examinar. 

• 
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_ Exposto pela casa Digney freres, de Paris, esse transmissor é de systema analogo ao 
de um apparelho d'esse genero imaginado por Bain, o inrjentor do telegrapho electro-
cl1imico, e consiste em dous instrumentos distinctos ; o perfurador, e o transmissor 
1)ropriamente dito . 

O perfurador é constituído por um systema de duas ou mais alavancas, por cujo manejo 
se fazem em tiras de papel buracos rect.angulares, representando pela dimensão e pelo 
arranjo os signaes do alphabeto Morse, que traduzem a mensagem. 

O transmissor propriamente dito tem a fórma geral de um receptor escreYente. Ha 
n'elle um machinismo de relogio com disposições para arrastar uma tira de papel, mas o 
electro-iman foi supprimiclo assim como todo o systema escrevente, e em seu logar existe um 
cylindro de metal, em parte envolvido constantemente pela tira ele papel perfurada com os 
signaes da mensagem. Esse cylindro tem uma pequena ranhura, caYada segundo um 

· circulo parallelo ás suas bases. Em frente d'essa ranhura · existe uma ponta curva ele 
metal, presa a uma haste vertical, que oscilla muito facilmente em um eixo parallelo ao do 
cylindro, e toca em seus movimentos 2 contactos, um P, communicando com ·a linha; e 
outro R, em relação com a terra. Como essa haste metallica communica constantemente 
com a pilha, suas oscillações produzem emissões de correntes electricas na linha alternando 
com interrupções. Vejamos como têm logar essas oscillações. A ponta de metal da baste 
oscillante assenta sobre a tira de papel, que passa sobre o cylinclro, e é conservad.a 
levantada em quanto correm por baixo d'ella partes intactas elo 1)apel; mas, quando 
passão as partes perfuradas, a ponta cabe na ranhura fronteira do cylindro, e ah_i se 
conserva durante a passagem dos buracos, que representt'w os signaes. N'esta occasiiLo, a 
haste oscillante está juxtaposta ao r.ontacto P, e correntes ela pilha, passando na linha, vão 
produzir em um receptor escrevente pontos e traços, dispostos exactamente como os 
buracos perfurados na tira de papel, que é arrastada pelo machinismo do transmissor. 
Vê-se d'este breve exame do. apparelho automatico de MM. Digney, que a principal 
operação ela trans~issão consiste em perfurar os signaes das mensagens. Feito isto, ellas 
são enviadas pelo trabalho autom atico de um machinismo, a que se pode dar toda a 
velocidade compatível com as condições tanto da linha como do receptor. 

O transmissor automatico de MM. Digney, tal como está constituiclo, emittinclo as 
mensagens por meio ele correntes intermittentes de um só sentido, é incapaz de transmissão 
muito rapiela a grandes distancias; mas não é eli:fficil dar-lhe essa propriedade adaptando-o 
a enYiar correntes alternadamente directas e inversas. 

Os dous systemas de transmissão automatica, que temos examinado, empregando os 
signaes Morse, estão no caso de serem applicados com vantagem nas linhas telegraphicas 
em que esses signaes estão em uso. Não são taes apparelhos necessarios em todos os 
postos ele uma linha, mas os seus seniços são valiosos nas estações, em que nt'w se pode 
oncorrer com os manipuladores ordinarios ao grande numero de mensagens que ha a 
transmlttrr. Em tál caso, a sua rapidez de transmissão dá logar a fazer-se com um só 
apparelho o serviço de muitos, que precisavão P.ara corresponder-se de outros tantos :fios 
telegraphicos; do que resulta uma economia muito consideravel, tanto no serviço como no 
estabelecimento da linha. 

... 
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TELEGRAPHO DE MR. ALLAN . 
O telegrapho automoto~ d'esse Engenheü·o tem em vista tornar a correspondencia 

telegraphica uma operação quasi toda mecanica. Tanto o seu transmissor como o seu 
receptor funccionão em todas as suas partes pela acção da electricidade, que até serve para 
dar corda ao machinismo de relogio, que põe em ,movimento alguns orgãos do apparelho. 
Para a transmissão das mensagens, Mr. Allan usa de um alp~abeto differente do de Morse, 
composto de series de pontos agrupados de diversos modos. 

Um apparelho especial perfura tiras de papel com os pequenos buracos, circulares, 
que combinados representi'ío as letras. Consegue-se isto muitÓ facilmente calcando 
successivamente teclas que o apparelho tem, marcadas cada uma com uma letra; e a 
pressão de qualquer tecla produz na tira de papel os signaes que representão a respectiva 
letra. A tir'a de papel perfurada é collocada no apparelho transmissor, sendo ahi 
assentada sobre uma pequena roda dentada com pontos salientes. Põe-se em andamento 
o machinismo, que promove a t:~;acção da tira de papel, e quando as pontas da roda dentada 
entrão 11os buracos elo papel, arrastada por elle essa roda é posta em rotação. Essa 
rotaçiio por uma combinação particular produz em dous electro-imans que existem no 
apparelho, correntes ora de um sentido orá do inverso, as quaes por seu effeito põem em 
oscillação uma armadura magnetica, collocacla entre os 'electro-imans. A oscillação d'essa 
armadura por um systema especial serve para dar corda ao machinismo que move a tira 
de papel, e tambem se transmitte a um commutador, que, no momento da passagen de 
cad~ buraco ela ·tira ele papel, emitte uma corrente, ora directa ora inv!')rsa, que é levada 
pela linha ao apparelho receptor. Faz parte d'esse receptor um- relais-que é quem 
recebe as correntes, que o transmissor env-ia, e cujo fim é communicar ás vezes uma 
pilha local com 2 electro-imans fronteiros, dispostos no receptor . tal qual como no 
transmissor. 

As disposições do-~·elais-são novas, e da invenção de Mr. Allan. Elle fecha o 
circuito da pilha local através do receptor sob a influencia tanto das correJ?-tes directas 
como das inversas; e previne a producçl'LO de scentelhas electricas entre as superficies, 
cujo contacto dá passagem á eorrente da pilha ·local, scentelhas que 'se produzem nos 
relais ordinarios promovendo a oxyclação elas superficies de contacto e alterando a sua 
con cluctibiliclacle. 

No receptor as correntes electricas, que lhe fornece a pilha local, mudão ele sentido 
de conformidade c-om as enviadas elo transmissor correspondente por effeito de um systema 
inversor, que, pela oscillação ele uma armadura magnetica é posto em acção pelos 
proprios electro -imaus, a que essas correntes vão ter. O movimento d'essa aí·madura 
tambem promove a tracçüo de uma tira de papel, e por um orgão especial n'ella produz a 
impressão com pontos em relêvo elos signaes que representão as letras da mensagem. 

A disposiçiio do systema impressor tem de peculiar que elle trabalha e imprime um 
signal pela acção de cada corrente, quer directa quer inversa; . resultando os intervallos, 
que devem ficar entre os signaes, do curto tempo que medêa entre duas correntes 
consecutivas. Esta propriedade cl'esse apparelho, combinada com o novo systema 
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alphabetico de Mr. Allan, permitte obter-se d'elle uma transmissão mais rapida do que a 
dos telegraphos escreventes de systema Morse. 'j 

Mas ainda que suas disposições sejão engenhosas e susceptíveis de applicação 
vantajosa, o telegrapho de Allan, tal como foi executado, offerece tantas resistencias a 
vencer pela acção electrica que será necessario grande força motora para fazel·o trabalhar, 
e assim mesmo nos parece pouco provavel que elle seja capaz ele reproduzir despachos em 
grandes distancias. 

APPARELHOS IMPRESSORES. TELEGRAPHO DE M. D'ARLINCOURT. 
Este apparelho foi executado e exposto pelo afamado fabricante M. Bréguet. É um 

telegrapho de mostrador com manipulador de teclado circular a que se ajun.tárão orgãos 
particulares para se obter a 'impressão elas letras do alphabeto, indicadas pela agulha elo 
mostrador. Todas as partes elo telegrapho,-manipulador, receptor e systema impressor-, 
estão contidas em uma só caixa, onde existem 2 machinismos de relogio, um 1)1[ para dar 
movimento ao manipulaclor e ao receptor; e outro N para produzir a impressão e dislocar a 
tira de papel em que ella se effectua. Dous electro-imans-E, F-suj eitão esses 2 
machinismos á influencia das correntes electricas da pilha de linha, e de uma pilha local 
que serve para a impressão. Umâ roda de metal, trazendo em sua peripheria os typos em 
relêvo de todas as letras do alphabeto, colloca successivamente sobre o martello impressor 
cada letra indicada pelo ponteiro do mostrador. Um rôlo de feltro embebido de tinta 
oleosa roça levemente sobre a roda e fornece de tinta os typos. Em fim, um pequeno 
martello, dispof;!tO em baixo da roda, em certas occasiões aperta contra ella a tira ele papel 
que passa entre elle e essa roda. O organismo d'este telegrapho é de tal modo arranjado 
que a impressão de uma mensagem se produz ao ~esmo tempo tanto no apparelho que a 
envia como no que a recebe, tendo logar em ambos os receptores effeitos analogos. 

Supponhamos o manipulador ele uma estação êom todas as teclas levantadas, estando 
o ponteiro sobre a cruz do mostrador. Então . as correntes da pilha d'essa estação nem 
passão na linha riem no electro-iman E do apparelho respectivo, e a -roda dos typos 
apresenta ao martello impressor em awbas as estações communicantes o branco, que 
corresponcle á cruz do mostrador. Entretanto, existe communicação entre a linha e os 
electro·imans-E-dos dous apparelhos, que assim estão no caso de receber qualquér 
corrente emitticla da estação vizinha. 

Se se abaixa porém uma tecla elo manipulador, . envia-se á linha e ao electro-iman E 
do proprio apparelho que transmitte, uma corrente a qual põe em rotação o seu machinismo 
de relogio-kf. Essa rotação communicando-se a orgãos especiaes do transmissor, produz 
uma successão ele correntes intermittentes; que, como a primeira, levadas pela linha 
telegraphica vão actuar no receptor, causando n'elle effeitos identicos aos que têm logar 
no transmissor. Assim, o seu machinismo de relogio lYI roda de accôrclo com o cl'este, 
passo a passo, e ambos vt'w trazendo successivamente sobre o martello impressor as letras 
elas rodas de typos. 

Mas a tecla abaixada no manipulador elevou debaixo cl'ella uma peça que se collocou 

. .. 
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no caminho de uma haste directamente ligada ao systema motor 111, de sorte que· elle não 
pode mais andar quando f(:Sa haste chega ao lagar da tecla. Então as correntes 
intermittentes cessão de todo, ao mesmo tempo, tanto no transmissor como no receptor, e 

Jilm ambos as rodas de typos offerecem aos martellos impressores a letra da tecla abaixada. 
Vej-amos agora como se produz a sua impressão. O electro,iman E tem uma 

armadur~ que, como de costume, por intermedio de um escapamento, dirige a rotaçt'Lo do 
machinismo de relogio pela influencia das corre,ntes internüttentes. No appareiho de M. 
d''Ariincourt essa armadura tem o orgt'Lo- H-, que governa a roda de escapamento, 
oscillando entre 2 pontas de metal-A e B - , em relação ambas com o fio do electro-iman 
-F-do systemà impressor. Por outro lado, esse orgão ri commimica com o polo 
positivo da pilha local. Em quanto as correntes intermittentes, emittidas pelo manipuiador, 
se succedem com grande velocidade pela acçt'Lo do machinismo de relogio M, o orgão H 
oscilla entre 'os contactos A e B, quasi sem tocai-os, e nenhuma corrente p,assa da pilha 
local ao systema impressor. Mas quando o movimento do machinismo M é parado pelo 
empecilho, que lhe oppõe a tecla abaixada, o orgt'Lo H toca por algum tempo um dos 
contactos A ou B, a corrente da pilha local passa no fio do electro-iman F do systema 
impressor, a sua armadura é attrahicla, e deixa obrar o machinisnio de relojoaria respectivo 
- N -, que leva o :martello contra a roda ele typos, e marca na tira ele papel a letra ela tecla 
que foi calcada. Em seguida, pela acção do mesmo machinismo, a tira de papel é 
dislocada da distancia que deve medear entre duas letras consecutivas. 

É .pelo modo _ que procuramos descrever, que, calcando-se uma depois de outra as 
teclas correspo:r.dentes ás letras de uma mensagem, se consegue imprimil-as successiv!'Lmente 
em uma tira de papel. 

O telegrapho impressor de M .. d'Arlincourt é de disposições engenhosas; mas tem 
um mecanismo complicado, e sujeito a frequentes desarranjos por ser sua acção dependente 
de um grande numero de molas antag~nistas, cuja tensão é difficil pôt de accôrclo com os 
effeitos que devem produzir. ·. 

Por ter a roda de ty"pos relativamente muito pesada, e por funccionar com correntes 
interrompidas de um só sentido, esse telegrapho tem em seu organismo inconvenientes 
que o impedem de imprimir com rapidez, e que tornão a sua acção muito duvidosa a grai1des 
distancias. D'estes inconvenientes participa o que vamos examinar, e depois d'elle 
discutiremos a sua importancia. 

TELEGRAPHO IMPRESSOR DE MM. DIGNEY. · 
Este apparelho é uma modificação do -telegrapho ordinario de mostrador ao qual se 

ajuntou um systema impressor. O seu manipulador differe em alguns pontos elo 
manipula~lor usual : 

I~ A passagem da manivella de uma letra á seguinte, eni lagar de produzir sómente 
ás vezes uma corrente, outras vezes uma interrupção, dá lagar a ambos esses e:ffeitos. 

2? A manivella está ordinariamente isolada do mostrador, e portanto da linha, que 
com elle communica; mas pode-se estabelecer essa CÇJmmun~cação, quando ella para 'em 
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uma letra, calcando-a sobre o mostrador. Então, como essa manivella está em relação 
com 0 polo negativo da pilha da linha, cujo polo positivo COj1munica n'esta occasi~w com 
a terra, uma corrente inversa é emittida pelo fio telegraphico. 

O receptor tem mais de um receptor ordinario ele m('lstraclor. 
l ? Uma roda de typos, collocada no mesmo eixo da roda ele escapamento e elo ponteiro 

do mostrador. Essa roda apresenta sobre um martello impressor a letra que o ponteiro 
indica. 

2? Um rôlo ele feltro molhr-1clo de tinta, sempre em contacto com os typos da roda. 
s? Um electro-iman especial-F-, pondo directamente em movimento o martello 

impressor, e por uril meeanismo particular a tira ele papel em que se faz a impresst"w. 
· Além d'esses accessorios; alguns orgãos do receptor impressor apresentão clifferenças 

essenciaes, que vamos mencionar. • 
A roda ele escapamento tem 26 dentes em logar ele 13; o que se tornou necessario, 

porque o transmissnr produz na passagem ele uma letra á seguinte uma corrente e uma 
interrupção, que dão logar a dous effeitos no electro-iman elo receptor, causando cada um a 
passagem de meio dente da roda ele escapamento. P elos dons effeitos, passa um dente, e 
isso corresponde a,o avanço ele uma letra, tanto pelo ponteiro elo mostrador como pela 
roda ele typos. • 

O electro-iman E do receptor apresenta tambem disposições peculiares muito 
engenhosas, com o fim de servir para governar tanto o machinismo elo relogio, como o 
modo ele acção das correntes ele uma pilha local no electro-iman P elo ~ystema impressor. 
Os nucleos dos 2 carreteis do electro-iman E stLo independentes um do outro, e apresentüo 
em ambos os topos dos carreteis extremidades livres. Por tal disposição, as correntes 
electricas, passando no fio cl'este electro-iman, dão aos extremos de um mesmo lado dos 
nucleos polos de nome contrario. Em frente ele cada topo o electro-iman E tem uma elas 
armaduras-D e V, ambas formadas por imans permanentes, collocados um em relação ao 
outro com os polos symetricos de mesmo nome fronteiros. A armadura D rege a roda ele 
escapamento, que gira com o ponteiro do mostrador e a roda ele typos. A armadura V 
serve, como um relais, parar fechar em certas occasiões o circuitÔ da pilha através do 
electro-iman P do systema impressor. 

O fio de elec tro-iman E foi enrolado em direcçt'to tal que, quando as correntes que o 
percorrem são positivas, a armadura D é repellicla, conservando-se en tretanto a armadura 
V juxtaposta, como ele orclinario, ao topo correspondente do electro-iman ; e .que, ao 
contrario, quando ellas são negativas V é repellicla, e D conserva-se unida ao electro-iman. 
Oomprehencle-se agora que as corr~ntes positivas intermittentes, emittidas pela rotaçl'Lo 
do manipulador, causando a oscillaçt'w 'ela armadura D promovão sómente o movimento 
correspondente elo ponteiro elo receptor e ele sua roda de typos, movimento que cessará 
quando o manipulador parar sobre uma letra. E se então fôr abaixada a sua manivella, 
uma corrente negativa será enviada na linha, a qual, percorrendo o fio do electro-iman E, 
~ómente produzirá a repulsão da armadura V. Por tal movimento, essa armadura faz que 
a corrente da pilha local passe no fio do electro-iman P, que se magnetiza, e attrahe a sua 
armadura, levando assim o martello impressor de encontro a roda de typos. E como ella 
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tem n'esse momento sobre o martello a letra sobre que estacionou a manivella do 
,manipulador, essa letra é imJeessa na tira de papel que cobre o martello. 

Se, em seguida, se levanta a manivella do manipuladÓr, a corrente negativa cessa, a 
armadura magnetica V volta espontaneamente para junto dos nucleos de ferro dôce do 
electro-iman E; e, quando a manivella é conduzida para uma outra letra, repete-se a 
successão de correntes positivas intermittentes, as quaes sómente influem na armadura-
D, e fazem andar o ponteiro do receptor, e sua roda de typos, até a posição da n9va 
letra. 

O telegrapho impressor de MM. Digney freres tem, como o de M. d'Arlincourt, 
alguns inconvenientes que o inhibem de funccionar com rapidez e regularidade em linhas 
extensas. 

As rodas de typos de ambos são muito pesadas para poderem obedecer sem opposição 
á acção da electricidade. Para pôl-as em andamento ha a vencer a inercia de sua massa, 
c durante a rotação adquirem uma quantidade de movimento tal, que muitas vezes não 
parão ao tempo em que cessão as correntes que governão essa rotação de conformidade 
com a da manivella do manipulador. Transmittindo as mensagens por meio de correntes 
intermittentes de um só sentido, esses telegrapbos não estão no caso de operar efficazmente 
em longas linhas telegrapbicas. A descarga de taes correntes l!OS fios extensos sendo 
lenta, muitas vezes nti.o se pode effeituar durante as interrupções que as separão, e havendo 
accumulação de correntes não se produzem no receptor effeitos concordes com a acção de 
correntes interrompidas, como as que o transmissor emitte. Tem ainda o telegrapho 
impressor de l\11\f. Digney freres um defeito, que vem aggravar os inconvenientes, que 
citamos :-é produzir o seu manipt~lador na pass,agem de uma letra á seguinte uma 
corrente e uma interrupção. 

Claro está que, quando se dê a esse manipulador a mesma velocidade que se costuma 
dar a um manipulador produzindo um só d'esses effeitos entre duas letras consecutivas. os 
dons effeitos do 1 ~ terão Jogar no mesmo tempo que um do 2., e serão portanto de metade 
mais breves. As correntes emittidas sendo por conseguinte de muito curta duração, o 
seu effeito falhará muitas vezes se se fizer a transmissti.o com grande velocidade. É o que 
explica porque esse telegrapho só pode imprimir 45 letras por miimto, quando se consegue 
transmittir muito correctamente com um apparelho de mostrador ordinario até 80 letras 
por minuto. 

TELEGRAPHO IMPRESSOR DO DR. DUJARDIN. 
No telegrapho impressor de sua invenção o D?r Dujardin procurou obviar todos os 

inconvenientes, que têm até agora tornado de applicaçti.o pouco vantajosa os apparelhos 
impressores, já experimentados. 

A roda de typos por elle inventada é extremamente leve, e o seu receptor funcciona. 
com correntes de duas direcções. 

A roda de typos do D~r Dujardin é a parte essencial, e a mais engenhosa, de seu 
apparelho receptor. Em Jogar de ser espessa, por ter os typos gravados na circumferencia, 
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consiste em uma lamina circular ele alumínio, muito delgada e flexível, pesando apenas ele 
7 a 10 clecigrammas. N'essa lamina fôrão bordadas coi fio de algodão, em circulo 
acompanhando a sua borda, todas as letras do alphabeto, as quaes apparecem em uma das 
faces da lamina traçadas com linha, como as letras de retrós com que se marca a roupa. 

Oollocada horizontalmente, a roda de. typos gira entre o martello impressor, na parte 
superior, e uma tira de papel passando embaixo d'ella, sobre uma estreita peça fixa, 
corresponclendo exactamente ao martello impressor. Feito de uma materia permeavel, esse 
martello está sempre embebido de tinta, que filtra através d'elle de um pequeno vaso que 
lhe fica superpos to . Quando o martello comprime uma letra da roda dos typos sobre a 
tira de papel, o fio de linha qufl traça essa letra, em virtude da capillaridade, se embebe de 
tinta, e pela compressão deixa sobre o papel o contorno da letra. 

Além d'este systema impressor todo particular, o receptor do telegrapho Dujardin 
contém um electro -iman A, que governa sob a influencia de corrente; inversas o 
machinismo de relogio, que faz girar a roda elos typos, e um outro electro-iman B 
actuando sobre o martello impressor, e ao mesmo tempo regulando a acção de um outro 
motor de rologio, que arrasta em certas occasiões a tira de papel. O electro-iman B obra 
pela influencia das correntes da pilha de linha da estação de recepção, e para fechar o 
circuito d'essa pilha em occasião opportuna, o receptor traz como accessorio um ?·elaú 
chamado-?·elais impresso?·. 

Os electro-imans d'esse relais, assim como o electro-iman A elo receptor, devendo 
obedecer a correntes inversas têm uma disposição especial muito vantajosa, imaginada pelo 
D ?r Dujardin. O nucleo do carretel, que forma qualquer cl'esses electro-imans, é feito de 
ferro ôco, para ser leve, e pode oscillar entre os polos N e S de um iman permanente fixo 
em um dos topos do carretel. Ordinariamente, pela igualdade de attracção cl'esses polos, 
o nucleo de ferro doce fica no meio elo intervallo existente entre elles; mas quando uma 
corrente electrica passa no fio do electro-iman, elle se magnetiza no extremo correspondente 
ao iman, ou como o polo N ou como S, conforme o sentido da corrente. No 1 ~ caso, tanto 
pela repulst'w do polo N elo iman permanente, como pela attracção do outro S, o nucleo é 
levado para este; no 2~ caso, por effeitos oppostos, elle se aproxima do polo N. Assim o 
nucleo d'esse systema de electro-iman oscilla sob a influencia de correntes inversas, como 
aconteqe á armadura dos outros ·electro -imans. 

O manipulador do telegrapho do D~r Duj ardin é ele mostrador, e apresenta as seguintes 
particularidades : 

l ~ O systema que produz a emissão das correntes, envia na linha, quasi sem 
interrupção, uma corrente de sentido opposto em cada letra. 

2~ A manivella do mauipulador, quando está sobre uma letra qualquer, pode ser 
abaixada, e por esse movimento rompe-se a communicação da linha com a pilha da estação, 
que transmitte, e põe-se a linha em relação com o seu receptor. 

As correntes successivas inversas, emittidas pela rotação da manivella, sendo levadas 
pelo fio telegraphico, vrto actuar ao mesmo tempo no electro-iman A do receptor e nos de 
seu ?·elais itnp?·essm·. N'aquelle, a oscillação de seu nucleo determina a rotaçlio passo a 
passo da roda dos typos, a qual vem collocar a cada corrente debaixo do martello impressor 
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a letra sobre que passa a manivella do manipulador. Nos electro-imans elo Telais, os seus 
nucleos oscillüo entre quatro t?ntactos, arranjados de tal modo, que o circuito da pilha da 
estação receptora é fechado através do electro-iman B do systema impressor sómente 
quando h a cessaçl'Lo de correntes na linha. Ora isso se dá, como vimos, quando a manivella 
do manipulador é calcada sobre uma letra. Portanto n'essa occasit'Lo uma corrente passa 
no fio do electro·iman B, que attrahe a sua respectiva armaduí·a; e ella, solicitando o 
martello impressor, calca-o sobre a roda flexível dos typos, e a põe em contacto com a tira 
de papel, onde fica impressa a letra, em que foi abaixada a manivella do transmissor. 

Quando se levanta essa manivella, e. se continua a movêl-a sobre o mostrador, 
reproduz-se a successão ele correntes inversas ; o martello volta immediatamente á sua 
posição ordinaria, e a roda dos typos gira de conformidade com o manipulador, até · parar 
com elle em uma outra letra, cuja impressão tem logar por e:ffeitos semelhantes aos que 

L 

descrevemos. 
O telegrapho elo D~' Duj ardiu, pela leveza da sua roda ele typos, pela sensibilidade de 

seus electro-imans, e por uma grande quantidade de condições peculiares, que seria muito 
longo enumerar, presta-se convenientemente á correspondencia telegraphica com grande 
velocidade eni. linhas extensas. Assim, esse telegrapho imprime com muita exacticlão 
l 00 letras por minuto; numero que até com os apparelbos escreventes ele signaes Morse 
não se pode alcançar. 

Para completar as boas qualidades de seu telegrapho, o D~' Duj ardin e seu Filho, por 
um estudo profundo de seu mecanismo, e por meio de combinações muito engenhosas, 
conseguirão fazêl-o imprimir simultaneamente na estação transmissora e na receptora, sem 
pilha local, os despachos, aproveitando para esse fim as correntes das proprias pilhas da 
linha. Além d'isso, por meio de seu Telais Ú7ljJTessoT, elles adaptáruo o seu apparelho a 
poder servir para a. translaçtio, isto é, para se transmittir um despacho ao mesmo tempo a 
muitas estações consecutivas, enviando cada uma d'ellas á estação vizinha as correntes de 
sua propria pilha de conformidade com os e:ffeitos produzidos no manipulador da estação 
que transmitte. 

Em conclusão, parece·nos que o telegrapho impressor do Dor Dujarclin, se não é a 
resolução 'elo difficíl problema da telegraphia impressora em caracteres communs, é sem 
duvida um grande passo para esse fim. Incontestavelmente elle é muito superior .a todos 
os impressores expostos; e sua praticabilidade j á foi demonstrada no serviço de algumas 
linhas em França. 

TELEGRAPHO ELECTRO-CHIM:ICO DE M. BONELLI. 
Esse telegrapho precisa de uma linha telegraphica com 7 fios para e:ffeituar a 

correspondencia entre 2 estações, e ainda que elle possa alcançar pelo seu systema uma 
velocidade de transmissão superior a ela maior parte dos telegraphos conhecidos, um a tal 
condição importa quasi a sua impossibilidade pratica. Sendo um apparelho electro-
chimico, de disposições engenhosas, e fundado em princípios diversos dos que temos 
examinado, vamos dar d'elle uma breve noticia. 
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Sobre a superficie de uma mesa existe uma pequena via ferrea, onde corre um 
carrinho de metal supportado por 4 rodas. Uma das metPies d'esse carrinho serve para 
a transmissão, a outra para a recepçi'Lo dos despachos. Em cada uma existe uma abertura 
rectangular, collocada em uma das partes elo carrinho, na borda exterior; e na outra, na 
interior, ele sorte que as duas aberturas nl'w se ach(io na mesma recta. 

Sobre a mesa existe um systema fixo segurando dons pequenos pentes de metal, tendo 
cada um 7 dentes isolados uns dos outros, e communicando com os 7 fios correspondentes 
da linha telegraphica. Um cl'esses pentes COlTesponde pela sua posição a uma das 
metades do carrinho, a em que' se faz a transmissão,-é o pente t1·ansmissoT-; o outro 
está collocado semelhantemente a respeito da outra metade,-é o pente escTevente. 

Para enviar uma mensagem, é ella composta com typos de metal especiaes em um 
caixilho apropriado a esse fim, o qual é collocado na abertura da parte do can~inho dedicada 
á transmissão. Na estação receptora tem-se collocado na metade do respectivo carrinho, 
que serve para a recepção, uma barra de metal coberta com uma tira de papel embebido de 
uma dissolução de nitrato de manganez. Feito isto, por meio ele um machinismo 
particular pôe-se em movimento o carrinho do posto que envia a mensagem. Passando por 
baixo do pente transmissor, os seus 7 dentes, que abrangem toda a largura dos typos, vão 
tocando successivamente as part'es salientes de seus contornos, e como ha communicação 
entre os typos e um dos polos da pilha de linha, correntes sl'tO enviadas pelos fios 
correspondentes dos dentes -que os to cão. Na estaçl'Lo receptora, o seu carrinho por uma 
transmissão electfica foi posto em movimento ao mesmo tempo que o da estação 
transmissora, e, como ahi, corre por baixo dos pentes. N'esse movimento o pente 
escrevente apoia-se constantemente sobre o papel, e decompõe em certos pontos a 
substaucia chimica, que o embebe, nas occasiões em que correntes electricas passuo nos 
fios da linha, e atravessão o papel para irem escoar-se na terra pelo metal do apparelho. 
Ora, como a emissão de correntes no transmissor pelos fios da linha é determinada pelo 
contacto dos dentes correspondentes do pente, que transmitte, com os diversos pontos do 
contorno das letras, as decomposições do papel chimico têm legar na occasião d'esses 
contactos, e por conseguinte reproduzem com pontos a fórma d'essas letras. 

É assim que o telegrapho Bonelli reproduz os despachos em caracteres communs. 
Para evitar os effeitos da polarizaçào e de outras perturbações, que influem 

consideravelmente n os systemas electro-chimicos, M. Bonelli emprega meios muito 
engenhosos, em cujo exame não temos lagar para entrar. 

Apezar das grandes despezas do estabelecimento e da manutenção de uma linha de 
7 fios, a extraordinaria presteza de correspondencia, que o teleg1;apho impressor de M. 
Bonelli promette realizar, induzio uma Companhia Ingleza a empregai-o para uma nova 
communicaçuo telegraphica entre Liverpool e Manchester. 

. .. 
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. PARTE I. 

CONSIDERACÕES 'GERAES. 
' 

O observador que attento percorre todo o Palacio da Exposição Internacional é 
naturalmente tocado por um singular contraste: ao lado de brilhantes joias, magnificos 
tecidos, poderosas armas de guerra, que a industria moderna tem produzido, vê na sua 
maior simplicidade os produotos naturaes de todos os paizes do mundo. 

Estes ultimos, é verdade, não se lhe apresentão com o esplendor ou sumptuosidade 
dos primeiros ; roas provocão-lhe, om compensação, muitas questões dignas da mais séria 
reflexão. 
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Entre os productos apresentados no grande Palacio da Exposição um d'elles occupa 
presentemente um logar bem distincto- o algodão. 

' A nossa tarefa limita-se sómente a traçar um simples quadro do seu commercio, meios 
empregados no seu cultivo, acompanhando algumas considerações acerca das condições, 
tanto do solo coma do clima adaptados ao desenvolvimento da planta. 

No principio d'este seculo, a quantidade de pannos de algodão exportada pela 
Inglaterra foi apenas de ;;8.355,000; presentemente, o algodão bruto empregado por este 
paiz, e depois exportado em tecidos, representa annualmente um valor de ;;8.32,000,000, 
pouco mais ou menos; e convertido em tecidos, a somma de ;;8.52,000,000, cuja differença 
é de ;;8.20,000,000 que por si representa o luci·o que ella tira, nt"to entrando o que provém . . 
de transportes por mar e terra, direitos dos bancos, commissões, &c. 

Esta enorme desproporçt"to entre a quantidade de algodão exportada hoje, e a que era 
vendida ha cincoenta annos, é realmente admiravel : esta admiração, porém, subirá ao 
extremo se considerarmos que o preço de uma jarda de pauno de algodüo fabricado 
n'aquelle tempo era de 17id. ou 640 réis, e que hoje é apenas de 3!d. ou 120 réis; e que 
o artigo produzido presentemente é muito superior em textura, belleza e durabilidade ao 
que se fabricava antes da invenção das machinas de tecer de Hargreaves, Arkwright, e 
outr~s, aos quaes é a Inglaterra devedora elas proporções gigantescas que tem tido o artigo 
mais importante ele seu commercio. A baixa de preço e perfeição no trabalho não deriio 
sómente importancia e incremento ao commercio, concorrêrão tambem para o bem-estar 
que a sociedade goza actualmente, porque a classe pobre pode hoje trazer vestidos que ha 
um seculo só os ricos ou nobres podião ostentar. 

Se a Inglaterra por um lado tanto se tem distinguido na maneira de manufacturar o 
algodão, por outra os Estados ·Unidos não menos se têm avantajado no modo de cultivar 
este producto. Nos cinco nltimos annos a Inglaterra importou de todos os paizes pouco 
mais ou menos 838,335,984 libras de algod~LO annualmente, sendo só por parte dos 
Estados Unidos fornecida a enorme somma de 661,529,220 libras. 

Este facto mostrando claramente a preponderancia que gozão os Estados Unidos no 
commercio e industria manufactureira da Inglaterra, como a fonte principal de fornecimento 
da materia prima de suas fabricas, revela tambem o motivo da inquietação dos capitalistas 
e fabricantes que têm diante dos olhos o perigo que pode resultar c1'este estado de cousas. 

Já em 1857, Mr. J._B . Smith, em um papel lido á Sociedade das Artes, fazia as 
seguintes considerações: "Desejaríamos que o fornecimento da materia prima de nossas 
grandes fabricas fôsse tirado de várias fontes, afim de que estivessemos, tanto quanto 
possível, preservados das fluctuações de preços provenientes da variabilidade das estações; 
desgraçadamente este fornecimento é tirado quasi de um só Jogar. Ainda 
mais, não sómente estamos expostos ao perigo proveniente do fornecimento ser tirad 1 de 
uma só fonte, como tambem elo facto de ser produzido por meio do trabalho de escravos. 
A instituição da escravatura, aliás condemnada por todas as nações civilizadas, poderá 
existir por muito tempo nos Estados Unidos; ora, a sua continuação pode dar Jogar a um 
seri.o perigo. O clamor levantado pelos recentes symptomas de descontentamento entre os 
escravos d'aquelle paiz, tornou evidente que seus proprios senhores ni:"LO esti.io sem 

. . . 
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apprehensões a tal respeito, e por isso nos parece que este estado ele cousas não deve ser 
contemplado com inclifferenç\-pelos interessados nas fabricas do paiz. . . . . Não é 
uma questão local, porém uma grande questão nacional, digna de attrahir a attenção dos 
estadistas de todos os paizes." 

Este perigo hoje mais elo que nunca se tem tornado patente, e com elle a necessidade 
de empregar esforços afim de que a proclucção elo algodão possa estender-se a outros paizes. 
Convem notar que a cultura cl'este artigo textil não parecia, nos primeiros tempos, 
susceptível de grande augmento, em consequencia ela imperfeição dos processos ele separar 
a materia filamentosa elas sementes que ella envolve, e do atrazo em que ainda se achavão 
os processos de fiar e tecer, toruanclo·se c'omo dissemos, um objecto muit? raro, e só 
procurado pelas classes favorecidas. Hoje porém que se conhece a applicação .do vapor 
como motor para machinas aperfeiçoadas de tecer, os productos, mais expeditamente 
fabricados e 1~eduziclos a mais baixo preço, podem ser procurados por todas as classes da 
sociedade, tornando-se por isso um artigo de absoluta necessidade. 

Esta procura e necessidade, cumpre declarar, não provém sómente da baixa de preço 
e qualidade elo producto, mas tambem ela tenclencia que gradualmente tem seguido a 
sociedade moderna para uma igualdade ele condições physica e moral. 

As classes menos abastadas despenclem h~je em artigos ele gôsto e commoclidade mais 
de que antigamente. A civilização penetrando por toda parte tem mostrado que nrn·a das 
necessidades da vida é a de vestir-se convenientemente, porque os vestidos muito 
contribuem para a salubridade, gôsto e limpeza; ora, as nações que estiverito longe do 
trato social, e que hoje reconhecem as vantagens da civilizaçt'w, tambern reconhecem e 
aceitl"w as suas necessidades, e portanto entrão corno as primeiras no consumo geral dos 
tecidos. Não é por conseguinte aclmiravel que o complexo ·de todas estas circurnstancias 
tenha dado em resultado o progresso em proporções verdadeiramente extraordinarias do 
consumo dos tecidos. Não obstante este progresso, e a necessidade de sustentai-o, a 
cultura elo algodão, rnateria prima que nenhuma outra pode substituir tão convenientemente, 
não tem acompanhado este progresso em todos os paizes da terra que parecem adaptados 
ao seu desenvolvimento; salvo nos Estados elo Sul da União Americana. 

Ni:"w obstante ainda a importancia que representa este ariigo nas fabricas Inglezas, 
cujo numero só por si equivale á somma de todas as fabricas da Europa, e o perigo ele ser 
elle fornecido quasi de uma unica fonte; os fabricantes Inglezes', antes ela crise actual, não 
empregá.rão serios esforços para estender sua cultura pelas colonias. Á excepção dos 
esforços empregados pela companhia das Indias, cujos resultados ntí.o fôrão satisfactorios, 
os fabricantes e capitalistas Inglezes, ainda que conhecessem o perigo; não olhárão 
attentamente para outros lagares. 

O primeiro impulso que recebeo a Inclia, para a plantação do algodão em grande escala 
e aperfeiçoamento de sua qualidade, data ele 1 788. A primeira remessa foi feita n'esse 
anuo, e rnui~o fraca; em 1841, apenas montou a 4,000,000 libras; d'essa epoc~ em diante 
as remessas fôrão augrnentando, porém nunca nas mesmas relações que as necessidades da 
industria. Assjm, em 1831 foi de 25,815,133 libras, dez annos depois ele 84,923,022 
libras, e finalmente em 186 1, epoca em que a guerra civil dos Estados Unidos e o bloqueio 

• 
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dos portos do sul nuo dertí.o logar ao fornecimento habitual por esta parte, pôde chegar a 
369,040,448 libras. ' Não acreditamos que a Inclia possa competir com os Estados Unidos na exportaçüo 
do algoduo de qualidade e preço requeridos pelos fabricantes da Europa. A Judia poderá 
produzir muito mais algodão do que os Estados Unidos; o total de sua producçl'Lo poderá 
ser como a:ffirma o Dr. vVatson, de 2,400,000,000 libras, e por conseguinte superior ao 
de que ordinariamente se necessita que é l, 140>000,000 libras; porém, o facto positivo, e 
que está patente aos olhos de todo o mundo, é que as fabricas esttio a meio trabalho poe 
faltar-lhes a materia prima., que vinha quasi em totalidade dos Estados Unidos. 

As regiões do sul dos Estados Unidos achão-se em circumstancias muito favoraveis á 
producção do algodão; a razão é a seguinte : o so}o da parte da Republica adaptado ao 
cultivo cl'este artigo acha-se entre o Golfo do Mexico e as montanhas do Alleghany e • 
Rochosas. As aguas da immensa bacia do golfo, sendo fortemente aquecidas pelos raios 
do sol, e pelas aguas já quentes da corrente do Gulf-Stream, que entrão ahi depois de 
passarem por logares mui calidos, são. evaporadas em grande parte. Ora, estes vapores 
elevando-se na atmosphera são empellidos pelos ventos de S.E . e S.O. para o interior das 
terras, que ficão ao norte, e assim refrescão o ar cl'aquelles campos, já a outros respeitos 
favoraveis á cultura do algodão. Quando os vapores, suspensos na atmosphera, encontrão 
correntes de ar mais frias que vêm do lado das montanhas cobertas de gelos e neves, 
conclensão-se, e cabem em fórma de chuva. Geralmente, estas chuvas não são muito fortes, 
porque os ventos de L este impellem os vapores para o Occidente, e assim duo logar a 
alternativas de chuvas e seccas moderadas. 

O solo da Inclia não se acha em condições tão favoraveis. ' 
N'esta Peninsula existe uma area de 24,000,000 acres !1<-, pouco mais ou menos, cultivada 

com algodtí.o. Apezar cl'estaenorrne extensão, a In dia não abastece os mercados daEüropa com 
este artigo na mesma escala que os Estados. Unidos, nem tambem da mesma qualidade e preço. 

O clima d'aquella região soffre muito com as duas monções, uma de N.E. e outra 
de S.O. 

A repentina passagem de muita humidade a um calor e secca muito fortes é tal que a 
planta padece atrozmente. O estio é muito quente e humido, o outomno frio e muito 
secco, o inverno muito atórmentado por ventos fortes; d'onde resulta um estado de causas 
não muito conveniente ao algodeiro ; sem contar ainda com as repentinas oscillações que 
elle nem sempre pode supportar. 

Outra consideração pode-se ainda ajuntar: a cultura do algodüo, como depois 
mostraremos, exige certos cuidados e attençüo particulares Í1 natureza da materia. Os 
Rayots (cultivadores), longe de aperfeiçoar o systema de plantação, olhão pa.ra o algodão 
como um dos objectos que augmenta aos Europeos os desejos de possuir suas terras. 

Em uma nota existente no ·catalogo dos productos expostos por parte da Ind.ia, 
lê-se o seguinte sobre o assumpto : "O algodã.o é um dos principaes productos do districto 
de Banda. Das informações colhidas ultimamente avalia-se que no presente anuo o 

* Uma geira ou 4840 varas quadradas é pouco menos ele um acre e meio. 
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numero total de ac.res. cultivado com algodão é ele 89,022; sendo a area elo clistricto ele 
1,920,302 acres, e a exten~o ele terras cultivadas ele 955,522 acres. A cultura elo 
algoclüo occupa por conseguinte r h ele todo o solo lavrado . A pezar ele que 
a colheita elo algodão seja muito remunerativa nas boas estaqões, com tudo nl"to tem sido 
possível induzir os Ra_yots a cultivare1p com algodão mais elo que uma pequena parte de 
suas terras. Se um individuo possue 1 O ou 15 beegalis ele terras, não cultivará mais do 
que 2 ou 3 com algodão." 

Outra razão que tem feito com que a Inclia não possa competir com os Estados 
Unidos vem a ser a relação dos preços. Em 1855, o algodão vindo de Nova-Orleans 
era vendido por lO!d. ou 400 réis, em quanto o de Surate só podia obter 7!d. ou 
300 réis. 

:Na Indla, o algodüo é muitas vezes deixado por muito tempo nos lagares de sua 
colheita e ahi muito mal guardado; e isso pela falta ele transportes promptos, o que dá 
logar a deteriorações inevitaveis, e por tanto a uma baixa relativa no seu preço. 

A FranÇa tambem consome uma grande quantidade ele algodão; calcula-se que ella 
emprega annualmente ·176,000,000 libras, pouco mais ou menos, cujo producto representa 
um valor de perto de dois terços do algarismo total do commercio de exportação com os 
Estados Unidos. 

Em presença d'este estado de causas, a França cuidou em prover-se da materia 
prima de suas fabricas nas oolonias. 

A nova Colonia d'Argelia foi olhada como o paiz destinado a substituir os Estados 
Unidos; e n'este sentido o Governo não tem poupado meios para animar a cultura do 
algodão nas possessões ér'Africa. Desde o decreto de 1835 até o de 1860, que leva a 
protecçt'w imperial até o anuo de 1871, todos os Governos têm olhado com attenção para 
este ramo ele industria. N'estes ultimos dias, foi publicada uma carta do actual 
Ministro da Marinha e Colonias ao Barão ele Rivinal, Deputado, em resposta a uma 
petição por elle feita. "Esta· questão, diz o Ministro, me preoccupa desde longo tempo. 
Como Ministro d'Argelia e das Colonias, tinha prestado especial attenção, e, por meio de 
remessas de sementes, de machinas de descaroçàr e animações concedidas aos cultivadores, 
tinha procurado desenvolver em Senegal e Guiana a cultura do algodão. Depois; como 
Ministro da Marinha, em minhas instrucções ao Governador da nossa nova possessão da 
Cochinchina, recommenclei que empregasse esforços, afim ele desenvolver esta cultura, 
que se me apresentava debaixo do melhor aspecto possível. Em fim, no momento em 
que a crise Americana se manifestou, renovei aos Governadores de Senegal e Guiana 
Franceza as instrucções que lhes prescrevem occupar-se com ardor das disposições 
tendentes a crear-se· n'estas duas colonias centros de cultura e commercio de algodã.o." 
Como se vê, a França tem envidado esforços, afim de evitar as consequencias da crise; 
apezar d'isto, nem a Argelia nem as outras colonias fornecem algodão em quantidade e 
preço tão convenientes como os Estados Unidos. 

Entre os principaes paizes fornecedores de algodão, o Brasil occupa um loga.r muito 
importante. O Brasil, é verdade, não pode competir com os Estados Unidos, tanto na 
quantidade como na qualidade e preço de producto ; mas pode levar vantagem á India e á 
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Argelia: sem embargo de ser o café o principal artigo da nossa lavoura, o qual por si só 
representa cerca de dous terços de todo o café exportado pe~s outros paizes. 

O clima uo Brasil é favoravel á cultura do algocliio ; ahi não se no tão, como na India, 
repentinas passagens de frio a calor forte, e de humitlacle extrema a forte secca. A secca 
na parte elo Brasil em que ella existe, não parece ser muito nociva a este genero ele 
cultura, porquanto o tempo que as chuvas durão e a epoca elas seccas se combinão ele tal 
modo, que o algodão herbaceo pode ser plantado e cultivado sem grande prejuízo. O 
maior mal vem elos insectos, que não podem ser destruidos com as geadas que ba nos 
Estados Unidos. 

A pequena quantidade ele algodão ultimamente tirada da Australia mostra exuberante-
mente que o solo e clima cl'esta região lhe são muito favoraveis. Acreditamos que o 
Brasil que se acha em condições muito proximas ás da Australia, mesmo na :xistencia elas 
seccas, possa como ella produzir algodão de excellente qualidade, uma vez que se siga um 
systema ele cultura conveniente. 
· A nossa industria agrícola, · fonte principal da riqueza nacional, hoje mais do que 

nunca necessita elo auxilio ele um elemento n()vo na sua organização. A extincção do 
trafico da Costa d'Africa cl'onde nos vinha o elemento manual para o trabalho rude elos 
nossos campos, torna cada vez mais urgent~ a necessidade da colonização, e ela introducçüo 
elos methodos aperfeiçoados para a proclucção. 

A clifficulclacle ele transportes do interior para os portos de mar do Imperio, é para a 
cultura do algodiio, como para a ele outros artigos, um embaraço muito grande. 

Os melhoramentos que acabamos de mencionar, como necessnrios e indispensaveis 
mesmo ao progresso ela cultura do algodão, não podem certamente ser feitos com os 
limitados recursos da pequena cultura. 

Em geral, a pequena cultura encontra serias embaraços quando se trata de algodão 
ele fio curto, porque o seu preço sómente remunera satisfactoriamen:te as despesas de 
producção, quando o processo de descaroçamento é feito por meio de maclünas poderosas, 
que não estão certamente ao seu alcance; por este facto acontece, que os cultivaclores que 
não encontrão no solo e clima condições completamente favoraveis, são obrigados a 
abandonar este genero ele cultura. 

FORl\f.AÇ.Ã.O DE COMP .ANHI.AS . 

. Outra consideraçiio pode-se ajuntar; nem todos os agricultores que se achão nas 
condições ele poder introduzir os melhoramentos que a industria agrícola reclama, e de gue 
acabamo.s ele fallar, estiLo dispostos a effectual-os; ou porque não reconhecem as suas 
vantagens, ou porque não querem comprometter suas fortunas. 

Em presença ele um tal estado ele cousas, parece que só a formação de empresas 
collectivas poderá dar um impulso á agricultura do pa.iz. 

As empresas collectivas que apresentão probabilidades de successo sempre chegão 
com mais ou menos trabalho a constituir-se por meio ela agglomeração de pequenos 

3 y 

. . . 



446 ANNEXOS. 

capitaes dos interessados. Julgamos por isso que se deve aproveitar d' esta disposiç~Lo para 
organizar-se grandes compantias agrícolas. 

Os resultados obtidos pelas companhias infallivelmeute farão echo, dando a conhecer 
os seus beneficios, e d'ahi talvez uni germen para o rapido desenvolvimento da grande 
cultura aperfeiçoada, tanto de algodt'LO como de outros artigos. 

A idéa de formação de companhias para a cultura do algodão não é nossa. Úma 
companhia Iugleza e outra Frauceza fôrão ultimamente organizadas para este fim na 
colonia d'Argelia. 

Como a noticia acerca das disposições capitaes d'estas companhias pode trazer alguma 
utilidade, a daremos -n· este logar. 

Nos estatutos ela Companhia Ingleza lê-se o seguinte : A companhia é encorporacla 
debaixo da proteccão e apoio do Governo Francez, e sob a responsabilidade do Joint 
Stock Comp~ny, ~cto de 1856 e 1857. Por um decreto imperial st'to dados premias 
pelo cultivo e exportação do algodão até o anuo de 1871. 

O capital ela companhia é de um milhão de libras esterlinas, dividido em acções de 
cinco libras cada uma, sendo o numero de 60,000 emittido immediatamente, e o resto por 
series designadas pelo voto da Assemblea. O deposito é de lO shillings por acção, pagaveis 
logo, e 1 libra e lO shillings por parcellas. Nenhuma chamada será feita sem prévia 
participação de tres mezes. 

A companhia tem por fim estender a cultura do algodão por meio do trabalho livre ; 
e n'este sentido, fornecer ás fabricas uma fonte que possa pôl-as fora de perigos. 
Os Directores estt'Lo em arranjos com o Governo Francez para a concessão perpetua por 
meio de compra de 25,000 hectares de terras ou 63,000 acres, e propriedade das aguas 
dos rios Habra e Sig por 99 annos, pela somma de ,f;.40,000; das quaes ,f;.16,000, pagaveis 
em moeda, e o resto em acções da companhia. . A companhia terá de despender 
,f;.80,000 em eclificios, obras ele canalização e aqueductos para irrigação e drainage, 
segundo o plano elos engenheiros elo Governo. O principal objecto da 
companhia será a cultura do algodão, porém ella tambem se encarregará da cultura de 
outros artigos ele reconhecido interesse. J ulgão os Directores que o salario 
dos trabalhadores regulará de 1 shilling e meio ou 680 réis a 2 shillings e meio ou 1$ 120 
por dia, e esperão que a regularidade do serviço e exactidüo nos pagamentos attrahiriw 
trabalhadores em grande numero e mais baratos. 

No prospecto da companhia Frauceza lê-se o seguinte-O capital social da companhia 
Franceza dos algodões d'Argelia é de 25,000,000 francos, dividido em 50,000 acções de 
500 francos cada uma. A emissiw de uma primeira serie será de 25,000 acções . A 
companhia tem por objecto principal desAnvolver e aperfeiçoar a cultura do algodão 
n'Argelia; ella proseguirá n'este fim por todos os meios que lhe pareção compatíveis 
com a segurança de seus capitaes, seja cultivando vastas extensões de · terra por si 
mesma, seja encarregando a direçção a seus agentes, seja por meio de avanços aos 
cultivadores que darão suas colheitas por garantia, seja :finalmente por outros quaesquer 
meiOs que lhe pareção proprios á realização do fim a que ella se propõe. Ao mesmo 
tempo que a Sociedade e:ffectuar a cultura do algodão tambem cuidará de outras 
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culturas, das quaes uma longa experiencia tenha demonstrado a e:fficacia no solo d'Argelia, 
taes como : canna de assucar, tabaco, vinho, &c., tambem eff'ectuará a criacão de 
animaes sobre uma grande escala, e a educação ele bicb~s de seda, &c. ' 

O capital de 12,500,000 francos sendo su:fficiente para a cultura de 10,500 hectares 
de terras, de que "a sociedade vae ser proprietaria desde logo, será o reclamado aos 
accioni s tas. 

As rendas e despesas por anuo são assim calculadas:-

1 o Cultura do algodtio sobre a super:ficie de 2000 hectares, 
2? Premias concedidos pelo Governo, . 
3? Cultura de cereaes sobre a superficie de 4000 hectares, 
4? Culturas diversas sobre a superficie de 2000 hectares, 
5° Animaes, 
6? Procluctos de arvores e jardins, 
7° Receitas diversas, 

A deduzir 20 % de eventualidades, 

Despesas geraes, . 

Total, 

Resto, 

Liquido, 

Ou mais de 9% por 100 do capital ele 12,500,000 francos. 

francos . 
·l .. J 2,004,000 

1,002,000 
600,000 

• 60,000 

3,666,000 
733,200 

2,032,800 
1,756,000 

1,176,800 

Entre todos os paizes do mundo que figurárt'w na Exposição, 35 apresentáriio 
amostras de algodão. Analysando-se a riqueza relativa d'estes paizes, nota-se que J 2 
d'entre elles est:ío no caso de fornecer algodão em grande escala, 8 poderão com algum 
trabalho tornar-se aptos a esta producção em grande, e 11 só poderão apresentar 
amostras. 

Mr. William W anklin, encarregado pela Sociedade Ingleza do Fornecimento do 
Algodão de examinar todas as amostras existentes na Exposiçt'to, apresenta em seu 
Relatorio uma tabella dos paizes e fornecimentos relativos. Esta tabella é a seguinte:-

. .. 



448 ANNEXOS. 

Fornecimento Fornecimento. Amostras Paizes. t provavel. Saccas. botanicas. Saccas. 

1~ Bahamá, ... 100 ... 
20 Barbadas, .. . 100 ... 
3~ Bermuda, ... .. . B 
4~ Brasil, 150,000 ... .. . 
5~ Guiana Ingleza, ... 100 ... 
6~ Ceylão, ... 500 ... 
7? Costa-Rica, ... ... B 
8~ Demerara. .. . ... B 
g~ Equador, ... ... B 

10° Egypto, 150,000 ... ... 
·n o Colonias Francezas, . . Desconhecido. Desconhecido. ... 
1 2~ Grecia, 21,000 ... .. 
1 3~ Hayti, . 4,000 ... ... 
14~ India, 1,000,000 ... ... 
1 5~ Ilhas J onicas, ... 500 ... 
]fiO: Italia, 25,000 ? . .. ... 
1 7~ Jamaica, 200 ... ... 
1 8~ Liberia, ... ... B 
1 9~ Malta, . . 500 ... ... 
20° Mauriéias, ... . .. B 
2 1 ~ Natal, 100 ... ... 
22~ Nova Galles do Sul, ... 100 .. . 
23~ Nova Zelandia, ... .. . B 
24~ Perú, 4,000 ... ... 
25° Colonias Portuguezas, Desconhecido. Desconhecido. ... 
26° Queensland, 200 ... .. . 
27° Russia, ... Desconhecido. ... 
28° Sião, ... ... B 
29~ St' Helena, ... . .. B 
30° Colonias Hespanholas, Desconhecido. Desconhecido. ... 
31° Trindade, ... ... B 
32~ Turquia, 150,000 ... . .. 

-
33~ Uruguay, .. ... ... B 
34~ Venezuela, ... 100 ou mais. ... 
35~ Africa Occidental, 2,000 ... ... 

Por esta tabella, diz Mr. W anklin, se verá que podemos contar este anno com mais 
de 1,500,000 saccas de alg-odt'to provenientes dos doze paizes de fornecimento em grande 
escala, e mais de 2,000 saccas por parte dos outros. 

• 
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ALGODÃO. 
A planta do algodt'LO, designada pelos botanicps pelo nom~ de Gossypium, contém muitas 

variedades, differençando-se cada uma pelo comprimento do fio e aspecto das sementes. 
Alguns agricultores persuadidos de que o bom successo na cultura do· algodt"w depende 
em grande parte, senão totalmente, da excellencia das sementes, fazem diligencia em 
adquirir sementes da melhor especie conhecida como " Sua Island." 

É verdade que a semente infl.ue algum tanto sobre a excellencia da cultura, porém 
·estamos mais· inclinados a crer que a boa colheita depende muito mais da natureza elo 
solo e clima. É facto conhecido, que a melhor semente de côr negra do " Sea fslat7d, " 
fio-longo, ql1ando é lançada em um terreno que não offerece condições favoraveis ao seu . 
desenvolvimento, gradualmente degenera em um algodüo de fio curto, e semente 
esverdeada. A planta do algoclt"w requer uma combinação de calor e hÚmidade entre 
limites convenientes, e terreno de natureza adequada; em cujo caso sómente se encontra 
sobre a terra a larga zona comprehendida entre os parallelos de 3G0

, ao norte e,sul do 
Equador. 

Pode-se dizer, em geral, que o algodoeiro s·e apraz em uma temperatura elevada, 
e parece mesmo que elle não é directamente prejudicado com os calores elo estio. como 
acontece a outras plantas, ainda mesmo oriundas dos paizes tropicaes. A este. respeito 
com muita força exprimio-se o escriptor de um folheto publicado pela Sociedade ele 
Fornecimento de algodão, n·a Inglaterra, quando avançou que "o a~r:;odão é decididamente 
uma planta do sol." 

Relativamente a humidade, as opiniões differem; algumas pessoas sustentão que as 
chuvas são prejudiciaes ao seu desenvolvimento; e outras que ellas são muito necessarias, 
s1mdo preciso, no caso de sua falta, suppril-as por meio de irrigações; porém, o que de tudo 
isto parece positivo é, que a humidade e secca são relativas. Em alguns terrenos a planta 
necessi ta de muito humidacle, em quanto em outros uma pequena quantidade lhe basta; 
d'onde se pode _concluir, que o calor e a humidade, em termos moderados, st'to muito 
favoraveis ao algodão. O Dr. Mallet, da Inglaterra, no seu escripto sobre a sciencia 
da cultura do algodt'w faz uma distincção que nos parece muito justa : conta quatro casos, 
dentro dos quaes se podem achar o solo e atmosphera, são : 

1 ~ A atmosphera pode conter maior ou menor quantidade d'agua em estado 
de vapor. 

2~ A atmosphera pode estar tão saturada de vapores que sua condensação e 
precipitação em fôrma de chuva tenhão lugar. 

3~ O solo pode conter maior ou menor quantidade cl'agua ligada a elle, seja por 
adhesão, seja por combinação chimica, porém ele modo que possa ser 
absorvida pelo ar, ou evaporada em uma elevada temperatura, isto é : o solo 
não está encharcado d' agua. 

4~ O solo pode estar muito cheio d'agua. 

. . . 
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Em geral, quando a planta achando-se no primeiro e terceiro casos, acima figurados, 
manifesta grande poder de absorver a humiclade, ou quando no segundo e quarto casos 
niio mostra este poder muiÍó desenvolvido, pode-se dizer que ella crescerá de uma 
maneira admiravel. Eis aqui os factos observados durante o crescimento da planta: 
quando o algodoeiro, no primeiro período ele seu crescimento, recebe uma quantidade cl'agua 
nos limi tes convenien tes, elle prospera; porém, quando n 'este período delicado de sua 
vida, recebe chuvas em abundancia, entt'LO definha. A abundancia ele chuvas é inteiramente 
prejudicial á planta em outro periodo não menos importante de sua vida, isto é, quando 
tem de abrir as maçãs. N'este período, abundantes chuvas fazem que as maçt'ts não sejão 
abertas, e por conseguinte que cáião ainda fechadas, ou apodreçílo nos ramos ; ou que más 

" ~ " h ervas cresçi:io em redor ela planta e -embaracem o seu crescimento, ou ainda, _que .vermes 
ataquem as maçãs e as abrão antes do tempo. Em absoluto, as chuvas abundantes, op. as 
chuvas nas cóndições fi guradas no quarto caso, são muito fataes ao algodoeiro: entretanto 
que os fortes calores nüo trazem ttio grandes inconvenientes; ao contrario, são favoraveis 
quando n t'to privüo a terra de humidade, ou quando, estas _ condições tendo logar, a terra 
possue a propriedade de absorver e reter a agua em seu seio, para depois fazel-a subir á 
superficie por meio da capillaridade. 

Em relação á natureza chimica do solo, algumas analyses têm sido feitas para os 
terrenos dos Estados Unidos e Inclia. Mr. J ackson, de Boston, .foi encarregado em 1857 
de fazer analyses e experiencias tendentes a provar se a differença entre u algodão de fio 
longo e fio curto depende da natureza chimica dos terrenos. Eis aqui duas · de suas 
analyses . Mr. J ackson analysou em primeiro logar o solo de S. Simond, Georgia, onde 
cresce o Sea-lsland ou algodão de fi o longo. 

O solo consistia em um grés misturado com marne fino, contendo partículas 
negras. 

Tratado com agua distillada e quente, I 000 grüos d' este solo deu 1· 6 de materia 
soluvel, sendo tudo o mais insoluvel; depois, tratado com uma solução de carbonato de 
ammoniaco, deu 3' 6 de materia soluvel. 

A analyse mostrou a seguinte composição : 

Sílica, -
Alumina, 
Peroxydo de ferro e oxydo de magnesia, -
Alcalis e terras, 
Acidos, phosphorico e sulphurico, 
Materia vegetal insoluvel, 
Outros corpos, 

92 040 
1'500 
1'5 00 
2'150 
0'049 
2'400 
0'370 

100'009 

Analysou depois um terreno ele alluviüo, nas p~·oximidades elo, rio Savannah, Carolina 
do Sul, onde prospera o algodt'to de fio curto. O solo era formado de rochas metamorphicas, 
principalmente rochas micaceas e argilosas com partículas de mica. Tratado em uma 
soluçüo de carbonato de ammoniaco, produzia 4·9 de materia soluvel sobre 1000. 
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O. todo da analyse foi: 

Sílica, - t -
Alumina, 
Peroxydo de ferro e oxydo de magnesia, -
Alcalis e terras 
Acidos, phosphorico e sulphnrico, -
Ma teria vegetal insolu vel, 
Outros corpos, 

78'000 
10 '040 

4'850 
2 190 
0'310 
4'300 
0'4.'50 

1001 40 
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O Dr. Mallet, em uma obra sobre a cultura do algodão, apresenta o resultado de , • • 
analyses muito minuciosas elo solo denominado- Gane-bmlce- , existente no Condado de 
Marengo, em Alabama, Estados Unidos; o qual pode ser considerado como o typo do 
solo que produz a maior quantidade de algodão exportado pelos Estados Unidos. O 
algodão ahi produzido, e conhecido pelo nome de Mobile, é caracterizado pelo compri-
mento do :fio, que é mais extenso do que o produzido nos terrenos arenosos, e mais curto 
elo que o Sea Island, regulando ordinariamente por 1'05 polegadas Brasileiras. 

Em uma prova feita sobre este terreno, empregou-se a semente ela variedade conhecida 
1)elo nome de Boyd; oito grãos fôr[Lo lançados em cada uma das covas ou lugares onde 
devia ficar definitivamente o algodoeiro. Plantou-se em 5 ele Abril de 1858, a arvore 
apresentou-se com flores em principio de Junho; em meado de Agosto apparecêrito as 
maçãs, as quaes começárão a abrir em meado de Setembro. A altura das planta~ 

regulava por dezoito polegadas. Duas amostras fôrão submettidas á analyse; uma tirada 
na profundidade ele duas a seis polegadas ela superficie ; e outra, a dois pés e seis 
polegadas mais a baixo. A primeira mostrava uma côr parda; e a outra, um pardo meno~ 

forte; . porém, ambas tornando-se escuras quando humedecidas. Quando seccas, 
tornavão-se extremamente duras, e polindo-se quando comprimidas por um corpo duro ; e 
quando muito molhadas, tornavão-se como lama muito plastica. O caracter principal 
cl'este solo era o estado de clivist'w e uniformidade das partículas que o formavão. A 
primeira amostra, sendo tratada com agua quente, deu 0·1,11 ele materia soluvel, sobre 1 OU 
par tes empregadas; e com o aciclo chlorhydrico 20'6 16 ; o acido sulphurico decompoz 
32'51, não sendo atacado por este acido 27' 17 l ; ficando de materia organica 4'] 81. 

O resultudo da analyse foi o seguinte : 

Acido silicico, 
, pbos:Qborico, 
, carbonico, -

Alumina, 
Cal, 
P eroxydo ele ferro, 
Materia organica, -
Agua, - -· 
Alcalis e outros corpos, -

50 '1 92 
0•186 
1'731 

15 '976 
3 393 
7'367 
4'181 

14'851 
1•5()5 

99'472 
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Sobre 100 partes da segunda, a agua dissolveu 0'735, o acido chlorbydrico 22'016, o 
acido sulphurico decompoz 2(_'865, não foi decomposto por este 32'270, sendo a materia 
organica contida 1"263. O resultado da analyse foi: 

Acido silicico, 
, phosphorico, 
, carbonico, 

Alumina, 
Cal, 
Peroxydo de fei-ro, 
Materia organica, -
Agua, -
Alcalis e outros corpos, 

51'730 
0'238 
0•730 

20'096 
0'839 
s·s3o 
1,268 

15'135 
0'742 

99'603 

O autor cl'estas analyses faz algumas comparações entre o solo da Cane-bTake e o 
solo ela India, analysado pelo Dr. Forbes Watson. 

A cal encontrada nos melhores terrenos ela India regulava por 2·00 e 6'00; e nos de 
Alabama por 3'33 na superficie, e 0'830 abaixo da superficie. Convem notar que o terreno 
de fo..labama em questão não é o denominado prado essencialmente calcareo, o qual se 
encontra em muita abundancia nas suas vizinhanças, e. que por si contém 76·30 de 
carbonato de cal. 

A magnesia regula pot~ 0'200 e 2·000 no solo da India, sendo ein Alabama o·6u1 na 
superficie, e 0'746 abaixo. 

A potassa encontrada no solo da Inclia regulava, nos terrenos ferteis como o ele 
Lucknow, por 0'193; e no de Alabama, por o· 313 na superficie, e 0'367 abaixo. 

Comparando-se o solo da parte em que o Sea- Island ou algodão de tio longo prospera, 
com os terrenos onde crescem outras variedades d'este producto, observão-se algumas 
diff'erenças, as quaes se tornão bastante notaveis no que diz respeito á influencia que 
exerce o clima. 

O Sea-Island cresce em uma zona clé dez a quinze milhas de largura e cento e 
cincoenta a duzentas milhas de comprimento, a qual se estende ao longo da costa dos 
Estados da Geogia e Carolina do Sul. O solo d'esta zona apresenta uma textura muito 
.fina, e de muito facil divisão, porquanto ella é formada por depositas de lodo do mar, que 
assim a torna muito favoravel ao penetramento das raizes das plantas, e sua ramificação 
em todos os sentidos. Mr. J. Gibbs attribue as virtudes d'este solo aos ingredientes 
salinos ahi existentes e a outras circunstancias que, diz elle, não têm sido ainda explicadas. 
Todas as terras cobertas pelo mar e formadas por estes depositas, possuem em um 
eminente gráo todos os elementos necessarios á :e_l'oducçt'w e sustentação da vida vegetal. 
Ora, os terrenos das costas da Georgia e ilhas proximas possuem este caracter, e por isso 
são muito favoraveis á producção do algodão de .fio lo~go, apezar de estarem quasi 
esgotados pelas continuas culturas. É certo tambem que as plantas dos paizes quentes 
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:florecem admiravelmente nos logares onde existe grande quantidade de saes soluveis, e 
como a região em questão tem sido formada por deposites do mar, está por isso incluída 
n'este caso. As causas da aptidão do solo da Georgia e ilh~s proximas para a producção 
do algodão Sea -Island são por Mr. J. Gibbs assim explicadas:-

1 ~ Sua origem marina, e combinação de saes soluveis com os elementos de 
vegetação. 

2~ Sua proximidade do mar, e por conseguinte o estado de uniformidade do ar 
atmospherico, que resulta d'esta vizinhan~a. 

3• A textura do solo, que permitte o penetramento das raizes ainda as mais 
delicadas; e o facto de existir conveniente quantidade de humidade. 

Como é sabido, o Egypto produz muito bom algodão. 
Mr. Lassaigne fez analyses do solo onde cresce o algodão de fio longo, o qual se 

encontra pelas margens do Rio Nilo. Este solo é formado de camadas de limo de uma 
fertilidade admiravel, que o Nilo deposita em suas enchentes; seu aspecto é o de um 
argilo-ferruginoso e côr escura, muito brando ao tacto, muito molle quando humido, e 

. extremamente divisível quando secco. 
A ana1yse d'este limo deo :-

Sílica, 
Alumina, 
Peroxydo ele ferro, -
Carbonato de cal e magnesia, -
Magnesia, 
Materia organica azotada e acido ulmico 
Agua, 

42'50 
24'25 
13'65 
5'05 
1'05 
2'80 

10'70 

100'00 

A presença do acido ulmico e materia organica azotada dá de alguma sorte a razão 
ela excellencia a· estas terras. 

Passemos agora a dar uma idéa da prática usualmente seguida na plantação do 
algodão . 

. Esta planta debaixo de boas condiçóes leva oito mezes para crescer, :florecer e crear 
maçãs; e debaixo ele outras condições, emprega um até tres annos, e algumas vezes mais, 
para chegar a sua perfeição. É facil de conceber-se que o bom successo da colheita 
depende não sómente elos cuidados empregados na plantação como tambem das condições 
particulares das estações e do solo, sem as quaes a planta não poderá adquirir o 
desenvolvimento de que é capaz. Existem meios de supprir a deficienc1a proveniente do 
solo ou de corrigir alguns de seus defeitos, os quaes são pela maior parte das vezes devidos 
á ausencia de um ou mais elementos indispensaveis ao crescimento do algodoeiro. V m 
primeiro defeito pode ser proveniente da falta d'agua; ora, esta falta não é desesperadora, 

3 z 
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porquanto pode-se suppril-a por meio de irrigação. Outro pode ter logar pelo excesso 
d'agua, em cujo caso nada ~ais natural elo que o emprêgo ela clrainage. Em terceiro 
logar, pode-se mencionar o facto do terreno destinado á plantação offerecer um caracter de 
dureza tal, que as raizes das plantas não possã.o facilmente penetrar e espalhar-se pelo 
interior da terra; em taes circunstancias, é natural pensar-se que o meio de corrigir 
tal defeito deve basear-se n~ perfeição do trabalho ele revolver a terra. Um quarto defeito 
pode ainda apresentar-se, e este tem logar quando o terreno não contém a quantidade de 
nutrimento inclispensavel á planta; ainda n'este caso, a falta da natureza pode sersupprida 
por meio elos estrumes. Satisfeitf}S estas condições, o mais depende da regularidade do 
clima proprio á regi!LO escolhida; assim, a semente necessariamente germinará, e a planta 
adquirindo o crescimento inclispensavel produzirá fructos, se o ar convenientemente 
aquecido circular a terra, que por seu lado eleve cooperar com as condições necessarias ao 
completo d·e~envolvimento elas funcções da vegetação. Julgamos ele muita utilidade dar 
n'este logar uma idéa das principaes funcções relativas á vegetaçüo, desde a germinaç!w da 
semente até o completo crescimento da planta. 

As sementes contêm tres partes distinctas: o embrião da futura planta; a materia que 
lhe serve de nutrimento durante sua germinação; e o envolucro, que guarda e protege 
ambos. Por sua parte, o embrião consta de duas partes : uma que procura o ar e a luz ; 
e outra que os evita; a primeira apresenta em miniatura a futura arvore, e por este motivo, 
no acto da germinaçüo procura a superficie da terra; a segunda constitue as radículas, 
destinadas a formar as futuras raizes; e por isso tendem para o interior ela terra. Pela 
acção combinada do ar, calor e humidade, as sementes, uma vez mettidas na terra, começão 
a germinar; porém, a germinação só tem logar quando esta acção combinada se offerece 
em termos convenientes; assim, o excesso d'agua fará que a semente não possa germinar, 
porque sua vitalidade é destruída; tambem ella não germinará se a terra n!Lo contiver a 
humidade necessaria para dissolver o gluten e a albumina, que formão o alimento 
indispensavel ao embrião; da mesma sorte, a falta de ar e calor produzirá o mesmo 
resultado, isto porque a preparação do alimento tem necessidade da acção d'estes dois 
agentes. 

Como se sabe, a semente é mettida abaixo da superficie da terra na profundidade de 
duas a tres polegadas; a razão d'isto· é a segui!\ te: 1 ~' para que a semente em contacto 
com a terra, mais ou menos humedecida, possa decompor-se e fornecer ao embri!Lo o 
nutrimento inclispensavel; 2~, para que a luz seja excluída elo logar em que se operão as 
funcções da germinação, porquanto a lu z lhe é prejudicial n'este período; 3~ finalmente, 
para interpor uma camada de terra entre a semente e os raios do sol. Convem notar que 
esta camada não eleve exceder de duas a tres polegadas, porque a semente necessita do 
calot' do sol em termos moderados ; assim a camada não deve ser muito espessa de modo 
a privar a entrada do calor, nem tão fina que a luz possa facilmente penetrar. Durante o 
período da germinação, o embri!Lo nutre-se á custa da materia contida na propria semente, 
e isto até que este alimento especial seja inteiramente exhausto; depois as radículas, que 
têm adquirido algum desenvolvimento, procurão por si mesmas o nutrimento no seio da 
terra. Os tecidos mais finos das raizes, isto é, as partes denominadas esponjas são 

• 
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destinadas a preparar o alimento das plantas no estado em que elle é absorvido, e eis aqui 
de q~e modo :- Estes tecidos separão os elementos necessfrios ao nutrimento da planta 
da h umidade existente . no solo, e n 'este estado levão o fluido nutritivo ás hastes, ramos e 
folhas. Convem observar que esta separação é feita ele um moela muito justo e 
discriminavel; não são todos os elementos contidos no solo que são absorvidos, mas sim 
os que são necessarios á natureza do vegetal. Consid erando-se a questão do alimento que 
a planta necessita durante o seu crescimento, e do que precisa para formar as folhas e 
fructos, nota-se o seguinte : que n'este segundo período, o vegetal é nutrido por uma seiva 
que se deriva da prim eira, porém com os elementos necessarios á formação de flores, 
fructos e sementes; assim, as fibras e sementes do algodão, como uma materia fibrosa e 
secca, não precisão de humiclacle para sua formação; d'onde se conclue que a planta n'este 
período prefere a acção do calor do sol. 

Ordinariamente a planta ~e algodão· adquire sua altura de cinco a' sete palmos. 
Convem notar que a desmedida altura da arvore e grandeza elos ramos não prejudicão, nem 
a qualidade do algodão nem a quantidade que produz uma cer ta area; ao contrario, isto 
mostra que o terreno está nas boas condições para esta especie de cultura. 

Em todo o processo da plantação e colheita elo algodão, não sóniente emprega-se 
muito cuidado na maneira de revolver a terra, semeal-a e capinal-a, como tambem na 
maneira ele praticar a colheita; porque esta ultima reclama cuidados e attenções proprias 
á natureza particular ela. materia que constitue o tecido elo algodílo. A colheita deve ser 
feita em uma epoca aprazada, sem o que pode correr o risco ele ser perdida, o que acontece 
todas as vezes que fortes chuvas cabem n'esta occasiílo . . Nos Estados Unidos cl'America 
do N arte, usão de processos differentes na plan taçt'w elo algodão ; nota-se que a cultura 
do algodão Séa~Island, fio longo, cliffere em pontos essenciaes ela cultura elo algodão de 
outras especies. Em primeiro lo~·ar trataremos elos processos empregados no Estado de 
Alabama, onde se encontra o celebre terreno ele prado, o qual produz a maior quantidade 
exportada. O terreno ele prado é muito favoravel á cultura do algo cl t'w, porquanto elle 
offerece facilicladB para o trabalho dos instrumentos, pois é ele uma textura muito fina e 
uniforme; grande poder de reter a h umidade, sem nunca guardar as aguas em abunclancia, 
aptidtLo para absorver os gazes ; e outras propriedades que tornão estes terrenos tão 
nomeados. 

Prepara-se o solo do modo seguinte :- no principio do inverno, ou quando o chão não 
está cheio d'agua propria d'esta estação, revolve-se o campo, fazendo para isso correr uma 
charrua estreita denominada " bztll-tongue," em intervallos de seis palmos de distancia.. 
Usa-se de sete a oito palmos nos terrenos muito ricos, e nos terrenos ordinarios nt'LO se 
excede a cinco; d'este modo, o campo é dividido em secções ou canteiros, com a largura 
conveniente, porque a terr!l. que .sabe dos regos é lançada ele um a outro lado e assim os 
forma. 

D' este modo o campo apresenta elevações e declives, por entre os quaes pode o ar " 
entrar com facilidade, e por conseguinte com incontestavel vantagem para o terreno 
clestin ~;tdo á cultura. No mez de Abril, começão a encovar a terra ou formar os regos 
destinados a receber as sementes. A linha d'estes regos é feita por meio de uma charrua 

. . . 
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estreita que corre ou na parte mais elevada dos canteiros ou ao longo das beiradas. Uma 
vez abertos os espaços destinados ás sementes, são estas lançadas por uma pessoa que 
corre ao longo elos regos, ten!o em uma das mãos sementes que deixa cahir em grande 
quantidade por entre os dedos. Depois fazem passar por este logar um pesado rôlo de 
madeira, arrastado por um cavallo, de modo a cobrir as sementes com terra e ao mesmo 
tempo comprimil-a. 

No intervallo de dez , a quinze dias, a contar da epoca em que o campo foi semeado, 
começão a brotar as primeiras plantas, as quaes requerem por seu lado outros cuidados; 
sendo um d'elles o de fazer capinas para arrancar as más bervas, que brotão ao mesmo 
tempo que os algodoeiros. Nas primeiras capinas, arrancão-se com as más h ervas aquelles 
pés de algodt'w que se mostrão muito fracos, ou que estão muito juntos, e ao mesmo · 
tempo revolve-se com uma charrua ou enxada o espaço entre as linhas das plantas, de 
modo a torn~r a terra bastante sôlta. Estas duas operaÇões são repetidas no fim de cada 
tres semanas, sendo ele cada vez arrancados novos pés de algodão, até chegarem a ponto 
de guardarem entre si a distancia dB dez a dezoito polegadas. 

Convem notar que qe tudo que se pratica relativamente á cultura do algodão, o que 
reqner mais habilidade por parte dos trabalhadores é a operação de capinar o terreno entre 
as plantEts, porque os trabalhadores devem manejar os in strumentos de modo que passem 
tã.o perto quanto possível das plantas sem as offender. Em Junho, as plantas começão a 
florecer; e em seguida, a formar as maçãs, no que levão alguns ~ezes : tanto assim, que 
só em Agosto é que as primeiras maçãs principião a abrir. Chegado a este ponto, segue-se 
o processo da colheita, o qual é feito com m1,Üta destreza e habilidade, afim de que a 
materia textil se conserve tão limpa e perfeita quanto é possível. Tudo o que constitue a 
planta, como : raizes, t alos, i'amos e folhas, é deixado sobre o solo, o qual de combinação 
com a humidacle que contém, e o calor d-o sol, decompõe a materia organica e produz um 
verdadeiro estrume. A mesma semente é considerada como um excellente estrume ; tanto 
assim que uma grande porção, senão toda é de novo levada á terra. Não é sómente como 
estrume que a semente é considerada, tambem é como matel'Ía nutritiva para animaes, e 
ultimamente como uma substancia d'onde se pode extrahir azeite tã.o perfeito como o da 
oliveira. A fibra do algodào, unica materia que é inteiramente retirada do campo, rouba 
d'elle 1 ou 1·5 parte sobre 100 ele substancia nutritiva; d'onde se vê que a planta do 
algodão não pode ser considerada como for te consumidora ou esgotadora dos princípios 
nutritivos que o solo contém em seu seio. 

Nos Estados Unidos como em muitos outros lagares, planta-se o algodão ao mesmo 
tempo que outros vegetaes, que fornecem alimento aos trabalhadores e animaes de serviço. 
A cultura do algodão denominado Sea-I sland, ou algodão de fio longo, di:ffere da 
precedente em alguns pontos. Não é todo o terreno. que é capaz de produzir esta especie, 
sem duvida alguma a mais estimada pelos fabricantes ele tecidos, porquanto se tem 
'óbservad~ que sementes tiradas da Georgia e enviadas para outros lagares, têm, com pouca 
excepção, produzido uma especie degenerada. O Sea-Island prospera em algumas ilhas 
vizinhas aos E stados da Georgia e Carolina ~o Sul, e sobre uma zona de terra que se 
estende pelo litoral d'estes dois Estados, desde cento e cincoenta a duzentas milhas de 
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comprimento. Na preparação da terra destinada á plantação d'esta especie de algodão, 
pratica-se o seguinte : o campo é revolvido por meio de _uma charrua que ao mesmo 
tempo forma montículos de oito ou dez polegadas de altura.• 

Estes montículos são formados das terras qi1e sahem dos regos adjacentes, os quaes 
por seu lado servem de esgoto ás aguas que correm de suas encostas muito inclinadas. 
No alto dos montículos ou canteiros pratica-se um sulco, não muito profundo, ordinaria-
mente de tres polegadas, o qual corre em toda a extensão dos canteiros. N'estes sulcos 
são mettidas as sementes, e em seguida cobertas de terra. A maneira de capinar e escolher 
os algodoeiros que têm de ficar definitivamente no campo, não tem differença do que se 
usa em Alabama ; sómente conserva-se a distancia de vinte a vinte quatro polegadas no 
intervallo de uma planta a outra, e no acto de capinar-se leva-se uma porção de terra para • • • 
perto dos algodoeiros, afim de que elles tenhão um sustentaculo contra as brisas do mar, 
que algumas vezes arrancão ou prejudicão as plantas ain.da mal seguras. A falta de 
abrigos, proveniente da ausencia de grandes arvores, é sentida frequentemente, tanto que os 
ventos e chuvas algumas vezes retardão a epoca da plantação ou da colheita, quando ntí.o 
cau~ão outros prejuízos mais fortes. Nas ilhas, o processo seguido na plantaçtLo pouco 
differe do que acabamos de descrever. O solo ntLo é revolvido por meio da charrua, mas 
sim por meio de uma pá de cavar; o campo é dividido em canteiros de oito polegadas, 
porém mais baixos, e de escarpas mais inclinadas que os monticulos do continente, e as 
plantas são separadas de quatorze a vinte e quatro polegadas. As plantas germin l'to em 
lagares especiaes, e d'ahi stí.o levadas para os canteiros, onde ellas adquirem todo seu 
crescimento. Na In dia, em pregão-se differentes processos na plantaçtí.o do algodt'to; 
daremos uma idéa dos principaes. 

O algodão é .um dos principaes productos do districto de Banda, existente no centro 
do Hinilostão, e nas proximidades do rio Djamna ou Jumna. Em Banda, a cultura do 
algodão depende muito da queda das chuvas; a experiencia tem mostrado que esta cultura 
é por um lado muito prejudicada com as seccas, e por outro muito damnificada com as 
chuvas em excesso, como aconteceo o anno passado por occasião das fortes chuvas de 
Setembro. Com o fim de evitar os terrenos que se inundão no tempo das chuvas, os 
agricultores procurão os lagares elevados, os desfiladeiros e encovadas das montanhas, 
finalmente aquelles lagares em que a agua difficilmente pode alojar-se. N'este districto 
de Banda, como em muitos outros, nunca se cultiva o algodão dois ou tres annos 
seguidamente. Depois que um campo é cultivado com algodào, deixão passar alguns 
annos, e só depois é que se volta á mesma cultura. Admittem geralmente que a me~ma 
planta nunca deve ser cultivada dois annos seguidos no mesmo térreno, porque a 
colheita, dizem elles, torna-se muito diminuta no segundo anno. 

Os melhores terrenos para o algodào são os de matas virgens, que elles corttí.o, e a 
que depois lanção fogo. Preparado o terreno pelos meios ordinarios, esperão que as 
primeiras chuvas de Julho appareçtí.o, e então começão a semear. Dividem o campo. em 
linhas parallelas, e sobre ellas praticão as covas. 

Durante o tempo gue as plantas brotão, e ainda depois, cuidão em fazer capinas, • 
regulando por tres, algumas vezes quatro, e raras vezes cinco ou mais, durante o seu 
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completo crescimento. No fim elo mez ele Outubro, o algodão mostra-se maduro, e então 
começão a colheita que ntio p~ucas vezes leva até fim de Dezembro. 

Antes ele ser levado ao mercado, o algodtio em caroço é separado das sementes, 
usando-se para isso de um instrumento· chamado "Churklee" ou melhor Tcharle, que 
consiste em dois pequenos rolos, um de ferro e outro de madeira, os quaes girtio em 
direcções oppostas, sempre conservando-se um proximo do outro e parallelos. O algodão 
em caroço é lançado entre os rolos, que girando separtio as fibras das sementes; as fibras 
passando pelos rolos escorregão por entre elles, e as sementes ficào sobre a parte superior. 
Geralmente, o algodão perde dois terços ou tres quartos elo seu peso, depois que é por este 
modo limpo. 

Um outro districto da India, muito productor de algodtio é o de Katchar, ou como 
escrevem os ~nglezes Cachar; fica além do Ganges, entre Bengala ao occidente, e Assam 
ao norte. 

O paiz é muito montanhoso, muito fertil e sufficientemente regado pelos confluentes 
do Rio Brahmaputm. Os lagares escolhidos para a cultura do algodào são as encostas e 
altos das collinas e montanhas; preferem sempre as terras não ainda cultivadas, e princi-
palmente as que apresenttio matas ele bambú, porque o bambú é muito facil em ser cortado. 

No principio do inverno corttio os bambús e pequenas arvores, a dois pés acima elo 
chrw, e as grandes arvores aperttio ele modo a serem estranguladas e mortas. As arvores 
são deixadas no campo ao rigor do sol e chuva, que pelo seu e:ffeito combinado as 
decompõem, e ao mesmo tempo as torntio bastante inflammaveis. - Em Março ou Abril, lanção 
o fogo que se estende pela encosta das collinas ou montanhas ; depois remexem a terra e 
cinzas com uma pequena enxada, misturando-se por entre os troncos das arvores abatidas 
e que não fortio queimados ; o que assim fazem, porque a experiencia lhes tem mostrado 
que os troncos servem em grande parte para prevenir que a terra sôlta desça pela encosta 
das montanhas, e ainda para facilitar o crescimento de bambús e juncos, depois que o 
terreno fôr abandonado. 

O solo assim preparado é encovado, e em seguida semeado. Nenhum cuidado é 
tomado em dividir o campo em lotes, para separadamente plantarem outros vegetaes, 
porém misturão todos elles sem distincção alguma; As sementes, tanto do algodão como 
das outras plantas, são lançadas, em Março ou Abril, em covas muito irregularmente 
dispostas, sendo o uni co cuidado o de conservarem distantes pelo menos 4 a 5 palmos. 
Durante o seu crescimento, fazem tres ou quatro capinas. Em Julho ou Agosto, os 
algodoeiros começão a florecer, e em Setembro fazem as primeiras colheitas que algumas 
vezes vão até D ezembro. Nenhum estrume além dos que vêm das queimadas é empregado; 
assim o campo é semeado uma outra vez e depois abandonado, até que os bambús e juncos 
tornem a crescer, no que levão sete e algumas vezes vinte annos. A planta regula por 
fi a 6 palmos de altura, e cada uma contém ordinariamente 20 a 30 maçãs. O modo de 
separar as fibras da semente é o mesmo empregado no districto de Banda; o peso do 
algodão em pluma é tres-quartos do algodão com caroço. 

No Brasil, o processo de plantar-se o algodão, principalmente nos lagares em que é 
feito com esmero, reduz-se ao seguinte : 
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Depois de roçado o logar destinado á cultura, que ordinariamente é em terras soalheiras, 
deixão as arvores cortadas expostas ao sol e chuva, e depois lançuo fogo. 

A terra é revolvida com enxada, e com o mesmo instr~mento é encovada. As covas 
são feitas em seguida uma das outras, form ando linhas parallelas sobre todo o campo, 
sendo estas linhas distantes umas das outras cinco ou seis palmos. Feitas as covas, 
lanção as sementes em punhados de cinco e seis em cada uma ; depois as cobrem 
levemente com a terra que ficara ao lado das covas. 

A epoca de lançar-se as sementes varia muito : nas provincias do norte, é nos 
primeiros mezes do anuo; e nas do centro e sul, entre Setembro e Novembro. 

A maneira de fazer-se as capinas aproxima-se alguma cousa do que se pratica nos 
Estados Unidos; sómente não se emprega ttí.o frequentemente a charrua. Na primeira 
capina, que é feita alguns dias depois que a planta tem brotado, arrancão as más hervas e 

• algodoeiros que se mostrão fracos; nas seguintes, pratica-se a mesma cousa, até que · cada 
cova contenha uma só arvore. 

Passados tres mezes, as plantas principião a florecer e formar maçãs, no que levão 
dois mezes, de sorte que no fim de cinco mezes a contar da epoca da plantação, dão 
principio á colheita. 

A altura da planta regula geralmente por seis a sete palmos; cada braça de terreno 
produz ordinariamente trinta e duas libras de algodão em pluma. A maneira de separar-se 
as fibras das sementes é quasi a m~sma empregada na India, com a differença de serem de 
ferro os dois cy lindros do descaroçador. 

O motor empregado para mover a machina é algumas vezes a agua, e outras animaes, 
e muitas vezes um trabalhador. O serviço do trabalhador é nimiamente enfadonho e 
mortificante, porquanto o trabalhador é ligado ao veio ele ferro que transmitte o movimento, 
d'onde resulta que o trabalhador, por mais robusto que seja, niio pode descaroçar, durante 
um dia, mais do que 160 libras de algodão bruto ou 46 de algodão em pluma. As 
bolandeiras puxadas por animaes, apezar de sua incontestavel vantagem, nem sempre são 
empregadas. 

PARTE II. 

Pretendemos terminar este escripto com uma breve noticia das amostras de algodão 
apresentadas na Exposição Internacional, acompanhando a isto um rapido exame do 
estado de sua cultura e das condições especiaes em que se achão os principaes paizes de 
sua producção. 

A planta do algodão cresce nos paizes tropicaes e intratropicaes situados entre os 
parallelos de 36° ao norte e sul do Equador, quasi todos proximos do mar, que sem duvida 
alguma exerce uma influencia benefica sobre a qualidade cl'este producto textil. 

Como o comprimento do fio é a cousa mais importante do algodt'to, por isso 
apresentamos a seguinte tabella tirada do summario das tabellas que acompanhão o catalogo 
dos productos da India. 

. . . 
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Comprimento do fio em Diametro do fio em polegadas Brasileiras. 
Descripção d~ polegadas Brasileiras. 

P aizes. Algodão. 
Minimo. Maximo. Médio. Minimo. Maximo. Médio. 

- -----

America do N.l Nova Orleans, 0,83 1,12 0,97 0,000557 0,000931 0,0007 44 
Sea-Island, 1,37 1,75 1,56 0,000442 0,000787 0,000614 

America do S. Brasileiro, 0,99 1,27 1,13 0,000612 0,000922 0,000768 
E gypto, Egypciaco, 1,25 1,47 1,36 0,000566 0,000691 0,000628 

{ I ndigena,. 0,72 0,98 0,85 0,000623 0,000998 0,000810 
I n dia, Exotico, 0,90 1,16 1,03 0,000628 0,000956 0,000792 

Sea-Island, 1,31 1,60 1,46 0,000572 0,000829 0,000700 
L 

ESTADOS UNIDOS. 
Examinando-se o estado da cultura do algodão de todos os paizes, ver-se-ha que os 

Estados do Sul da União Americana são os mais favoravelmente situados e preparados 
para tal fim, e que só n'elles se encontrt'ta a qualidade, quantidade e preço, exigidos pela 
industria moderna. Alguns outros paizes, como o Brasil, Egypto, e Australia, estão, é 
verdade, em condições vantajosas· para desenvolvei-a, porém devemos reconhecer que 
alguuia cousa embaraça presentemente seo grande progresso. Quanto á India, somos de 
opinião que seo solo não se presta tão convenientemente como o do primeiro e dos tres 
ultimas á plantação do algodão, apezar dos esforços empregados pela Companhia das Indias 
susten tados pelo Exeter H all; porquanto o algodão ahi produzido é geralmente inferior, e 
algumas vezes improprio á maior parte das operações do tecelão. Convem ainda ajuntar 
que os naturaes d'este ultimo paiz vêem na cultura do algodão um novo meio de 
augmentar-se a cubiça dos seos dominadores, e por isso fazem uma opposição séria á maior 
extensão d'esta cultura. O Sul dos Estados Unidos mais do que nenhum outro lagar 
goza das condi ções reunidas de solo, clima e systema economico, adaptados á plantação em 
grande escala. Os campos de algodt'w dos Estados do Sul achão-se entre as 'Montanhas 
Rochosas, em cujos vertices se depositão neves e gelos, e a corrente do Gulf-Stream, cujas 
aguas de uma temperatura elevadíssima produzem uma evaporação excessiva, e d'ahi a 
suspensão n 'atmosphera de vapores muito propicias ao crescimento da planta. As mesmas 
geadas ·que algumas vezes cobrem estes campos longe de serem prejudiciaes, como 
deveríamos acreditar, são ao contrario um remedio saudavel contra a invasão dos insectos, 
os quaes fazem no Brasil grande mal ao progresso d'este genero de cultura. Ainda mais, o 
systema de instrumentos e machinas, tanto de lavrar a terra como de descaroçar e ensacar 
o algodão, ·constitue só por si um poderoso meio de progresso; ora, este systema tão 
pro:ficuo aos Estados-Unidos, onde a população e vias de communicação têm adquirido 
um espantoso progresso, parece-nos que seria de incontestavel vantagem para o Brasil, 
onde uma e outra não têm ainda seguido a mesma marcha progressiva. Do complexo. de 
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taes condições result~ que nenh,um paiz do mundo se acha em conclições equiparaveis aos 
Estados Unido's na proclucção do precioso artigo em questão; Convem notar que a altura 
a que attingia a cultura do algodão n'este paiz foi obtida por um progresso constante ele 
mais de meio seculo. Mr. Fleisliman n 'estas poucas pal avras torna patente a historia 
d'esse progresso. "A historia do progresso ela cultura do algodt'w, presentemente de um 
interesse vital para os primeiros paizes do mundo, é muito extraorclinaria. Durante longo 
espaço de tempo, um seculo e meio ou talvez dois seculos, cultivava-se na America uma 
especie de algodtio muito aproximada á variedade conhecida hoj e pelo nome de algoclt'w 
ele Nova Orleans. Durante este período as exportações erão extremamente raras ; assim, 
em 17 4 7, só mente 7 saccas for tio expedidas ele Charlstown para a Inglaterra; e 
'documentos authenticos mostrão que em 1784 este porto tendo enviado para a Grã-
Bretanha 71 saccas, fôrt'to ellas apprehendiclas como objecto ele contrabando, porque se 
acreditava que a America não podia produzir ttio grande quantidade de algodão. Em 
1791, o total das ex portações feitas pelos Estados Unidos montava a 189,000 libras; em 
1795, a· 6,276,000 libras; em 1840, este total elevou-se a 790 milhões; e em 1850, chegou 
até 987 milhões de libras. 

" A machina elo celebre Whitney achou a industria do algodt"w c·ompletamente na 
infancia, porém deu-lhe em poucos annos o extraordinario impulso que acabamos de 
demonstrar com algarismos. Antes ele Whitney descaroçava-se o algodão á mão, ou por 
meio de macbinismos grosseiros e imperfeitos, que tornavão o trabalho lento e caro . Como 
muito bem previa Whitney no relatorio apresentado ao Congresso, sua invenção tornou-se 
uma fonte de riqueza para muitos milhares ele cidadãos dos Estados Unidos, merecendo 
por tanto a benção de toda a humanidade ; porquanto ella deu Jogar á reducção do preço 
da materia prima que os fabricantes da Inglaterra, França, e Allemanha, procuravão 
manufacturar o mais barato possível. Antes da epoca cl'esta invenção, 1793, um só navio 
era sufficiente paira transportar todo o algo duo exporta::lo annualmente dos Estados Unidos, 
hoj e porém sua esquadra mercante é exclusivamente empregada n'este transporte . A 
enorme progressão da exportação do algodão pode ser avaliada pela quantidade exportada 
em 1854, que foi: para Inglaterra 630 milhões de libras, avaliadas .em 131,870,00'0$ ; para 
a França, não comprehenden do o que ella tira incidentemente da Inglaterra, 141 milhões de 
libras, avaliadas em 23,000,000$; para a Hespanha, uma quinta parte da quantidade 
exportada para a França." 

Na Exposição não figurárão amostras do algoclt'w dos Estado.s Unidos pelas razões 
muito conhecidas de todo o mundo. 

Em relação ao comprimento do fio, é o algodão dos Esta:dos Unidos dividido em 
duas especies: 1 ~' algodão de fio longo, Sea-Island, cujo comprimento regula médiamente 
entre 1,37 a 1,75 polegadas Brasileiras, chegando algumas vezes até 2,18 polegadas, 
e o diametro regulando por 0,00071 5 polegadas Brasileiras; 2°, algodt"to de fio curto, 
Nova OTleans, cujo comprimento do fio é de 0,85 a 1,12, e o diametro de 0,000744 
polegadas Brasileiras. Em relaçf"w á posição geographica e natureza geologica das 
regiões em que é cultivado, pode-se dizer que existem quatro zonas distinctas, as 
quaes nunca passão ao norte elo parallelo de 36°. 

4 A 

. . . 
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1 • Na primeira zona cresce o algodão de fio longo, tão celebrado debaixo do nome 
Sea-Island, e ~o qual todos os pa.izes que_ se entregtLO a est~ ge_nero de 
cnltma procnrüo suas sementes. O compnmento do fio é ordmanamente 
el e 1,57 polegadas Brasileiras. Em alguns distriotos, principalmente nos 
que ficão proximos ao rio Edisto, esta média é de 2, 10 polegadas, e seo 
preço muitas vezes superior a· 3 shillings por cada libra. Este algoelüo, de 
natureza tüo particultbr,. é differente cl'aquelle que se exporta em g rande 
quantidade, por isso que sua cultura está limitada á estreita zona d<?. terreno 
que se estende pelas .costas elos Estados da Georgin., Carolina do Sul, uma 
pequena parte ela Florida, e ilhas proximas a esta zona. A estatística do 
anuo ele 1858 dá para a quantidade do Sea-Island exportado 12,101,058 
libras, entretanto que para a especie commum, 1,10 6,.522,954 libras; o que 
mostra que a especie de algodão em questão é cultivada sómente n'aquellas 
paragens. A plan ta parece mesmo pertencer a uma especie ou variedade 
distincta do algodt'LO que cresce nos terrenos elevados. A zona do terreno 
em que elle prospera é formada de depositas elo terreno terciario e de 
alluvião , apresentando uma textura bastante uniforme e de facil separaçt'LO. 
O solo tem sido originariamente de uma materia lodosa formada por 
depositas do mar, e por isso muito rico em princípios nutritivos. No 
catalogo dos procluctos elas colonias Francezas se lê a seguinte passagem 
sobre a origem do a.lgodilo S ea-I sland: "As Antilhas podem ser 
consideradas como a terra natal do algodi'to de fio longo; Christovão Colombo, 
em 1493, fez d'elle a base dos tributos impostos aos Carai:bas. O algodão 
de S. Francisco, Bailly, Guada1upe, e sobre tudo de la D esirada, de Santos, 
e de Maria Galante, gozártí.o por muito tempo de grande voga nos mercados 
Europeos. O progresso· de sua cultura foi tal que em 1808 a exportaçào 
se elevou a 1,400 mil libras. As guerras do primeiro imperio, a desintelli-
gencia de alguns plantadores que procurárt'to degenerar a especie introduzindo 
variedades menos estimadas e mais baratas, em fim a progressiva invasão ela 
cultura ela canna ele assucar, fi zerão rapidamente diminuir este algarismo. 
Durante este tempo, alguns emigrantes de Bahamá levárão sementes de Gua-
dalupe para a Carolina do Sul, e d'este modo funclárt'LO o mais seguro elemento 
elo poder elos Estados Unidos sobre as ruínas da nossa prosperid-ade colonial." . 

2:~ A segunda zona comprehende ex tensas regiões formadas de rochas do systema 
cretaceo; ella contorna a extremidade S.O. da cadêa do Alleghany, e 
estende-se pelos Estados da Georgia, Alabama, Mississipi, e Tennessee, e 
reapparece pelo outro lado do valle elo Mississipi em Texas. N'esta zona 
encontra-se a especie denominada cane-brake, assim denominada pelo facto 
ele encontrar-se ahi um terreno coberto ele canna indígena; encontra-se 
tambem o celebre teà eno de prado, caracterizado por um calcareo-argiloso 
muito molle. O solo ela cane-brake apresenta um caracter bem distincto 
ele todos os outros; ordinariamente elle mostra-se em um estado ele divisl'to 
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quasi impalpavel, sem pedras, cascalhos e arêa grossa. Quando chove, este 
solo torna-se como lama muito tenaz e plastica, e com o sol torna-se 
bastante duro. Em algumas paragens encontP:LO-se pedaços ele pedras acima 
do nível geral do paiz . O geologo Americano Tuomey, em seo segundo 
relatorio sobre a geologia ele Alabama, suppõe que estas pedras si:io 
provenientes de depositas superficiaes do terreno post-terciario que fôrüo 
soltas e depois trazidas para os lo15ares em que ellas existem actualmente. 
Em relação ao comprimento do fio elo algodão produzido n'esta zona, pode-
se dizer que não é tuo comprido como o de S ea-I sland, porém que excede 
ao de todos os outros; varia entre 1,00 e 1,05 polegadas Brasileiras. Seo 
preço poucas vezes chega a 2 shillings por libra. 

3' A terceira zona compõe-se de um terreno arenoso;que se estende pelos Estados 
da Carolina do Sul, Georgia, Alabama, e Mississipi. Está em' grande parte 
sobre rochas metamorphicas; em alguns lagares vêem-se grés, calcareo 
quartzoso do terreno siluriano e carbonifero. No Estado do Alabama, é 
caracterizado por uma zona de cascalho; e na parte inferior da Carolina do 
Sul, Georgia, e Mississipi, por leitos de arêa do terreno terciarío. Ge1;almente, 
esta zona é menos fertil elo que todas as outras : apezar de sua inferioridade, 
ella produz nos annos de chuvas muito boa colheita, justamente quando as 
outras produzem pouco. O preço do algodão não chega a 1 shilling por libra. 

4~ A quarta zo"na é caracterizada por ·um terreno ele alluvião, que se estende sobre 
as partes baixas do rio Mississipi e seos tributarias, e pelos rios Texas, 
Coloraélo, Bruzos ; e nos Estados de Alabama e Tennessee, pelo valle elo rio 
T ennessee. Estas terras de inundação são geralmente muito ferteis, e, ainda 
que suj eitas a este fl. agillo, são contudo muito estimadas pelos plantadores de 
algodão. Uma quantidade de humidade, gue não é proveniente da chuva, 
entretem esta zona, e a torna muito apta para a plantação do algodão. 
Realmente, esta zona existe ou sobre as margens dos rios ou na s ua 
immediata vizinhança, e por isso suo constantemente cobertas de uma 
atmosphera humida; accresce ainda que as terras de alluvião que a compõem 
são frequentemente alagadas, e em taes occasiões soffrem grandes mudanças, 
acontecendo que em alguns Jogares o mais rico lodo, abundante em materias 
vegetaes, é depositado; e em outros, a rapida corrente não deixa após si senão 
um leito ele arêa. Estes effeitos não são geralmente injuriosos ás plantações, 
porque o mal que provém de um lado é largamente compensado pelo bem 
elo outro. A planta elo algodão cresce ahi como nos terrenos da segunda 
zona, e produz tecidos do mesmo comprimento e preço. 

BRASIL. 
Entre os paizes que offerecem condições favoraveis á cultura do algodão, conta-se 

o Brasil ; seo solo e seo clima achão-se admiravelmente prevarados pela natureza para um 

... 
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tal fim. Realmente, quem tiver diante dos olhos uma carta geographica facilmente 
notará que a fórma do Continente Sul-Americano pode ser assemelhada a de um triangulo 
rectangulo, em que· o vertic~ elo angulo recto está situado no C.abo de S. Roque; a 
hypotenusa sobre a espinha dorsal da cadêa dos Andes; o lado maior do angulo recto, e 
que fica ao sul clo Cabo, sobre uma serie de montanhas mais ou menos pro:ximas do litoral; 
finalmente, o lado menor sobre uma costa que _nt"w é limitada como a precedente por cadêas 
de montanhas. Ainda notará que os dois lados menores do triangulo form i1o os dois litoraes 
distinctos elo Imperio, isto é ; o li toral ao sul do Cabo de S. Roque, que é limitado por 
montanhas que se erguem, seja por chapadões successivos, seja por elevações al:Jl'uptas; e o 
litoral ao norte do mesmo Cabo, .9-ne por seo lado limita a parte do litoral Brasileiro, 
formado ou pelos extensos· valles do Amazonas e seos confluentes, todos cobertos ele 
immensas florestas, ou por terrenos algum tanto arenosos, pouco montanhosos e relativa-
mente pobres ele grandes flm·estas. Do complexo cl 'estas condições geographicas e ela 
direcção dos ventos reinantes ele S.E. resulta, que aquella parte elo territorio Brasileiro 
que nt'w é regacla por grandes rios e que nl'w possue grandes florestas, soffre o flagello 
das seccas perioclicas ou extraorclinarias, taes como desgraçadamente acontece nos paizes 
tropicaes que se achão nas mesmas condições. 

A posição geographica de uma região, a direcçt'w dos ventos reinantes, a situação 
elas montanhas relativamente a esta direcção, a natureza do solo, a existencia de rios que 
se alimentão ou deix'i'LO de alimentar-se em lugares que nunca seccão, a presença de 
florestas, formão um complexo de cousas favoraveis ou desvantajosas á. queda de chuvas. 
Aquella parte do Brasil não se acha nas condições favoraveis, e por conseguinte sua 
atmosphera pouco carregada de electricidade não faz que as nuvens se demorem por ali 
o tempo necessario para resolver-se em chuva; d'onde, a origem das seccas que soffl·em as 
províncias do Ceará, Rio-Grande do Norte, Parabilia, Pernambuco, Alagoas e algumas 
vezes a Bahia. Ora, estas seccas que são tão fataes á agricultura, em geral não são dentro 
de certos limites inteiramente nocivas á cultura do algodão. Já mostrámos como esta 
planta se desenvolve com o calor, e se a isto ajuntarmos que a duração do seo crescimento 
se combina de modo que ella pode prosperar nos limites das epocas de chuva e secca, isto 
é, dentro da quadra das chuvas até a epoca em que a secca nào é muito forte, teremos 
claramente mostrado que todo o territorio do Brasil, ainda mesmo o que soffre seccas, 
se acha nas condições favoraveis a esta especie de cultura. 

É realmente um erro o acreditar-se que os paizes excessivamente quentes, como 
alguns d'Africa, Asia e mesmo cl'America do Sul, suo os melhores para a plantação do 
algodão. O excessivo calor como frio são prejudiciaes; porém, a este respeito devemos 
notar que aquella parte do territorio Brasileiro em questão ·se acha em condições especiaes. 
As chuvas torrenciaes durão ordinariamente tres a quatro mezes, ellas começão fortes e 
continuas, e acabão mais fracas e com intervallos; ·depois d'.isto, vem o período das seccas, 
cujos effeitos não são sentidos senão depois de um intervallo de dois a tres mezes, 
acontecendo que algumas vezes aguaceiros perdidos adoção o rigor da estação. Ora, a 
planta do algodão desde a epoca em que germina at6 o seu regular crescimento, não é 
muito prejudicada pelas chuvas; porque na epoca em que ellas podião causar algum 
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damno não o fazem, visto que a terra não está muito molhada para dar logar ao 
apodrecimento das sementes, mal que se pode temer. 

. Passado este periodo de germinação, e chegado aq! elle em que a planta tendo o 
necessario crescimento vai passar pelo importante estado de fiorecencia e formação de 
maçãs, as chuvas s[io tambem mais fracas, quando nuo têm de todo. desapparecido, sendo 
o sol que começa a exercer o seu saudavel eifeito. O maior damno que as chuvas e sol 
causuo á cultura do algodão no Brasil é o de fazer com que appareçuo insectos e vermes 
que estragão as plantas e fructos, os quaes n[io podem ser destruidos pelas geadas e neves 
como nos Estados-Unidos, porquanto não existem no nosso paiz. 

Os insectos constituem realmente um grande mal á propagaçt"w da cultura do algodão; 
por si formão uma peste que at~ hoje nl"w tem sido e:fficazmente combatida. Convem 
notar que este genero de peste tem estragado não só o algodoeiro como muitas outras 
plantas que prosperavuo no Imperio, taes como a do trigo no Rio-Grande do Sul, e 
ultimamente a do café em Minas-Geraes, Rio de Janeiro e S. Paulo. 

A cultura regular do algodão é feita nas províncias sitttadas ao norte do Imperio, 
porém isto não quer dizer que exista impossibilidade de havel-a nas que ficão ao sul. 
Ensaios feitos ultimamente na província de S. P edro do Rio-Grande provárão a aptidão 
do seu solo para tal genero de cultura. Mr. Bai.llie, Secretario ela Legaçt"w Britanica no 
Rio de Janeiro, em seu ultimo relatorio sobre o commercio e agricultura do Brasil, 
informa que excellente algodão pode ser produzido em todo o Imperio, e com particulari-
dade menciona a província ele S. Pedro do Rio-Gran.de, de onde elle tinha recebido 
amostras que provavão a bondade do clima e do terreno. Discorrendo sobre o clima cl'esta 
província relativamente aos emigrantes da Europa, diz que a cultura elo algodão podia 
tomar o maior desenvolvimento possível se fôsse ajudada com o cordial e sincero soccôrro 
do Governo. Passando ao Pará, refere que esta província tem immensas regiões 
admiravelmente adaptadas ao cultivo do algodão, e que sua presente escassez provém não 
do terreno e clima, porém da falta ele capitaes e emigração estrangeira. 

As províncias que exportão o algodão em grande escala são: Pernambuco, Parahiba, 
Alagoas, Maranhão, Ceará, Pará e Bahia; porém entre ellas as de P ernambuco, Parahiba, 
Alagoas e Maranhão primão não só pela qualidade como pela quantidaÇle do producto. 

O fio do algodão d'estas províncias regula ordinariamente entre os seguintes termos: 

Comprimento do fio em Comprimento do fio Preço de um11 Preço de nm!1 polegadas Bmsileiras. em metros . libra de algodão libra de algodão, 

M'. 1M . 
em Liverpool, em moeda 

Mínimo. Maximo. Médio. lllrmo. a=o. Médio. moeda Ingleza. Brasileira. 

--- ------ ------- --
Pence. Héis. 

Pernambuco, 1,15 1,45 1,3 0 0,030 0,038 0,034 
} 12~ " 1,05 1,45 1,25 0,028 0,036 0,032 e 14 480 e 540 

" 
0,8(i 1,25 1,05 0,023 0,033 0,028 

Parahiba, 1,05 1,25 1,15 0,028 0,033 0,030 12 e 13 460 e 500 
Alagoas, 1,05 1,25 l, 15 0,028 0,033 0,030 12 e 13 460 e 500 
Ceará, 0,96 1,25 1,10 0,025 0,033 0,029 ... ... 
Maranhão, 0,96 1,25 1,10 0,025 0,033 0,029 ll2-t e 13 480 e 500 

" 0,86 1,25 ] ,05 0,023 0,033 0,028 

... 
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. 
Em geral, o comprimento do fio do algodão do Brasil regula entre 1,00 e 1,26, sendo 

a média de 1,13 polegadas Brasileiras ou 0,025 e 0,033, sendo a média de 0,029 elo 
metro; o cliametro das fibras tntre 0,000149 e 0,000230 elo metro. 

Em frente ao logar ela Exposiçlio parcial elo Brasil. via-se uma taboleta contendo 
amostras ·dos principaes productos importados em Liverpool, entre os quaes figurava o 
algodão. No tas .estatísticas acompanha vão a estas amostras, e tão bem preparadas nos 
parecêrão que não temos duvida de as tom~r para base de um juizo sobre a importancia 
relativa de cada paiz prodrictor de algodão, porque todo o mundo sabe que Liverpool é o 
porto que recebe de todos os paizes a maior quantidade ele algodão. O total importado 
em Liverpool durante o anno de 18tH foi de 2, 794,001 saccas, distribuídas dÇ> seguinte 

._ '- • modo: 

America do Norte, 
In dia, 
Brasil, 
Egypto, 
Perú, 
Africa, 

Saccas. 
1, 766,456 

822,860 
99,224 
97,563 
3,039 

997 

E outros sem importacia. As 98,224 saccas exportadas pelo Brasil erão distribuídas do 
seguinte modo : 

Pernambuco e Parahiba, 
Alagoas e Bahia, 
Maranht'Lo, 

Saccas. 
48,75:1 
29,047 
21,424 

Por estes dados se ·vê que o Brasil é o terceiro paiz do mundo como exportador do 
algodão: Pernambuco e Parahiba, como as primeiras províncias exportadoras d'este 
artigo. 

INDI.A .. 
Esta grande península produz muito algodtio. Segundo a opinião do Do: Watson, 

que estudou o paiz debaixo do ponto de vista da producção d'este artigo, a quantidade de 
algodí:w colhida na India sobe a 2,400,000 libras por anno, sendo por isso necessaria uma 
superficie de 24,000,000 acres de terras lavradas; porém d',esta grande colheita vem para 
a Europa a decima parte, se tanto ; sendo o resto consumido no paiz, que trabalha no 
algodão desde tempos immemoriaes. Algumas pessoas acreditão que os fabricantes 
Inglezes podem tirar das colônias da India a maior parte senão todo o fornecimento da 
materia prima que lhes é absolutamente necessaria: porém, economistas mais prudentes 
st"w de opinião que, terminadas as desavenças da Republica Americana, os Estados do Sul 
de novo tomarão a primazia que tinhão ; por isso que esta primazia é garantida por 
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condições n aturaes e sociaes que nuo podem ser imitadas ou transferidas para a India; a 
qual, bem que adaptada á cultura d'este artigo, em grande icala, não o produz excellente, 
senão em uma limitada superficie. O clima da India varia segundo as al turas, porém nos 
logares baixos é excessivamente quente. Dl;as monções reinuo durante• o anno; a do 
N.E. que sopra de Maio a Outubro, e a ele SE, durante os outros mezes. As tempestades 
n'esta região são espantosas; o vento chega a arrancar immensas arvores. A passagem de 
humidade causada pelas chuvas torrenciaes a um calor e secca excessivos é muito rapicla e 
frequente, de sorte que a planta elo algoduo soffre muito. Comparando-se o solo da India 
com o dos Estados Unidos, encontrão-se paragens que têm alguma analogia com as costas 
da Georgia e Carolina do Sul; assim, o clima e systema de cultura são as causas de nl'LO 
se poder colher n ' estes logares algodão tuo exc8llente cómo o Bea-Island. 

Na costa de Madrasta desde o Cabo Comorim até as vizinhancas de Beng·ala a t erra ' . 
é baixa e composta como na Georgia e Carolina do Sul, de recentes alluviões formadas ele 
materia lodosa do mar, ou de depositas re.centes do Oceano. Algumas vezes estes lugares 
ficao cobertos pelo mar, ele modo que a terra de lavoura se torna rica em materias salinas. 
Marchando da costa para o interior, as terras tornão-se elevadas, e incapazes de produzir 
algodão sem o soccOITO de irrigação. Suppõe-se que introduzido o systema de inigação, 
as terras em questão poderão 'produzir algoduo semelhã.nte ao que é tirado da Georgia ; 
accrescendo que a cultura poderá durar mais longo tempo, visto que as terras não estüo 
exhaustas. 

Na Exposição fôrão apresentadas 166 amostms de algodüo . Os Commissarios ti verão 
. um minucioso cuidado em apresentar informações sobre o estado da cultura do algodl'w 
nos di strictos pertencentes aos Inglezes ; assim, um grande catalogo foi publicado, no 
qual se encontrão todas as informaç$)es que dizem respeito ao assumpto . As amostras 
podem ser classificadas do modo seguinte: amostras provenientes de sementes indígenas; 
amostras de algodão produzido das sementes ele Sea- Island; amostras provenientes ele 
sementes N ova-Orleans, fio curto ; amostras de uma variedade produzida de sementes ele 
Bourbon: amostras de algodão proveniente de sementes de Pernambuco. Vejamos como 
suo distribuídas estas variedades r elativamente á natureza do solo que as produz. 

As possessões Inglezas na Inclia suo divididas em tres presidencias : Calcutá e Agra, 
ao norte; Madrasta, a oriente; e Bombay, a occiden te. 

O territorio ela presidencia de Calcutá é em muitos logares montanhoso e regado 
por muitos rios; é n'estes logares montanhosos que se cultiva o algodão em grande escala. 
Para darmos uma icléa do territorio d'esta preRiclencia, descreveremos o clistricto ele Katchar, 
ou como os Inglezes escrevem Cachar, além do Ganges; e o clistricto ele Banda, aquém do 
Ganges. O districto de Katchar é limitado ao n orte pelo Assam; é muito montanhoso, 
muito cheio ele florestas, muito fertil e su fficientemente regado por clifferentes rios. O 
solo ela parte onde se cultiva o algodão, que é no alto das montanhas e em seus 
desfil adeiros e encovadas, é fo rmado ele uma argila avermelhada, muito misturada com 
arêa; as planícies, p orém, são formadas de ricas alluviões provenientes de desaggregações 
elas montanhas vizinhas. No tempo elas chuvas, as planícies ficl'LO inundadas, e por isso 
suo improprias á cultura do algod~w, que se limita, como dissemos, aos altos das collinas 

• 

... 
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e montanhas, que nti.o sendo inundadas como as primeiras, retêm contudo a humidade 
indispensavel ao viço da plaut_a. O clima é su.fficientemente temperado, por quanto o 
tbermometro nunca sobe além de 94 gráos. 

Na estaçti~ fria, que começa em Dezembro, têm lugar as seccas que durtio até Abril. 
Durante as sec.cas, a terra falta d'agua fende-se até uma certa profundidade abaixo da 
snperficie ; pairando acima nevoeiros, os quaes desapparecem pouco tempo depois de 
elevar-se o sol. · Os nevoeiros stio Il;lenos condensados durante o dia, e n'este estado sobem 
da superficie, e se fixtio no altó elas montanhas. Terminada a epoca elas seccas, violentas 
tempestades acompanhadas de commoções electricas annuncit"w a vinda das chuvas 
torrenciaes, que levão a cahir de Abril até Junho. O terreno como é muito compacto ntio 
permitte que as aguas se introduzl'tÔ promptamente pelos seus poros; assim, uma grande 
quantidade cl'p.gua fica exposta á evaporaçt"w, com o que o ar em redor se torna bastante 
humiclo. 

As sementes são lançadas em Março e Abril ; em Julho ou Agosto, os algodoéiros 
começtio a fl.orecer, e em Setembro as maçãs apresentão-se maduras. Muitas tentativas 
têm sido feitas para introduzir a variedade de algodão de Martinica, Se a-Island e outras, 
porém ellas têm sido sem resultados; talvez por não se seguir o modo de cultura empregado 
nos lugares de sua procedencia.' Cada planta apresenta ordinaria~ente 6 a 7 palmos de 
altura, e carrega médiamente 20 a 30 maçãs; sendo a proporção entre o peso do algodão 
em pluma e o das sementes, de 3 para 5. 

O districto ele Banda .fica aquém elo Ganges; é um dos principaes procluctores ele 
algodão. Calcula-se que a superficie entregue a esta cultura, regula por 89.022 acres. 
N'este districto, como no precedente, as plantações são feitas nos lugttres elevados. As 
terras nunca são plantadas com algodão dois annos ~e-guiclos, porque é opinitio geralmente 
admitticla que ellas pouco produzem no segundo anuo. 

A terra é algumas vezes estrumada, porém nunca regacla. No mez de Julho, ou 
depois das primeiras chuvas, lanção as sementes; em Outubro, as plantas principião a 
apresentar maçãs, e n'isto levt"to até Dezembro. Empregão geralmente sementes elo 
Egypto e N ova-Orleans; apezar q'isto o algodão d'este districto não é famoso. 

O territorio da presidencia de Bombay produz como o precedente muito algodão ; 
Guzerat, na crise actual, enviou muito . algodão para a Europa; calcula-se que no anuo 
passado, 1861, produzio não menos de trezentos milhões de libras. 

A presidencia de Madrasta está ao sul ela grande península. N'esta presidencia 
encontrão-se os melhores algodões de toda a Il~dia; entre elles deve-se mencionar o de 
Penang, proveniente da semente do Sea-Islnnd, avaliado em 3 sltillings ou 1 $400 a libra ; 
e outro, proveniente de semente de Pernambuco, avaliado em 1 slbilling e 4d. ou 640 réis 
a libra. 

O comprimento elo fio do algodão da Inclia varia conforme a variedade a· que pertence: 
do algodão indígena varia entre O, 72 e 0,98 polegadas Brasileiras, ou entre 0,020 e 
0,026 do metro, sendo o diametro 0,00021 O do metro; do exotico ou Americano, Nova 
Orleans, de o;9o a 1,16 polegadas, ou de 0,022 á 0,028 do metro, sendo o diametro 
do fio de 0,000209 do metro; o de sementes de Sea-Island, Egypto e Pernambuco 
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de 1,32 á 1,60 polegada ou de 0,0 35 a 0,042 do metro, e o diametro de 0,000198 
do metro. D as t6 6 amostr~s que fôrão presentes i a Exposição 19 obtiverão 
medalhas. 

EGYPTO. 
O ·solo e clima do E gypto são mui favoraveis á cultura do algodão; porém esta cultura 

só pode ser feita nas terras baixas do valle do rio Nilo. A superficie é em parte 
montanhosa e em parte muito baixa; o Nilo é o uni co rio que corre por ahi, vem do sul, 
e dirige-se para o norte, entre um grande valle limitado pelas montanhas d'Arabia e 
Libya. Este valle é estreito no alto Egypto, porém muito largo no baixo Egypto, 
de sorte que ahi forma o que se chama o Delta do Nilo '; nome este que hoje se dá aos 
terrenos baixos comprehenilidos entre as ramificações que certos rios apreseJJ.tão n as suas 
embocaduras. 

O terreno susceptível de cultura é sómente o do valle do rio Nilo, porque tudo o 
mais é uni vasto deserto de arêa; e ainda assim a sua fertilidade está dependente das 
enchentes do rio, que têm lugar no estio ; porque nos annos em que as enchentes se 
operão em · condições convenientes, a colheita é de uma riqueza extraordinaria ; porém 
muito mesquinha quando isto não tem lugar. 

O, Nilo nas suas enchentes periodicas cobre o solo de uma camada de limo de uma 
fertilidade espantosa. Este limo, cuja analyse chimi ca foi dada precedentemente, apresenta 
quando está muito secco a consistencia de pedra; e quando humido, a plasticidade d'argila: 
seu aspecto ordinario é o de uma terra fina argila-ferruginosa. Pega na lin gua como · a 
argila, produz ao ·tocar sensação semelhante á do sabão, porém quando é comprimida 
reduz-se facilme:p.te em poeira, e quando é mettida n'agua acaba por tornar-se em lama. 
O clima do Egypto é muito quente e secco, porque chove muito raramente ou quasi 
nunca. Só se conhecem duas e~tações ; a primavera, que começa em Novembro e acaba 
em F evereiro ; e o estio, que dura de :M:arço a Outubro. 

O algodão prospera admiravelmente no Egypto; sua cultura foi introduzida em 1821 
por :M:r. Jumel, em que :M:ehemet Ali tinha muita cQnfiança, e por isso o algodão é 
denominado Jumel. Até uma certa epoca, a colheita elo algodão estava estacionaria, 
regulando por 65,000 saccas, porém ella· cresceo muito depois da crise Americana, tanto 
que se exportárão para Liverpool não menos de 97,563 saccas em 186 1, e calcula-se 
que se possão exportar n'este anuo 150,000. 

Poucas amostras d'este artigo apparecêrão na E xposição. 

ARGELIA. 
O, solo d'Argelia é muito favoravel a plan tação do algodão. Na província de Oran, 

ma.is do que em nenhuma outra parte da colonia, o algodão cresce com extrema facilidade, 
tanto assim que sua cultura vai crescendo de dia em dia; calcula-se que 3,600 acres de 
terras são plantados com algoclã~ de fio longo, Sea-I sland, e outras variedades reconhecidas 
de boa qualid ade. Os districtos de algodão d'Argelia estão situados entre os mesmos 

4 B 

. . . 
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parallelos que os de fio longo d'America do Norte, e quatro gráos mars ao norte dos 
correspondentes no Egypto. Geralmente, as terras de plantação de algodão são formadas 
l ll . . . (: ·r c e a uv1ões mmto ncas em arg1 a. 

Apezar de que o clima e solo sejão favoraveis a este genero de plantação, o seo 
progresso não tem sido muito grande, porque os insectos são fortes inimigos que os 
algodoeiros encontrão, quando as chuvas do outomno por sua parte não damnificão as 
colheitas, o que ordinariamente acontece quando ellas cabem muito cedo e muito fortes. 
Convem entretanto notar que não obstante estas desvantagens, os cultivadores concordão 
que o preço do algodão remunera as despesas da plantação. Este facto mostra claramente 
a conveniencia de plantar-se o algodão de fio longo, ainda mesmo que se torne necessario 

c '- ._ fazer-se algumas despesas para supprir a insufficiencia da natureza. 
A cultura do algodão n'Argelia só tomou verdadeiro desenvolvimento depois do anno 

de 1853, epoca da funllação por parte elo· governo de premios importantes, entre os quaes 
o premio imperial de 20,000 francos, concedido por espaço de cinco annos aos plantadores 
que apresentassem melhores colheitas. Antes d'esta epoca, a novidade da cultura, a falta 
de boas sementes, e sobre tudo a carencia dos transportes e commercio, erão obstaculos ao 
seo progresso. 

O decreto de 25 de Abril de 1860, mudando a fórma das animações concedidas pelo 
decreto de 1853, deo mais garantias aos plantadores em geral; porque supprimio os 
grandes premios, e em seu logar offerecia cotas pela quantidade de algodão exportado ; 
ajuntando a isto, como medida transitaria, a intervenção da administração aos colonos que 
não estivessem no caso de fazer as exportações por si mesmos. Finalmente, o Governo 
procurou animar as pequenas explorações de sorte que o trabalho de farnilia fôsse seguro ; 
para isto, estabeleceo um premio de 1 franco pela cultura ele 20 acres pelo menos. Ao 
mesmo tempo, o Governo tem acolhido favoravelmente os projectos de grandes companhias; 
assim fôrão formadas as duas companhias de que já demos resumida noticia. 

A proporçi'w seguida na producção do algodão tem sido a seguinte: 

Numero de Extensão dos Quantidade de 
Annos. plantadores. terrenos algodão 

cultivados. produzida. 

hectares•. kilogrammas. 
1851-52 109 45 4,303 
1852-53 592 474 18,932 
1853-54 1,417 1,720 85,710 
1854-55 726 1,530 71,310 
1855-56 435 1,923 66,972 
1856-57 494 1,500 93,070 
1857-58 1,095 2,058 104,416 
1858-59 426 1,475 106,431 
1859-60 333 1,484 106,472 

* Um hectare regula por dous acres e meio ou uma geira e meia. 
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O comprimento do fio do algod,ão d'Argelia regula entre 1,25 e 1,55, sendo a média 
algumas vezes de 1,45 e outras de 1,35 polegadas Brasileiras ou 0,031 e 0,038, sendo a 
média de 0,036 e 0,033 do metro. 

1 

Na E~posição apresentárílo·se 120 amostras de algodão, quasi · todas muito bem 
preparadas e de muito boa qualidade. Fôrão concedidas 18 medalhas aos expositores de 
amostras de algodão, avaliadas entre 2 sMllings e t até 3 sliillings e t, ou de l $1·30 até 
1$580, a libra. 

AUSTRALIA. 
A disposição das montanhas em relaçtLO á direcção dos ventos reinantes S.E. e a • • • 

natureza do solo concorre~ para a existencia ele seccas taes como acontece n'America do 
Sul. 

A costa oriental onde se cultiva o algodão comprehende a nova colonia de 
Queensland ao norte, N ova-Galles do Sul, ou como escrevem os Inglezes New Soutlt 
Wales, no meio, e no sul a colonia Victoria. 

O clima d'esta região é muito variado; no norte, como em Queensland, o calor é 
muito forte e continuo; na parte média, como N ova-Galles, é mais supportavel, e no sul é 
frio. Conforme observações feitas em dez estações differentes da colonia de N ova-Galles 
do Sul, reconheceo-se que a temperatura média do anno varia entre 40° e 75° Fahrenheit; 
porém encontrão-se alguns dias em que o thermometro sobe a 120°. As chuvas são 
torrenciaes, e se succedem a um sol abrazador, principalmente em Queensland; no 
anno de 1860, a quantidade média do ch1;tva, que cabio em N ova-Galles, foi ele 43 
polegadas Inglezas, e a média dos dias de chuva de 124. 

As amostras de algodão apresentadas na Exposição causárão verdadeira 
sorpresa a todos, não só pela excellencia do fio como por seo comprimento ; algumas 
d'estas amostras fôrão avaliadas em 3 e 4 sMllíngs, ou 1 $400 e 1$860, a libra. 
Desgraçadamente, a sua cultura não é muito grande, porém ensaios que muito promettem. 
No relatorio apresentado pelos Commissarios de Queensland lê-se o seguinte sobre o 
algodão : " As amostras de algodão de várias localidades de Queensland mostrão o facto 
t>ignificativo que o algodão de Sea-Island não só mente pode ser produzido nas vizinhanças 
de Brisbane, Maryborough, Gladstone e Rockhampton, como nos lugares elevados e 
distantes das costas marítimas. Este facto servirá para dar idéa aos fabricantes Inglezes 
da vastidão dos campos proprios a tal cultura, e mostrar-lhes a possibilidade de tirar da 
Australia grande quantidade d'esta materia textil, uma vez que capital e trabalho sejão 
introduzidos no paiz." 

Para animar esta cultura tanto o Governo como os Commissarios da Colonia 
offerecem premias. 

Uma collecção de amostras de algodão colhido nas · margens do rio 01 arence tem a 
seguinte nota: " O terreno foi semeado no mez de Agosto, e o producto colhido no mez 
de Maio ; as plantas carrega vão ordinariamente 80 a 100 maçãs; sua altura geralmente 
de 4 pés, e o diametro da haste de uma polegada. Quanto á fertilidade do solo de 

• 
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Olarence e Richmond, parece não ser inferior a de outros districtos da colonia. Fiz 
durante minha estada em Oh~lestown (Estados-Unidos) algu:nas experiencias, e acho que 
o solo e clima d'este ultimo são identícos aos_ de Olarence e Rwhmond; 

O comprimento do fio de algodão d'Australia regula entre 1,25 até -2,00 polegadas 
Brasileiras ou de 0,031 a 0,046 do metro, e os comprimentos medios de quatro amostras 
de 1,4'5, 1,55 e 1,75 polegadas ou 0,035, 0,038 e 0,043 do metro. 

As duas colonias obtiverão sete medalhas, das quaes fôrão quatro concedidas aos 
expositores de Queensland, e tres aos de N ova-Galles do Sul. Algumas amostras fôrão 
avaliadas em 4 s!tillings e 3 s!tillings e 6d. ou 1 $860 e 1$620 por libra. 

PERÚ. 
Ao longo da costa o clima é geralmente uniforme, e nas vertentes orientaes das 

montanhas existem grandes :flbrestas e muitos rios que refrescão a terra, e a tornão muito 
fertil em algodão e outros artigos. 

A republica do Pmú apresentou no Palacio da Exposição amostras de bom algodão, 
da variedade denominada Middling Orleans e Pernams, avaliadas entre 12d. e 18d. ou 
460 réis e 700 por libra. Mr. Wanklin, no exame que fez das amostras de algodão 
apresentadas na Exposição, diz o seguinte: " O preço do algodão no Pmú parece ser de 
7 d. a 8d.; e tenho o prazer de dizer que o Oommissario, Mr. Kendal, informou que 400 
saccas fôrão enviadas recentemente para a Inglaterra, viâ Isthmo de Panamá. A planta 
cresce em varios lugares do Perú, pode ser cultivada nos valles, e ao longo da linha da 
costa que se estende de 4 gráos de latitude sul a 22°. A producção tem adquirido 
incremento n'estes ultimas annos, bem como o systema moderno de preparar e ensacar o 
algodão. Como os mercados Francezes offerecião melhores vantagens, a venda do 
algodão affiuia quasi em totalidade para a França. 

A presente colheita deve ser de 1,200,000 libras; podém poderia chegar a 3,000,000 
libras, se houvesse um augmento de trabalho. A producção na província de Puira foi 
muito grande; o algodão d'este lugar é bem conhecido pelo nome de Paita, porto de 
seu embarque. O Perú apresentou na Exposição a amostra de algodão, talvez a mais 
antiga -que se conhece, na fôrma de uma grande manta de 40 libras, que os commissarios 
assegurão ter sido encontrada em um tumulo existente entre as ruínas de uma cidade, 
que existio antes da entrada dos Hespanhoes no paiz. 

O comprimento do fio do algodão do Pe1ú regula de 1,06 a 1,45 polegadas ou de 
0,026 a 0,036 do metro. Uma só medalha foi concedida a D. Elias, pela amostra de 
algocltio ele N asca, avaliado em 2 shillings ou 920 réis a libra. 

HAYTI. 
Mr. Wanklin dá a seguinte informaçtio sobre o Hayti: O algodão apresentado na 

Exposição me pareceo ttio bom que chamo para elle a attenção dos interessados. As 
duas saccas enviadas pelo Hayti, uma de algodão de Middling Orleans, avaliado em 13d. 
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ou 500rs. a libra, e outra da variedade Boweds, avaliado em 13!d. ou 520 réis a libra; erão 
de excellente qualidade. Fui informado que o melhor algodão custa no Hayti 8d. ou 320 
réis a libra, e calcula-se que 6d. ou 240 réis remunera as defpesas de producção. 

Em 1860 a exportação foi de - . 500,000 ,libras. 
" 1861 " " 1,100,000 " 
" 1862 " 2,000,000 , ou ma1s. 

Suppõe·se que se poderião produzir 3,000,000 saccas por anno, se houvesse 
abundancia de trabalhadores. O governo procura entretanto supprir a esta falta mandando 
vir negros dos Estados Unidos e Canadá,. porém é muito embarassado pela falta de •• • 
fundos para as despesas de transportes. No anuo passado chegárão 2,000 negros, que 
fôrão immediatamente enviados para os lugares de lavouras. O generalt Dupay é de 
opinião que um emprestimo sendo feito com o fim de introduzir trabalhadores, daria á 
cultura do algodão um grande augmento. 

Os expositores do Hayti obtiverão duas medalhas, por amostras avaliadas em l 
sldllín,ç e 2d. ou 540 réis a libra ·e l shillíng e 3d. ou 580 réis . 

• 
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XXV. 

Cf_EGAÇÃO IMPERIAL DO BRASIL, 
LONDRES, 12 de Outubro de 1862. 

Ill"?0 e Ex':'0 Snr. 
O o:fficio de V. Exa de 30 de Setembro ultimo, acompanhando os diversos 

Relatorios da Commissão de que V. Ex~ foi digno Presidente, causou-me viva satisfação, 
mas não surpresa. Nem o resultado da sua valiosa cooperação, nem a sua boa vontade, 
podião ser para mim objecto de duvida, por mais que n'isso quizesse intervir a sua 
modestia. 

Offerecendo a V. Ex~ o logar de Presidente da Commissão, eu estava certo da sua 
dedicação para com o Paiz que de V. Ex~ conserva caras recordações, pelos relevantes 
serviços que lhe tem prestado. 

No Relatorio que V. Ex~ fez sobre "Construcção Naval," reçuma a luz da experiencia, 
e sente-se q peso da autoridade. Agradeço-o pois a V. Ex~, e não duvido que será 
devidamente apreciado pelo Governo Imperial. 

O programma seguido pela Commissão para o desempenho de sua tarefa, e o methodo 
applicado aos seos trabalhos, revelão a segurança e acerto com que ella procedêra, e não 
menos afianção a vantagem que d'elles terá de auferir o Paiz. Não se pode desconhecer o 
ni.erito d'esse programma, e applaudo sinceramente os Relatorios dos Collaboradores 
esclarecidos e esforçados que para a realização d'esta empresa tive a fortuna de reunir em 
tôrno de V. Ex~ 

Não é de certo para dissimular a vastidiLO das materias cujo estudo tinha de ser feito 
por uma Commissão, embora numerosa, composta de pessoas dedicadas quasi todas aos 
mesmos ramos da sciencia. Esta difficuldade inevitavel foi porém superada em parte, e 
habilmente arrostada pelos Membros da Commissão, dentro dos reductos scienti:ficos a que 
devia limitar-se o seo campo de acção. 

Asseguro entretanto a V. Ex~ que, annuindo ao seu desejo, submetterei á justa e 
illustrada apreciação do Governo Imperial a circunstancia a que alludo, e que maior 
merito dará aos trabalhos d'aquelles Membros da Commissão, que de boa mente se 
prestárão a occupar-se de assumptos fora da alçada de seus estudos habituaes. 

Resta-me agora pedir a V. Ex~ o obsequio especial, de ser interprete para com os 
Membros ela Commissão, do meu reconhecimento, pela promptidão com que todos elles 
Tespondêrão ·ao convite que lhes fiz como Presidente da Commissão Brasileira da 
Exposição Internacional; da minha completa satisfação pelo esforço e zelo com que 
trabalhárito na tarefa de que os encaneguei ; e do aprêço que ligo aos seos trabalhos, que 
hão de ser de certo melhor avaliados por outros mais competentes do que eu. Queira 
pois V. Ex~, em meu nome, transmittir-lhes a expressão cl'estes sentimentos; e faltaria á 
justiça, se eu as não estendesse ao Capitão de Engenheiros o Snr. J eronimo Francisco 
Coelho, o qual, bem que effectivamente não collaborasse na Commissão, prestou-se todavia 
ao meu chamado logo que o recebêra; achava-se porém na Hespanha occupado em 
trabalhos que não convinha abandonar. 

Aproveito a occasit'ta para relterar a V. Ex~ a segurança de minha subida 
consideração e perfeita estima. 

Illmo e Ex':'0 Snr. JoÃo PASCOE GRENFELL, 
Consul Geral do Brasil na Grã-Bretanha. 

F. I. DE CARVALHO MOREIRA. 

• 
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XXVI. 

REPARTIÇÃO DAS SCIENCIAS E ARTES.-CO~MISSÃO DÓICONSELHO DE EDUCAÇÃO. 

SOUTH KENSINGTON, 
LoNDRES, 9 de Dezembro de 1862. 

Exn~o Snr. 

475 

Tive ordem dos Lorcls da Commissão do Conselho de Educação para em seu nome 
agradecer a V. Ex~ pela contribuição, que da sua bondade acaba de receber o Museu de 
South Kensington, dos objectos constantes da lista junta, apresentados pelo Brasil na 
Exposição Internacional. 

Tenho a honra de ser, de V. Ex~ 
Obediente servo, 

NORMAN MAC LEOD, 

A S. Ex" o Snr. F. I. de CARVALHO MoREIRA, 
l\'Iiriistro do Brasil. 

Secretari 

REPARTIÇÃO DAS SCIENC[AS E ARTES.---C.COMMISSÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO. 
SOUTH KENSINGTON. 

Lista dos objectos ?'ecebidos -do Compartimento Bmsileiro na Exposição 
Inte?"nacional : 

53 Frascos contendo chá, café, &c. 
J 05 Do. do. do. do. e sementes, &c. 

l Rôlo de fumo. 
Folhas de fumo. 

5 Caixas de charutos. 
l Caixinha feita de palha. 
3 D~ (2 contendo'Uozes, e l fibras). 
5 Maços de velas. 
3 Frascos contendo tabaco. 
l Côco. 
1 Pão de fumo. 

Casulos de algodão. 
1 Pacote de baunilha. 
2 Gar~afas de vinho de laranja. 
2 n·~ de tinta de escrever. 
l Caixote contendo sabão. 

20 Frascos contendo tabaco, café e outros grãos. 
1 Frasco pequeno contendo oleo extrahido de madeir!l.; 
2 Pedaços de grude de bucho de peixe. 
1 Porção de gomma. 
1 Pacote contendo mineraes. 
l Porção de gomma (Styrax). 
2 Frascos, 1 contendo cravo. 
1 Feixe de cascas. 
1 Rede bordada de penn~s. 

W. G. GROSER, 
Almoxarife. 

. . . 



476 ANNEXOS. 

(XXVI.) 

MUSEU INDUSTRIAL DA ( l!:SCOCIA.-COMMISSÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO. 
REPARTIÇÃO DAS SCIENCIAS E ARTES, 

EDIMBURGO, 14 de Novembro 1862. 

Os Lords membros da Oommissão do Conselho de Educação ordenão-me que 
apresente a S. Ex· o Snr. Oommendador F. I. de Carvalho Moreira, os seus agradecimentos 
pela contribuição dos objeutos abaixo declarados, que o Museu Industrial da Escocia 
acaba de receber da Oommissão Brasileira da Exposição Intemacional. 

8 amostras de productos medicinaes, expostos pelo Snr. Theodoro Peckolt; 2 
amostras de mate, e 4 de café expostas pelos Snrs. J. P. D. Faro e J. P. do Faro; 16 
amostras de chá do Jardim Botanico, e expostas pelo Snr. O. J. ela Silva; 4 amostras de 
farinha ; I de guaraná; l grosa para ralar o guaraná acompanhada de escamas do peixe 
de que é tirada; l amostra de tinta; uma serie de amostras das diversas applicações da 
carnaubeira 1 amostras de fibras Brasileiras, e tres peças de algodão tecido no Brasil. 

" THOMAS O. ARCHER, 
Superintendente. 

(XXVI.) 

PEEL PARK, 
SALFORD, 21 de Novemb~·o de 1862. 

A commissão do Museu e Livraria Real do Districto de Salford tem a honra de 
apresentar a S. Ex~ o Snr. F. I. de Carvalho Moreira, Ministro do Brasil, os seos 
agradecimentos pela contribuição de uma escolhida collecção de productos naturaes do 
Brasil, que o Museu e Livraria de Salforcl acaba de receber da Commissão Brasileira da 
Exposição Internacional. 

J. H. WESTON, 
Presidente. 

XXVII. 
MINISTERIO DA GUERRA, 

PALL MALL, LONDRES, 18 ele Julho de 1862. 
Illn:o Snr. 

No Instituto Real dos Engenheiros Militares, em Ohatham, existe um salão de 
model_os ou museu, onde, ent.re ?utros objectos, se acha uma collecção de especimens de 
matenaes empregad.os em ed1fic10s e outrtLs construcções. Diversos d'estes materiaes que 
serião de interesse para o dito museu são encontrados no Edificio da Exposição 
vindos do Brasil; e além de outros especimens, os abaixo descriptos e numerados: ' 

Nos, 
2. Ardosias. 
3. Asbestos. 
4. Pedra ca1carea. 

13. Lenhito. 
ll7. Madeiras. 
227. Tijolos, telhas, &c. 
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_ . ~rande favor .?le fari a V. S . info.rmando-n:e se os Expositores Brasileiros esti"w ou 
nuo .J_a compromett1dos q~anto ao ~lestmo que tem de dar a estes obj ectos, e caso o nlio 
esteJaO, por quanto poden a o Instituto comprar todos, ou ljt rte d'esses artigos. 

Tenho a honra de ser ele V. S~ 
Obediente criado, 

J. F . B"GRGOYNE , 
General, &c. I. G. F. 

Ao Snr. W. H . ÜLARK, 
Agente do Brasil na E:..:posição de 1862. 

XXVIII. 
F evereiro 1862. 

(Tntducgão .) N° 10 rl. 

EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL, 1862. 

OOMMISSARIOS DE SUA MAGESTADE : 
O CONDE GRANVILLE, K.G. 

O DUQUE DE BUCKINGHAM E CHANDOS., THOMAS BARING, EsQ. 1\'I.P. 
SIR C. WENTWORTH DILKE, BART. THOMAS FAIRBAIRN, E sQ. 

F . R. SANDFORD, EsQ. Secretario. 

DE C I S Õ .E S 
DOS 

COMMISSA RIOS DE SUA MAGESTADE 
SOBRE PONTOS RELATIVOS A EXPOSIÇÃO. 

Fevereil·o 1862. 

1. Os Commissarios de Sua Magestade fixárão a abertura da Exposição pam o dia 1~ de Maio de 1862. 
2. O Eclificio da Exposição será constnúclo n'nm terreno contiguo nos J nrclius ela Sociedade Real de 

Horticultura, e na vizinhança immediata do sitio onde , foi construido em 1851 o ela p1·ilneira. Exposição 
Internacional. 

3. A parte elo Edificio destinada á Exposição de Pinturas será construída de tij olo, e terá toda a fachada em 
Cromwell Roncl; n parte reservada para ns mnquinas estencler.se.ha ao longo de Priuce Albert's Rond, no lado 
occidental dos Jardins. 

4. Todos os productos inclustriaes que fôrem expostos deverão ter sido fabricados depois de 1850. A 
admissão dos ditos proàuctos será com tudo sempre sujeita, em todos os casos, á ulterior decisão dos Commissal'ios 
de 8. l\1. 

4 c 
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5. Sujeitas ao necessario limite de espaço, toclns as pessoas, quer desenharlores, inventores, manufnctureiros 
ou productores, serão admittidas a expôr os seos artigos ; deverão porém declarar a categoria em que pretenderem 
fnzel-o. (, 

6. Os Commissarios de S. M. communicar-se-hão com os expositores estrangeiros ou coloniaes unicamente 
por intermedio da Commissão que o Governo de cada paiz estrangeil·o ou Colonia nomear para este fim; e nenhum 
objec to proveniente de um pai~ estrangeiro ou de nma Colonia será arlmittido sem 11 sancção da dita Commissão. 

7. Os expositores não pagarão aluguel algum. 
8. Todos os artigos produzidos ou obtidos por industria humana, como sejão : 

Materias primas, 
Maquinas, 
llf nnufacturas, ou 
Obras de Bellas Artes, 

serão ndm ittidos na Exposição exceptuando todavia, 
Os animaes, e plantas , em estado vivo. 
As substancias vegetaes e animaes em estado fresco e susceptíveis de corromper-se guardando-se. 
As 1 ubstancias perigosas ou explosivas. 

L._ 
Espoletas ou outros artigos de semelhante natureza poclem ser expostos, com tanto que não conteuhão polvora 
fulminante; serão igLuümente ndmittidas mechas chimicas, sendo imitação a cabeça ou parte inflnmrnuvel. 

9. Os espíritos ou alcool s, os oleos, os aciclos, os saes corrosivos e todas as snbstancias de natureza 
altamen te inflammavel serão recebidos sómente por permissão especial escripta, e em vasos de vidro solidos e bem 
fechados. 

10. Os obj ectos expostos serão repartirias nas seguintes classes: 

SECÇÃO I. 
1 CLaSsE.-Productos de minas, de pedreiras, e rn etallurgicos. 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
Hl 
20 
21 
22 
23 
24 

" 

" 

" 

Substancias e proclnctos ch.\micos; preparações pharmaceuticas . 
Substancias empregadas para alimentação, incluinclo os vinhos. 
Materías animaes e vegetaes empregaclas nas manufacturas. 

SECÇÃO II. 
Material ele caminhos de ferro, incluindo locomotivas e vagões. 
Carros não destinados para caminhos ele ferro ou vias analogas. 
Maquinas e ferramenta empregadas nas mannfacturas. 
Maquinismo em geral. 
Maquinas e instrumentos ele agricultnra e horticultura. 
E ngenharia civil, architectura e apparelhos ele construcção. 
Engenharia militar, armamento e equipamen to, ar tilharia e armas curtas. 
Construcção naval e apparelho. 
Instrumentos scientificos e objectos dependentes de seo emprêgo. 
A pparelhos photographicos e photographia. 
Instrum entos ele relojoaria. 
Instrumentos ele mnsica. 
Instrumentos e apparelhos ele cirurgia. 

Algodão. 
Linho e canhamo. 
Seda e veludo. 

SECÇÃO III. 

Lã, lã finda, incluindo tecidos mixtos em geral. 
Tapetes. 
Tecidos, fios e fel tros, apresentados como especimens de impressão e tintururia. 
Tapecerias, r endas, e bordados. 
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25 CLASSE.-Couros, pelles, plumas, cabellos, pellos e crinas. 
26 Couros incluindo a sellaria e arreiqs. 
27 
:48 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

37 
38 
39 
40 

" 

Artigos de vestuurio. ·• Papel, artigos de escl'iptorio, impressão e encadernação. 
Livros e material destinado á educação. 
Mobilia e armações de casa, incluindo papeis pintados e pp~Jier-máché. 
Ferro e ferragem em geral. 
Aço e cutelaria. 
Obras de metaes preciosos, joalheria e suas imitações. 
Obras de vidro. 
Louças. 
Obras não incluídas nas classes precedentes. 

SECÇÃO IV.-BELLAS ARTES MODERNAS . 
( Vejlio-se as Decisões lll a 123.) 

Architectura. 
Pinturas a oleo, agu arellas, e desenhos. 
Esculptura, modelos, cunhas, e intaglios. 
Gravuras á agua forte e ao buril. 

11. PREMIOS ou recompensas, em fôrma de Meclalhas, serão dados nas Secções I. II. IIJ. 
(a) Estas Medalhas serão de uma só Classe, pol' merecimento sem distincção de grao. 
(b) Nenhum Expositor receberá mais de uma Medalha em qualquer Clasae ou Sub-Classe. 

479 

(c) Formar-se-ha um Jury Intemacional para cada Classe e Sub-Classe da Exposição; pelo qual serão 
conferidas as Met!alhas, sujeito isto ás Tegrns geraes que têm de regular a acção dos J urys. 

(d) Cada Commissão Estrangeim terá a faculdade de nomear um membro do Jury para cat!a Classe e Sub-
Classe em que fôl'em representadas as industrias priucipaes de seo paiz e clependencias. 

Os Commissarios de Sua Magestade resolvêrão que fôsse considerada como industria principr.l (staple industry) 
ac1uella que tivér 20 Expositores n'uma Classe, ou 15 Expositores n'uma Sub-Classe. Os Cornmissarios de S. M. 
darão porém a cada Commissão Estrangeira a alternativa de mandru: um numero de Jurados determinado pela 
experiencia das Exposições anteriores, e pelos espaços relativos concecliclos a cada Pniz•. 

" Nota.- Na nomeação, cada Sub-Classe é considerada como um Jury separado . No caso de não ser alguma 
Commissão Estrangeira l'epresentada por 15 Expositores em nenhuma das Sub Classes ela Classe Geral, o facto ele 
ter 20 Expositol'es em toda a Classe não lhe dará direito a um Jurado. As Sub-Classes operarão como Jurys 
separados, e só se reunirão para a confirmação dos premios, e para os fins ela aclministmção. 

(e) Aos Commissarios ele S. M. devem ser enviados os nomes dos Jurados Estrangeiros, antes do dia 10 de 
Março de 1862 especificando-se ao mesmo tempo a Classe ou Sub-Classe em que deve servir cada 
Jurado. 

(f) Os Jmaclos Inglezes sel'ão escolhidos da maneira seguiu te: 
Os Commissarios ele S. M. tomarão as providencias para assegnrru· um certo numero de J nrados a favor 

da India e das Colonias; e cada Expositor no Reino Unido propol'á os nomes de b:es pessoas 
para fnnccionar no J ury ela Classe anele fôr Expositor. 

Das pessôas assim nomeadas os Commissarios de S. M. escolherão o numero preciso de Jurados . 
(g) Os ·nomes de todos os Jurados serão publicados em Abril de 1862. 
(h) Os Jmys deverão submetter as suas decisões motivadas, uma pol' uma, aos _Comrnissal'ios de S. J\II. 

antes do dia 111 de Junho, 1862. 
(i) Os Premias serão publicados no Edificio da Exposição em ceremonia publica. 
lj) Serão fixados immediatamente depois nos mostradol'es elos Expositores que os tiverem obtido, e os 

motivos ele cada recompensa declamclos em restuno. 
( lc) Se um Expositor aceitar o Jogar de J uraclo, nenhuma Meilalha lhe poderá se1· conceclicla, quer a elle, 

individualmente, quer á firma de que fôr socio, na Classe ou Sub-Classe pru:a que tenha sido 
nomeado. 

(/) As Medalhas serão entregues nos Expositm·es no ultimo dia da Exposição. 

. . . 
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12. Poderá marcru·-se o preço sobre objectos expostos nas Secções I. II. e III. 
13. Os Commissarios de S. M. estarão promptos a receber todos os Artigos que lhes fôrem mandnclos desde e 

depois da 4" feim 12 de Fevereir~ e continuarão a recebei-os até a 2" feira-31 de Março de 1862-
inclusivamente. 

14. Os artigos de volume ou peso consideravel, cuja collocação no edificio exigir grande trabalho, deverão 
ser manclados antes do Sabbado l~ de Março de 1862 ; e os manufactureiros que desejarem expôr maquinas ou 
outros objectos que exigem alicerce ou constrncções especiaes deverão assim declarai-o nos seos pedidos de espaço. 

15. A todo expositor, cujos objectos poderem ser reunidos sem inconveniente, será permittido o collocal-os á 
sua vontade; com tanto que o seo arranjo conconle com o plano geral da Exposição e a conveniencia dos outros 
expositores. 

16. No caso em que se queira expôr processos de fabricação, admittir-se-ha numero sufficiente de 
artigos, ainda que dessemelhantes para o fim de tornru· o processo conhecido; mas otaes artigos não deverão excede!" 
o numero actuahnente fixado. 

( 17 a 25 deixaclos em branco para inserir futuras Decisões). 
20. Os exp;;sitores serão obrigados a fazer depôr os seos artigos na parte elo eclificio que lhes fôr indicada, 

depois de have~ .a pago pelos mesmos todas as despeslls de frete, carreto, e outras quaesquer. 
27. Os carros serão clescarregados, e os artigos e pacotes levados para os Jogares designados no Edificio, pelos 

empregados dos Cornmissarios de S. M. 
28. Avisados pelos Commissarios de S. M. ele estarem depositados os artigos no edificio, os expositores 

cl~verão por si, ou por seos representantes ou agentes, desencaixotar, retmir e arranjar suas fazendas. 
20. As caixas depois de vazias deverão ser removidas á custa dos expositores ou seos representantes, 

logo que tenhão siclo os procluctos examinados e entJ·egues aos Commissarios. E se não fõrem Temoviclas dentro 
ele tres dias depois elo aviso dado a este respeito, clispor-se-ha cl'ellas, e o procl1tcto da venda será applicaclo aos 
fu ndos da Exposição. 

30. Os regulamentos seguintes fôrão adoptnclos pelas principaes companhias ce vias ferreas, afim de facilitar 
o transporte de ida e volta dos procluctos para a Exposição, e para armazenar as caixas dos exposi tores: 

(a) Será adoptada a classifica<;1ão ele escriptorio de liquidação elo trafico (Clearing House) dos 
Caminllos de ferro. 

t b) Os expositores ficão sujeitos a toclos os riscos ela viagem, e pagarão pelo transporte metade ela 
taxa do costume e mais 5 shillings por tonelacla pela entrega dos seos procluctos na Exposição e a sua 
remoção cl'ali- visto achar-se fóra tlo raio ordinario ele entrega o local elo eclificio. 

(c) Todas as despezas elas fazendas destinadas á Exposição deverão ser pagas adiantadas; será porém 
dada a opção quanto ao pagamento relativo á volta cl'ali. 

{d) Ás cles]Jezas ele frete se accrescentará mna acldicional que não será menor de seis peuces por cada 
consignação pela entrega dos volumes. 

(e) A pedido elos expositores, as caixa~ vasias serão ru·mazenaclas pelas companhias ele caminho ele 
ferro até o fim do anno ele 1862, segundo a seguinte tabella, em que se inch1e o carreto de ida e volta : 

5 shillings por caixa que não exceder 3 pés nas suas maiores dimensões. 
7s. 6d. , 4 pés 
lOL 5p~ 

20s. 8 pés 
Acima cl'isto será necessario um acconlo especial. 

(31. a 3± cleixnclos em branco.) 
35. Os Commissarios el e S. M. não fornecerão mostradores nem armações. Aos expositores será permitticlo, 

submettenclo-se sómente nos .necessarios Regulamentos Geraes, o levan ter segundo seo gosto as construcções como 
sejão, balcões, mostradores, vitrinas, prateleiras, toldos, armações, ou tomar disposições semelhantes que possão 
julgar mais vantajosas pn.ra a ostentação de seos ]Jroductos. 

3() . Os expositores ou seos representantrs deverão prover-se de todas as cobertas que fôrem necessarias 
(como sejão panos de encerado) para protegPr suas fazendas contra a poeira, e, pelo que respeita a maquinas ou 
peças polidas, deverão tomar todas as medidas necessarins para preserval-as da ferrugem durante o tempo da 
Exposição. 

( 37 a 42 deixatlos em branco.) 
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43. Os Expositores cleverão pagar á sua cnsta. o seguro ele seos procluctos, se deseja.rem segural-os. Tomar. se -
hão todas as medidas conh·a o incendio, o roubo ou ouh·a perda; os Oommissarios ele S. 1\'L dm·ão todo o auxilio 
ao seo alcance para o processo legal elas pessôas que fôrem convencidas ctf roubo ou clamno voluntario, mas não 
serão responsaveis pel:ts perdas ou avarias de qualquer especie occasionaclas por fogo ou roubo ou outm qualquer 
causa. 

44. Os Expositores poderão empregar ajnclantes (dos dois sexos) pam conse,rvar em boa ordem os objectos 
expostos, e dar aos visitantes as explicações necessarias; mas deverão pam este fim obter autorização por escripto 
elos Oommissarios ele S. l\L Será prohibido aos empregados de que se trata convidar os visitantes a comprar as 
fazendas de seos patrões. 

(45 a 49 deixados em branco.) 
50. Os objectos uma vez que fôrem depositados no Edificio não poderão ser removidos d'elle sem permissão 

por escripto dos Oommissm·ios de S. M . 
(51 a 54 deixados em branco.) 
55. Os Oommissaríos ele S. M. fornecerão eixo longitudinal, vapor (que não excederá 30 libms por polegada), 

e agua em alta pressão pm·n o movimento rlas maquinas. 
56. As pessoas que quizerem expôr maquinas ou apparelhos mecnnicos, em movimento, ser. _.:.,autorizadas a 

fazel-os trabalhar tanto quanto fôr praticavel sob sua propria superintemlencia e com aj uda de seos proprios 
opemrios. 

(57 a 09 em branco.) 
70. As pessoas do Reino-Unido que tencionarem ser expositores deverão solicitru.· sem demora elo Secretm·io 

dos Oommissarios ele S. M. uma Fo,.,nula de pedido para Espaço, cleclru.·anclo ao mesmo tempo em qual elas -b 
Secções pretendem expôr. 

71. A Formula a preencher deverá ser como se segue : 
L Nome e nome de baptismo elo requerente, ou nome ela firma. 
2. Natureza do negocio que exerce. 

{
Numero ela nta ou praça, &c. 

3' Endereço Nome da cidade . 

4 . Natureza dos artigos que tenciona ex pôr. 
5. Numero da classe em que rlevem ser expostos. 

Espaço de terreno. 
Comprimento 
Largura 
Altura 

pés. 
pés. 
pés. 6. Espaço }Jrovavel que se requer para os artigos 

ou caixas nas quaes elevem ser exhibiclos, Armação ou espaço de parede. 

(72 a 90 em branco.) 

Altura 
Largura 

pés. 
pés. 

100. Os expositores estrangeiros ou coloniaes deverão dirigir·se á Oommissão ou ou tra autoridade central 
nomencla pelo governo estrangeiro ou colonial logo que tiverem noticia da nomeação cl'ella. 

101. Os Oommissm·ios ele S. M. considerarão como autoridade central em cada caso aquelln, que fôr assim. 
declarada pelo Governo elo respectivo paiz, e communicarão ·com os expositores sómente por meio ela referida 
autoridade. 

102. Nenhum artigo de fabric ação esh·angeira, seja qual fôr a pessoa a quem pertencer, ou o Jogar onde possa 
estar, poclerá ser aclmitticlo a figurar na Exposição senão com o assentimento da autoridade cenh·nl elo paiz em 
que tiver sido produzido. Os Oommissm·ios de S. 1\'I. informarão esta autoridade central qual a quantidade do 
espaço que se poderá conceder para os procluctos do p aiz que ella representa, e outl'Osim communica.r-lhe-ha as 
mais condições e limitações ul teriores que ·ele tempo u tempo vierem a ser adaptadas relativamente á admissão 
dos artigos. Todos os artigos trnnsmittirlos por aquella autoridade central serão nclmittidos, com tn,nto que a sua 
collocação não exija um a quantidade de espaço maior elo que aquella que tiver sido concedida ao paiz cl'oncle 
provêm, e igualmente com tanto que não se i.nfrinjão as condições e limi tações geraes. A autoridade central em 
cada paiz caberá decidir sobre o merito dos diversos objec tos destinaclos para a Exposição, e ter ctüdaclo em mauclnr 
uquelles que lealmente representem a iuclustria de seos concid aclão 

. .. 
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103. A cada paiz estrangeiro será. concec1ido um espaço separado, onde os Commissarios cl'este paiz poderão 
arranj ar, do modo que julgarem mais conveniente, os procluctos que lhes fôrem confiados, sujeito porém a condição 
de que as maquinas serão expostas n afL,_:mrte elo edi.ficio especialmente destinada para esse fim, e todas as Pintums 
nas Galerias das Bellas Artes ; conformando-se com as regras geraes que possão vir a ser estabelecidas no interesse 
do publico pelos Commissarios de S. 1\1:. 

104. De conformidade cOJII as clisposições tomadas com o Governo de S M., todos os productos estrangeiros 
ou coloniaes, destinados para a Exposição, enviados e dirigidos segundo os Regulamentos estabelecidos pelos 
Commissarios da Alfandega de S. M., como está. declarado no Artigo 10, serão aclmittidos na Inglaterra e poderão 
ser transportados para o edi.ficio da Exposição sem primeiro serem abertas as caixas, e sem pagar direito algum. 
Mas todos os objectos que não fôrem re-exportados quamlo acabar a Exposição, deverão pagar os direitos fixados 
pelos Regulamentos ordinm·ios da Alfaudega. 

106. Todo artigo mandado sepm·adamente, e todo volume, deverá ser marcado legivelmente com o nome 
do paiz estrangoiro, ou colonia onde tiver sido produzido ou manufacturado, e o mais possivel com o nome do 
expositor ou dos expositores. 

107. A Formula seguinte cleverá ser adaptada para o endereço: 
J (_i; 

.tf.os Commissarios da EXjJOsição de 1862. 

"BUILDING, SOUTH KENSINGTON," LONDRES . 

De (- paiz - e nome do Expositor.) 

l'am prevenir perdas e descaminhos não se deverão mandar m'tigos sepm·ados, ou caixas que os 
contenhão, que occnpem espaço de menos de 2 pés cubicos, e quando fôrem de menor dimensão contendo 
as mesmas classes de m'tigos, deverão vir em combinação. 

108. Os Commissarios de S. M. têm estabelecido para as Alfandegas os seguintes regulamentos a 1·espeito da 
importação dos artigos des tinados para a Exposição. 

(a) Todos os volumes contendo artigos destinados para a Exposição Internacional de 1862 deverão ser 
particulm·mente designados como taes, e dil'igiclos aos Commissarios da Exposição, ou a um de seos 
Officiaes, e consignados a um agente devidamente acreditado ; e outro-sim serão acompanhados de 
uma especificação do seo conteúdo e valor . Terão entmda separadamente como destinados á Exposição 
Internacional, e os agentes quando lançarem as entradas deverão especificar todo o conteúdo dos volumes, 
assim como o seo valor. 

( b) Os volumes que fôrem desembarcados em Londl·es serão remettidos sem serem abertos para a 
Exposição, a cargo de um carreteiro devidamente autorizado, que levará uma guia do empregado da descarga, 
descrevendo os volumes, suas marcas e numeros ; e quando houver razão para desconfiar que contêm 
algumas fazendas que não são destinadas para a Exposição, serão acompanhados por um Official da 
Alfandega. 

(c) Os volumes desembarcaclos nos outros portos serão remettidos com igual gnia, e sob sellos 
officiaes, por via ferrea, ou outra conducção publica, di.l'ectamente para a Exposição. Os officiaes 
nos respectivos portos deverão fiscalisar que os volumes não tenhão endereço a particulm·es, e que os 
documentos respectivos sejão immediatmnente enviados aos Officiaes da Alfandega de S. M. estacionados no 
edificio da Exposição. 

( d) Quanclo chegarem os m·tigos ao eclificio ela Exposição, não se abrirá volume algum sem o 
conhecimento e consentimento do official ela Alfandega; e se os artigos fôrem achados conforme com a 
especificação ela entrada, ficarão desde logo livres de direitos, e serão considerados despachados pela 
Alfandega- sendo sufficiente para os fins estatisticos o assentamento ela entrada ou declaração. 

(e) No caso de serem artigos sujeitoti a direitos, os Officiaes da Corôa tomarão nota d'isso ao ab1·irem-se 
as caixas, e se houver qualquer falta dentro do edificio, proveniente de uma causa legitima ou inevitavel, 
não se carregará direito algum se os officiaes se mostrarem completamente convencidos d'isso. 

{f) O edificio será considerado pm·a todos os effeitos praticas como armazem de deposito (bonded 
warehouse); e em todos os casos em que os artigos sujeitos a direitos não fôrem reexportados, mas sim 
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retidos para serem consumidos n'este paiz, os direitos serão determinados pelo official ele serviço no edificio 
(e cobrados na Exposiçáo por um empregado devidamente nomeado para isto), conformando-se com a 
pratica actualmente em vigor a respeito dos artigos encontrados na "·l agngem dos passageiros." 

(g) Quando houver artigos sujeitos a direitos pat;a exportação, dar-se-ha um assento,mento de 
entrada no " Long Room," assim como uma caução para sua devida exportação. O official de serviço no 
edificio receberá este assentamento, e os artigos serão empacotaelos nn sua .,presença; e se tiverem de ser 
embarcados n'um porto que não seja o de • Londres, receberão os sellos, e serão confiados no caminho ele 
ferro ou qualquer outra companhia publica; mas devendo ser embnrcaclos em Londres serão mandados a 
cargo de Officiaes da Alfandega á custa do Exportador, e entregues ao examinador fiscal da estação d'onde 
tiverem de seguir viagem, sem mais exame e conforme os regulamentos applicaveis aos artigos 
directnmente embarcados do armazem . 

109. Os Commissarios de S. M. não tenciouão aeloptar meelicla alguma relativamente a proteger JlOr patente ou 
registro os Desenhos ou Invenções; havendo sido materialmente simplificada de 1851 para cá a lei a este respeito. 

DECISÕES ESPECIALMENTE APPLICAVEIS A 

SECÇÃO IV.-BELLAS ARTES MODERNAS. 
CLASSE 37.-Architectura. 

" 

" 

38.-Pinturas a oleo, aguarellas e desenhos. 
39.-Esculptura, modelos, ctmhos, e intaglios. 
40.-Gravuras a buril e á agua forte. 

110. A Exposição tendo por objecto illustrar o progresso e a actual condição da Arte moderna, cacla Nação 
escollierá o período da Arte que uo seo caso ll1e parecer mell10r conseguir este intento. 

111. A Exposição particular das Artes Britanicas comprehenderá os artistas vivos no 1 o de Maio de 1762, 
e os de então para cá. 

112. Não se darão premios aos objectos d'esta Secção. 
113. Não será permittido pôr preços sobre objecto algum d'arte exposto n'esta Secção. 
114. Metade do espaço applicaclo para a Secção IV . .será clistribuido entre as nações estrangeiras; e a outra 

metade, reservada para os artistas da Inglaterra e suas colonias. 
115. A subdivisão do espaço concediclo aos estrangeiros será feita sob consideração dos pedidos recebidos 

da Commissão ou outras autoridades centro.es de cada paiz estrangeiro. É por conseguinte necessario que estes 
pedidos sejão transmittidos o mais cêclo possível aos Cornmissarios de S. M. 

116. O arranjo das obras d'arte, no logar distribuído a cada paiz estrangeiro, ficarft inteiramente sob ns vistas 
immediatas dos representantes respectivos acreditados n'este paiz, e unicamente sujeito nos necessarios regulamentos 
gernes. 

117. É necessru:io pnra a organização do catalogo que a autoridade centrnl de cada paiz estrangeiro remetta 
aos Commissarios de S. M. antes do 1~ de Janeiro de 1862, a descripção das várias obras d'arte que têm de ser 
mancladas para a Exposição; especiúcando em cada caso o nome elo art1stn, o titulo da obra, e quando fôr possível, 
n data de sua producção. 

118. Sendo limitado o espaço á disposição dos Commissarios de S. 1\L para o ramo de bellas artes 
Britanicas, e sendo desejavel que as obms d'ellas apresentem a mais perfeita exposição possível, será indispensavel 
fazer uma escollia entre as obras exhibidas. 

119. A escolha dos expositores, 11 determinação do espaço e do numero ele obras concedido a cada um d'elles, 
e bem assim o an-anjo das mesmas, ficará confiado ás Commissões que os Commissarios de S. M . houverem de 
nomear. 

120. Quando se trata de artistas vivos, os Commissarios estimarão consultar o desejo dos mesmos 
relativamente ás obras que de preferencia quizerem apresentar na Exposição. Os Commissarios de S. M ., porém, 
não serão obrigados a seguir a escolha feita pelos artistas; mas em nenhum caso, será uma obra exposta contra 
o desejo do artista, se assim o disser por escripto, e enviar tal declaração aos Commissarios até o dia 31 de Março 
de 1862. 

121. Os Commissarios de S. M . servir-se-hão das oito associações artísticas d'este paiz, para se communicar 
com os artistas que são membros d'ellas, a aaber: 

. .. 

• 



484 

A Academia Real, 
A Academia Real Escoceza, 
A Academia Real Irla~,;_j'.eza, 

ANNEXOS. 

A Sociedacle dos pintores de agLuu·ellas, 
A Sociedade dos Artistas Britanicos, 
A Nova Socied~de dos pintores de Aguarellas, 
O Instituto dos Artistas Britanicos, 
O Instituto dos Architectos Britanicos, 

122. Os artistas Inglezes que deseja1·em expôr na Secção IV. , e que não são membros de nenhuma das 
sociedades precedentes poderão desde já receber fom1nlas de pedido de espaço, dirigindo-se á Secretaria dos 
Commissal'ios de S. l\1. As formulas deverão ser preenchidas e enviadas antes do 1? de Junho 1861. 

ADMISSÃO DOS VISITANTES. 

123. Os Commissarios de S. i\'L estabelecêrão os regulamentos seguintes para a admissão. dos visitantes 
na Exposição: ) 

(a)..(A Exposil'ão será aberta diariamente (exceptuando os Domingos) dumnte as horas que os 
Commissarios ill!J,rcarem de tempo a tempo. 

(b) A Socieclmle R.eM de Horticultura havendo aberto uma nova entrada para seos jm·dins em 
Kensington Road, os Commissm·ios entendêrão-se com o Conselho da Socieclade,· para estabelecer uma 
entrada para a Exposição pelos ditos j ardins, e darem bilhetes mixtos que terão o privilegio de admittir 
nos jardins e na Exposição em todas as occasiões em que aquelles estiverem abertos para visit!tlltes-
iuclusivamente para as exposições de flores e as festa-s que tiverem Jogar nos jardins até 18 de Outobro 
de 1862. 

(c) Haverá em consequencia 4 entrnclas priucipaes para os visitantes: 
1. Pelos Jardins d'Horticultura, para os proprietarios de bilhetes mixtos, os memb1·os da 

Sociedade, e os outros visitantes elos Jm·dius. 
2. Em Cromwell Road. 
3. Em Prince Albert's Road. 
4. Exhibition Road. 

( d) Os regulamentos necessarios para prevenir perigo e atravancamentos nas diversas entradas 
serão publicados !tlltes ela abertura ela Exposição. 

(e) A entrada na Exposição será concedida unicamente aos donos de bilhetes ele estação, e aos visitantes 
que pagarem nas portas. 

BILHETES DE ESTAÇÃO. 

(f) Haverá duas classes de bilhetes ele estação. 
A L~, pelo preço de ,g_3 3s., habilitará o dono a ser aclmittido no dia da abertura, e nos das 

outras ceremonias, assim como todas as vezes que o edi:llcio fôr aberto ao publico. 
A 2" , pelo preço de ,g_5 5s., além &o mesmo privilegio de admissão na Exp0sição, dará ao seo 

dono direito a entrar nos Jardins da Sociedade .Real de Horticultura em South Kensingtou, e em 
Chiswick (incluindo os dias de Exposições de flores e de festas n'estes jardins), desde o 1~ de 
Fevereiro até 18 ele Outubro. 

(g) Os bilhetes de estação deverão ser assignados antes da sua apresentação. Os donos deverã0 
mostrnl-os e escrever seos nomes n'mn livro que será guardado na porta, cada vez que entrarem no edi:llcio 
ou nos jardins. 

(h) Os bilhetes de estação não são transferíveis; se fôrem &presentados por qualquer outm pessôa que 
não os donos devidamente registados, serão annullaclos, e os nomes dos delinquentes serão publicados. Se 
fôrem perdidos não serão substituídos por outros. 

PREÇOS DE ADMISSÃO. 

(i) No clia 1 ~ de Maio, na occasião ela ceremonia da abertura, a admissão será limitada aos donos 
de bilhetes de es tação. 
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(j) Nos dias 2 e 3 de Maio, o preço de admissão será de ,r. L por cada pessôn; e os Commissnrios 
reservão-se o direito de designar tres outros dias em que o mesmo preço será exigido. 

(Te) Do dia 5 ao 17 de Maio • 5 sh illings. 
(l) De 19 até 31 de Maio 2s. fld. 

exceptuando um dia de call!t semana, em que o preço será ele 5 sh illings. 
(m) Depois de 31 ele Maio haverá quatro dias por semana em qu,:l o preço ele adm iss~o será ele 

1 shilling. 

ADMISSÃO DAS PESSOAS E RECEPÇÃO DOS ARTIGOS DURANTE O ARRANJAMENTO 
DA EXPOSIÇÃO. 

ADMISS.i\0 DAS PESSOAS. 

125. Passes.-Nenhuma pessôa será admittida no edificio se nii:o fôr portadora de um passe ou bilhete para 
o .dia. 

126. Passes por um tempo determinado que n'elles será marcado, e validos só pm·a uma certa~ entrada e pam 
uma certa parte do edificio, serão distribuídos da maneira seguint~ : 

Aos Comrnissaiios das Colonias e dos Paizes Estrangeiros-pelo intermedio elo Secretario dos 
Commissarios de S. M.-Aos officiaes ela Alfanclega e seos empregados- por pedido aos Commissal'ios de 
S. M., por intermedio elo Superintendente, lado Britanico. Aos expositores, e outros que não fôrão acima 
especificados, obtendo um passe valido por mais de um dia para o Indo Britanico.-A0s expositores e 
outros que não fôrão acima especificados, obtendo um passe valido por mais ele um clirt para o lado 
estrangeho. 

127. P asse dos Expositm·es. O expositor, lado Britanico, desejando um passe, eleve peclil-o, conformando. se 
com a formula, no escriptorio dos passes, dons dias pelo. menos antes . elo tempo em que tenciona fazer uso d'elle. 
O pedido será dirigido ao Superintendente da Classe a que pertenr:er o expositor, que o communicorá ao 
Superintendente do lado Britanico, acompanhado da sua recommendayão. Se fôr attendido, será registndo o 
nome do expositor, e se enviará a este um passe: 

128. Passe dos Operarios.-Os p asses pam os operarias empregados pelos expositoxes, l ado Dxitanico, sexão 
distribuídos á discrição do Superintendente das suas respectivas classes aos mesmos expositot·es e por pedido d'elles. 
Os Superintendentes das Classes marcarão nos seos relatarias cliarios qualquer irregulariclade ou má conclucta que 
possão observar. 

129. Passe dos Expositores Estrangeiros.-Ní<o será recebido pedido nenhum para passe de expositor 
estrangeiro, a não ser pelo intermedio do Commissario de seo proprio paiz. 

130. As listas dos expositores estrnngeii·os requerendo passes, assignndas pelo Commissm·io do paiz a que 
pertencerem, serão consideradas documentos em fórma, por meio dos quaes o numero de passes requeridos será 
entregue aos ditos Commissarios. 

131. Passe dos Operarias, Lado Estrangeiro.-Os passes de operarias, lado estrangeiro, serão distribuídos a 
pecliclo elo Commissario do paii estrangeiro que requerer a admissão d'elles. 

132. Bilhetes diarios-Os bilhetes tliru:ios serão distribuídos a pedido pelos Superintendentes das diversas 
Classes, e pelo Superintendente elo l ado estrangeiro. 

133 . Quando um expositor, l aclo Britanico, requerer um bilhete diario, ser .Jhe-ha este fornecido pelo 
Superintendente da Classe a que pertencer, pedindo-o no edificio ela Exposição. 

134. Os p edidos de passes ou bilhetes rliarios por conta dos expositores da India, ou das colonias, serão 
dil·igidos ao Sup erintendente da India ou elo Departamen to Colonial no edificio. 

135. Quando um expositor, Indo estrangeiro, requerer um bilhete diario, ser-lhe-ha este fornecido por peditlo 
ao Superintendente elo lado estrangeiro. 

136. Os passes e os bilhetes diarios serão mostrados ao entrar, ao sahü·, e em qualquer parte do edificio 
onde fôrem requisitados. 

137. Os passes e bilhetes diarios não são transmissíveis. A tmnsmissão do passe ou do bilhete, quando fôr 
descoberta, ·sujeitará o JlOrtndor a set· expulso do edificio, e impedirá a pessôa a quem tiver sido primitivam ente 
concedido de obter outra admissão. 

138. Se o possuidor do passe fôr encontrado n'uma parte do edificio, além dos lim ites mru:cados no seo 
passe, este se r-l he-ha retirado. 

4 D 

. . . 
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I 39. T odas ns pessôas portadoras de passes serão consieleraclns ter ncceclielo a conformar-se com todos os 
regulamentos que fôrem publicados de tempos a tempos. 

140. Aquelle que infringir os re~Jnmentos seril expulso, e seo passe será annulludo. 
141. Se o possuidor perder o passe, terá qLle pagar lO shilliugs para renoval-o . 
142. Os .guardas nas portas serão responsaveis por todas as pessôas que fôrem achadas no edificio, sem 

passe. 
143. O official a quem tiver sido confiaela a guarda de uma eleterminaela classe de espaço será responsave l 

pela presença n'ella ele qualquer pessôa sem autorização. 
VIA. Qualquer pessôa, não cleviclamente autorizada, que fôr encontrada no edificio carregando, transportando 

ou removendo qualquer caixa ou artigo d'um ponto elo edificio para outro, ficará sujeita a ser presa. 
14::!. Não será permittirlo a ninguem levar para fó ra do edificio embrulho ou volume, qualquer que seja o seo 

tamanho ou qnal ielacle, sem haver sido préviamente aberto e Pxamiuado. 
146. Todas as pessôas que tiverem de fazer u so ele estopa ou de trapos ele algodão deverão munü--se de caixas 

de ardosia ou de metal para receber os resüluos. 
147. É es,trictamente prohibielo fumar. 
148. É estrictamente prohibido introduzir phosphoros no edificio. 
U9. Os empregados, e serventes elos Commissarios, deverão apresentar-se ponctu!lolmente ás horas indicaehts, e 

registrar seos nomes nos livros destinados para isso. 
150. A embriaguez e desobecliencia ás ordens sujeitarão o deliuquente a ser immediatamente expulso. 
llil. Qualquer official ou servente dos Commissarios ele S. M. que receber um a gratificação ou pagamento, 

expôr-se-ha a ser demittido. 

MODO DE INTRODUZIR OS ARTIGOS DO REINO-UNIDO NO EDIFIOIO. 

I52. Todos os artigos serão entregues na Exposição havendo-se préviamente pago tudo o que por elles fôr 
devido. 

153. Entnulas-As entrndas para a recepção elos al'tigos no eclificio serão as seguintes: 
N? 1. A en trada pelo Annexo Oriental em "Exhibition Roacl " para as classes I, 2, 3, 4 e 9, e parte 

elas 5 e 7, p ela porta marcada A. 
N° 2. As portas centraes em Cromwell Road para as bellas artes e as mauufacturas geraes, Inglezas 

e estrangeiras- as beiJas artes pela porta marcada B- e as manufact.uras geraes pela porta C. 
N~ 3. A entrada por Gore Lane para as maquinas Inglezas e estrangeiras, pela porta marcada D. 
N~ 4. A entrada por " Horticultura! Society's Roud, em Prince Albert's Rond" para as maquinas 

Iuglezas sómente, pela porta marcada E. 
154. Os artigos e as maquinas só recebidos durante as horas que fôrem marcadas de tempo em tempo. 
155. Ningnem poderá entrar com as carretas sen ão os carreteiros; e estes não poderão desamparar suas 

carretas em quanto estiverem dentTO elo edificio. 
156. Cada objecto mandado separadamente, e cada volume deverá ser marcado clistinctnmente com o numero 

da classe e O nome do expositor OU expo)litOl'es- a quem em consequencia se mandarão bilhetes especiaes para 
letreiro. 

157. Um official será nomeado para superintender a descarga e o transporte rios objectos para seos respectivos 
Jogares,- e os regulamentos seguintes serão observados para a recepção e distribuição dos mesmos:-

1. A entrega de cada volume no edificio será registada com o nom e e endereço do expeditor, a classe a 
que pertencer, e se fôra recebido em boa cond ição ou avariado . 

2. Um numero de rotação será distinctamente marcado sobre cada volume; e o mesmo numero 
será registado junto ao nome elo experlitor. 

3. Todos os volumes serão removidos do Jogar onde tiverem sido descarregados e serão depositados e 
entregues aos cuidados elos Superintendentes da Classe, ou seos Deputados, em Jogares marcados para i sso, 
o mais breve possível depois da Slla 1·ecepção no edificio. 

4 . Os volumes entregues ou recebidos casualmente em portão indevido, ou sobre os qnaes o nome 
elo expositor se achar obliterado, serão depositados n'um logar reservado para taes volumes. 

5. Afim de facilitar os meios de responder a investigações, os numeros successivos de rotação postos 
em todos os volumes recebidos durante o dia, serão registados n'um livro, contendo os nomes de todos os 
expositores por ordem 11lphabetica, e a refer ida escripturnção será fechada todas as tllrdes. 
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158. Cada classe terá um superintendente, um deputado superintendente, e o numero necessario de 
empregados sob sua direcção. 

159. O espa<;o concedido a cada expositor será marcado distinctamen·· no edificio. 
l 60. Carros ou Zorras serão numerados paro. cada classe e roclados para suas respectivas classes pelos 

empregados da Exposi<;ão. 
161. Todas as caixas de enfardaw ento serão removidas pelos expos! tOl'es, logo que recebão dos 

Commissiarios ordens para isso. Taes caixas quando não fôrem removidas tres dias depois da notificação serão 
vendidas, e seo producto applicado nos fundos da Exposição. 

MANEIRA DE INTRODUZIR NO EDI FICIO ARTIGOS ESTRANGEIROS E COLONIAES. 

162. O recebimento de todos os artigos estrangeii·os e coloniaes será suje1to no exame dos ofticiaes da 
nlfandega, e se occorrer alguma difiiculdade recorrer-se-ha ao chefe dos officiaes da nlfandega no ellificio. 

163. Todos os officiaes da alfnndega e seos serventes serão munidos de passes, e terão o privilegio ele 
entrar em todas as partes do Edificio onde possão ter que fazer. 

164. Todas as carretas e vagões que trouxerem artigos estrangeiros entrnriLo no edificio por,Cromwell Rond , 
Porta C, exceptuaudo as maquinas que entrarão pelo depnrtarnento respectivo- Gore Lane, Porta D. 

165. As fazendas e maquinas só serão recebidas durante as horns que fôrem marcadas de tempos n tempos. 
16ü. Todos os artigos e vvlnmes que fôrem entregues no edificio, deverão préviamerJ.te haver pago todas e 

qunesquer de.spesns a que fôrem sujeitos. 
167. Cada artigo, ou cada volume mandado sepnradrunente, deverá ser mn1·caclo distinctnmente com o nome do 

p aiz estrangeiro ou da colonia onde tive.r sido produzido ou manufactm ado, e o mais possível com o nome do 
expositor ou dos expositores. 

l 68. Ningnem poclerá entrar no edificio com as carretas e os vagões senão os carreteiros e o official ela 
alfandega incumbido d'elles. Nem os carreteii·os, nem o mesmo officia.J do. alfanuegn, poderão deixar o vagão em 
quanto estiverem no edificio. 

169. As cn1-retas ou vagões serão descarregados por seo turno pelos Empregados ela Exposição, havendo sido 
pregados numeros de turno em cada caixa pelos officiaes da alfnnclegn. 

170. As caixas quando chegarem á Exposição serão apresentadas ao officinl cll\ nlfo.ndega, o qual fisca\isará 
que o numero do. nlfanclega assim como o nome de paiz esb·angeii·o se ache pregado em cada caixa- depois do que 
será posto. nos CR11."inhos e levada ao seo destino no edificio. 

171. O official encarregado de cada llivisão examinará se as ceixns pertencem á sua divisão, se o numero de 
rotação da o.lfandega se acha pregado n'ellas, e se ficão ali devidamente entregues. Quo.nclo os artigos 
de cada po.iz se acharem depositaclos no logl\r que lhe tiver siclo designnclo, os Commissarios e agentes nomeados 
pelas commissões estmngeirns e colouiaes, ou os expositores mesmos deverão desencnixotal-os, reunil -os e 
o.rrnnjal-os. E porquanto as producções estrangeiras on coloniaes têm necessariamente de estar desempacotadas 
por muito tempo, antes de poderem ser finalmente collocadas na Exposição, lembm-se a conveniencil\ ele autorizar 
os consignatarios ou agentes a prover capas proprias, como seja panno d'algodão Pncernuo, para garantir os ar tigos 
da poeira, &c.; e no caso de serem maquinas ou objectos polidos, a fazer os arrnnjos necessarios para que não se 
enferrujem. 

172. Os empregados ela Exposição de serviço em cada divisão tratarão de mandar pôr nos Jogares que depois 
fôrem mn1·cados todas as caixas declaradas vazias em devida fórma.. 

173. Todas as caixas de enfarclamento, &c. serão removidas pelos ~>xpositores, ou seos agentes, logo qne 
tenhão 1·ecebido aviso dos Commissarios de S. M. para nssim o fazer. 

174. Todas as caixas ele enfn1·d amento que não fôrem removidas dentro de tres dias, depois dl\ notificação, 
serão vendidas, e seo producto applicndo aos fundos da Exposição. 

175. Os expositores que quizerem introduzir artigos estrangeiros cujos direitos já estiverem pagos, 
tencionando expol-os com os objectos do paiz onde tiverem sido produzidos ou manufncturados, deverão pregar um 
bilhete em cada um de taes objectos com as palavras "direitos pagos;" e paro prevenir qualquer difficuldade pam 
sua entrega qunudo findar a Exposição, cleverão ser levados no conhecimento elo principal officinl da alfandega na 
occas ião em que entrarem p ara o edificio. 

Por ordem, 
Escriptorio dos Commissarios de Suu Magestade. F. R. SANDFORD, Secretario. 

Edificio da Exposição, South Kensington, Londres, W. 

. . . 
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XXIX. 
~· 

PROGRAMMA OFFICIAL 
PARA 

A CEREMONIA DA ABERTURA DA EXPOSIÇÃO; 
QUE TERÁ LOGAR QUINTA-FEIRA PROXIMA-1? DE MAIO . 

I. A 1\.ainha, anciosa de dar uma prova de todo o interesse que consagra ao bom 
exito ela empreza em que o · Principe Consorte tomara, promovendo-a, tão activa parte, 
mostrou vivo desejo ele que a abertura ela Exposiç!Lo tive~se, o mais possivel, o caracter ele 
festa nacional. Achando-se S. M. na impossibilidade de presidir a esta Ceremonia, 
encarregou ele representai-a as personagens seguintes: 

S.A.R. ·o DuQuE DE üAMBRIDGE, K.G. 
Sua Graça o ARCEBISPO DE CANTUARI-;1-. 
O LoRD GRÃo-CHANCELLER. 
o CONDE DE DERBY, K.G. 
O LoRD CAMAREIRO-MoR. 
o VISCONDE PALMERSTON, K.G.; G.C.B. 
E o PRESIDENTE DA CAMARA DOS· CoMMUNS. 

II. Todas as pessôas que tiverem logares reservados elevem entrar pelo zimborio 
elo Oeste. Os portadores ele bilhetes para a estaçüo ( Season ticlcets), e os Membros 
da Sociedade Real ele Horticultura (tendo bilhetes para a estaçlio) serilo aclmitticlos pela 
entrada elo J arclim Real de Horticultura, situado em IJ.ensington Road. Todos os 
outros portadores de bilhetes para a estaçlio serão aclmitticlos pelas portas que se achtio 
nos Pavilhões de esquina em C1·omwell Road. Terá logar ao meio dia a abertura das 
portas, que serão irrevogavelmente fechadas á hora e meia. A policia interior <lirigirá os 
visitantes a seos logares respectivos. 

Os Commissarios da Rainha delegados para a abertura da Exposição atravessariw 
1-l_ijde Park, e chegarão ás duas horas exactas á entrada da Galeria elas Pinturas, em 
Cronuoell Road, onde será postada uma guarda de honra elos Granacleiros da Guarda. 

III. Os Ministros da Rainha, os Commissarios Estrangeiros, e outras pessôas que 
tenbão de fazer parte elo cortejo, clevertio reunir-se á hora e meia na Sala central elo Sul, 
onde tert'w de esperar os Commissarios da Rainha. 

IV . A chegada elos Commissarios da Rainha será annunciada ao som ele trombetas, e 
o cortejo formará na ordem seguinte : 

ORDEM DO COHTEJO NO EDIFICIO DA EXPOSIÇÃO. 
(Todas as pessôns elo co1·tejo cleveTão estaT ele tmjo o.fficial, acadmúeo, de Cô1·te, ott de 

unifonne.) 

l. Trombetas dos Life Gua1·ds em grande uniforme. 
2. Os Superintendentes dos Emprezarios. 
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3. Os Commissarios Superintendentes da Rainha para os Trabalhos Publicas; 
os Emprezarios, Decoradores e Architectos. 

4. O Superintendente da Organização da Expolção. 
5. O Poeta Laureado. 
6. O Lorcl Preboste de Glasgow; o Lorel Mayor de York; o Lorel Preboste ele 

Edimburgo; o Eorcl Mayor de Dublim. ' 
7. O Maceiro e o Emblema da Justiça da Cidade de Londres precederão o 

Lorcl Mayor, assim como os Sheriffs de Londres e de Middlesex. 
8. O Conselho e o Secretario da Sociedade de Horticultura. 
9. O Conselho e o Secretario da Sociedade das Artes. 

10. Deputação composta de dez pessôas representando os Garantes da 
Exposição. 

11. O Secretario da Junta das Finanças, e o Thesoureiro. 
12. Os Membros e Secretario da Junta ele Construcção do Edifício: 
13: O Secretario e os Commissarios especiaes dos Jurys. 
14. O Presidente elos J urys. 
15. O Presidente do Conselho dos Presidentes dos J urys. 
16. Os Commissarios das Colcinias e Dependencias :- Australia do Oeste e elo 

Sul, Bahamá, Barbadas, Bermuda, Colonia do Cabo, Canadá, Ceyll'w, 
Columbia Ingleza, Granada, Guiné Ingleza, Hong-Kong, Ilhas J onicas, 
Ilha do Pl'incipe Eduardo, Ilha de Vancouver, In dia, J amai.ca, Malta, 
Natal, Nova-Brunswick, Nova-Escocia, Nova-Galles do Sul, Nova 
Zelandia, Queenslandia, S1." Helena, S. Vincente, Tasmania, Terra-Nova, 
Trindade, e Victoria. 

17. Os Commissarios Estrangeiros :- Austria, Baden, Baviera, Belgica, Bolívia, 
Brasil, Cidades Anseaticas, Costa-Rica, .Dinamarca, Equador, Estados-
Unidos, França, Grão-Ducado de Hesse, Grecia, Guatimala, Hai:ti, 
Hanover, Hespanha, Italia, Liberia, Paizes-Baixos, Perú, Portugal, 
Prussia, Roma, Russia, Sl'w .Domingos, Saxonia, Suecia e Noruega, 
Suissa, Turquia, Venezuela, Uruguay, e vVurtemberg. 

18. Os Presidentes elas Commissões Estrangeiras 
19. Os Commissarios ele S. M. na Exposiçt'w de 1851, e o Secretario. 
20. Os Commissarios ele S. M. na Exposição de 1862, e o .Secretario. 
21. O Bispo de Londres, acompanhado pelo Arcecliago ele Mielellesex, e pelo 

Parocho ela Freguezia. 
22. Os Ministros ela Rainha (que não fôrem Commissarios ela Exposiçüo de 

1862, ou Commissarios especiaes designados para a abe,:tura), a saber:-
0 Presidente ela Junta Administrativa ela Lei dos Pobres. 
O Chanceller do Ducado ele Lancaster. 
O Director Geral dos Correios. 
O Presidente da Junta do Commercio. 
O Chanceller do Thesouro. 
O Primeiro Lord do Almirantado. 
O Secretario dos Nego cios da Inclia. 
O Secretario d'Estaclo elos Nego cios ela Guerra. 
O Secretario d'Estado dos N egocios das Colonias. 
O Secretario d'Estaclo dos N egocios Estrangeiros. 
O Secretario d'Est8clo elos Nego cios do Interior. 
O Lord Guarcla-Sellos. 

. .. 
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23. Os Commissarios Especiaes de S. M. delegados para a abertura. 
24. Os 1\{embros presentes das Famílias Reinantes. 
25. Pessôas de sua Óómitiva. 
26. Destacamentos da tropa de Marinha; dos Granadeiros da Guarda; da 

Engenharia Militar; da Artilharia dos Horse-Gum·ds e Life-Guards 
(a pé), é da Man~ja. 

V. A procissiw marchará para o zimborio Occ:idental, onde se achará uma cadeira 
d'Estado. Logo depois, cantado o Hymno Nacional, fará o Conde Granville, K.G., 
Presidente dos Commissarios da Exposiçií.o de 1862, uma allocução, a que responderá 
S.A.R. o Duque de Cambridge, em nome dos Commissarios da Rainha delegados para a 
abertura. 

VI. O Cortejo seguirá depois a nave, dirigindo-se para o zimborio Oriental, onde 
se executarfL9 composições de musica especiaes. A orchestra será composta de 200 · 
Cantores, e 400 instrumentistas, presididos por Mr. Costa. 

VII. As peças de musica, compostas especialmente para esta ceremonia, serão as 
seguintes : Grande Symphonia por Meyerbeer; Côro do Dr. Sterndale Bennett (letra do 
Poeta Laureado); Grande Marcha de Auber. 

VIII. Finda a musica especial, o Cortejo dirigir-se-ha para o thronó, collocado no 
centro da nave. O Bispo de Londres dirá uma oração, sendo em seguida entoado o Côro 
de Alleluia, e o H ymno N acionai. Logo depois declarará S.A.R. o Duque de Cambridge 
aberta a Exposição. 

IX. Será esta declaração annunciada ao publico ao som de trombetas, a que 
responderá uma sal v a de Artilharia dada no lado ao No r te da Serpentina. 

X. A procisst"Lo a final se dirigirá para a Galeria das Pinturas, e se abrirão 
as entradas. 

XI. As Bandas dos Granacleiros, dos Coldstream, e dos Guardas Fuzileiros 
Escocezes, serão dirigidas por Mr. Godf.rey. 

ExPoSIÇÃO INTERNACIONAL, 

24 de Abril de 1862. 

Por ordem dos Commissarios de Sua Magestade, 

F. R. SANDFORD, 
Secretario. 

• 
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Exm.o Snr. 
Tenho ordem de remetter para conhecimento de V~ Ex~ a inclusa cópia da 

correspondencia relativa á ceremonia d'Estaclo que tem de effectuar -se em ll de Julho por 
occasião de se annunciarem as decisões do J ury Internacional. 

Tenho a honra ele ser, 

A Sua Excellencia o Ministro do Brasil. 

(Tmducgão. ) 

(XXX.) 

EDIFICIO DA EXPOSIÇ.Ã.O, 
SoUTH KENSINGTON, 20 ele Junho ele 1862. 

T . R. SAND:FORD, 
Secretario. 

My Lorcl. 
Tenho a honra de part101par a Vossa Senhoria que os Commissarios de Sua 

Magestacle fixárão para Sexta-feira, 11 de Julho a ceremonia ele receberem e distribuírem as 
decisões elo .T ury Internacional. 

Os Oommissarios de Sua Magestacle clesejtí.o que aquella ceremonia tenha um caracter 
Internacional, e opinão que os Representantes das diversas nações deverão formar um 
corpo para tomar a parte principal na ceremonia, recebendo dos Jurys os premias, e 
distribuindo-os depois ás suas respectivas nações dentro do Eclificio. 

Sua Magestade foi servida nomear para seo Representante n'esta occasitío a sua 
Alteza Real, o Duque de Oambriclge, e cumpre-me exprimir a esperança que os Oom-
missal'los de S. M. nutrem, de que, em attençiLo á importancia d'esta ceremonia que 
repref?enta os trabalhos dos J urys nomeados pelas differentes nações que tomárão parte 
na Exposicão, V" s~ se porá em communicação com os respectivos governos, convidando 
cada um d'elles a mandar um representante especial que seja personagem Real ou ele 
clistincçiio para abrilhantar a ceremouia. 

Os Oommissarios ele S. M. estão certos ele que um corpo assim constituiclo, sendo ao 
mesmo tempo o melhor representante elo caracter universal ela Exposiçt"w, e da intima 
alliança entre as industrias elo mundo ; será tambem summamente agraclavel aos 
Expositores premiados o receber os julgamentos pelas mãos de um representante de 
consideração de seo Paiz. 

Os Oommissarios de S. lVI. julgão inconveniente fixar para mais tarde elo que l l de 
Julho esta ceremonia, e portanto estimarião receber com brevidade informact'LO de V. s~ 
a respeito das personagens Reaes ou de clistincção que fôrem nomeadas pelos diversos 
governos para assistirem a ella, afim ele que possão os Oommissarios ele S. lVI. tomar as 
respectivas medidas. 

Tenho a honra de ser, 
My Lorcl, 

de V. S~ o mais obediente e humilde servo, 

F. R. SANDFORD, 
Secretario. 

Ao Muito Honrado CoNDE RussELL, K.G. 

. .. 

• 
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(Tmducção.) 

ANNEXOS. 

(XXX.) 

SECRE'F;,;.RIA DOS NEGOOIOS ESTRANGEIROS, 
21 de Junho de 1862. 

Tenho · ordem de Conde Russell para pedir-lhe que haja de participar aos 
Oommissarios de S. M. para a Exposição Internacional, que na conformidade da sua carta 
de hontem fôrão hoje expedidas instrucções aos representantes de S. M., nos paizes 
mencionados na sua lista, excepto o Brazil e os Estados Unidos, por não poderem receber-
se em tempo respostas d'esses paizes. • 

Sou, &c., &c., 

E. HAMMOND. 
F . R. SAN-DFORD, Esq~· 

. (Tmducgâo.) 

XXXI. 

LEGAÇÃO IMPERIAL DO BRASIL, 
LoNRDES, 26 de Junho de 1862 . 

Ill~o Snr. 
Tenho a honra de accusar o recebimento da sua carta com data de hontem, na 

qual vinhão inclusos alguns impressos relativos ao ceremonial que terá logar por occasião 
da publicação dos premios concedidos pelo J ury Internacional. . 

Constando o contingente Brasileiro que se acha na Exposição Internacional, 
inteiramente de artigos colligidos pelo Governo Imperial, embora pertencentes a Cidadãos 
Brasileiros, e havendo sido elles remettidos para aqui pelo mesmo Governo; a este 
só mente compete a distribuiçrw das medalhas, &•, que fôrem concedidas pelo J ury 
Internacional aos Expositores Brasileiros. 

Como Presidente da Oommissão Imperial, considero-me competente para receber 
aquelles premios; e, já que a estreiteza do tempo não permitte que S. M. O Imperador 
haja de designar para semelhante fim um Representante Especial; como Seo Enviado 
Extraordinario e Ministro Plenipotenciario nesta Corte, proponho-me a representar o 
Governo Imperial n'aquella solemnidade Internacional. 

Tenho a honra de ser de V. S~ 

Servo obediente, 

Ill~0 Snr. F. R. SANDFORD, 
Secretario dos Commissarios Reaes da Exposição 

Internacional de 1862. 

O. MOREIRA. 
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Ex"!0 Snr. 
Tenho ordem dos Oommissarios de S. M. para dizer ~V. Ex~ que elles tiverão 

muito prazer em saber que V. Ex~ consentira em representar o seo Paiz na occasião da 
distribuição dos premi os em ll de Julho. 

Tenho a honra de ser de V. Ex\ 
O mais obediente servo, 

A Sua Excellencia o Ministro do Brasil. 

(TTaducgão. ) 

XXXIII. 
EDIFICIO DA EXPOSIÇÃO, 

3 ele J nlho de 1862. 

F. R. SANDFORD, 
Secretario. 

Tenho ordem dos Oommissarios de S. M. para pedir a V. Ex~ que queira 
honrai-os com a sua presença na Oeremonia que terá logar por occasião da declaraçt'to dos 
julgamentos dos J urys no dia 11 de Julho. Incluso remetto o programma da ceremonia. 

V. Ex~ talvez terá a bondade de informar-me quantos bilhetes de admissão precisará, 
para as pessoas do seo sequito, que desejarem assistir áquelle acto. 

Tenho a honra de ser de V. Ex~ o mais obediente servo, 

A. S. Ex~ o Ministro do Brasil. 

(Traducgão.) 

XXXIV. 
EDIFICIO DA EXPOSIÇÃO, 

5 ele J nlho de 1862. 

F. R. SANDFORD, 
Secretario. 

Exm.o Snr. 
Os Oommissaríos de S. M. ordenão·me rogue a V. Ex~ que acompanhado pelos 

mais membros da Oommissão Brasileira queira honral-os com a sua presença na ceremonia 
que terá logar no dia ll de Julho por occasião da declaração dos premi os dos J urys. 
Outrosim, que V. Ex~ haja de pedir a Mr. Owen, Ajudante do Director da Repartição 
Estrangeira, informação sobre o ponto do Edificio no qual se necessitará da presença de 
V. Ex~ para receber os premios da mão do representante especial do paiz de V. Ex". 

Tenho mais a avisar a V. Ex~ que os Oommissarios de S. M. desejão que todas as 
pessoas que tomarem parte na Oeremonia se apresentem de farda, ou vestido de côrte ; ou 
de soir-ée (evening dress). 

Tenho a honra de ser de V. Ex~ • obediente servo, 

A. S. Ex~ o Ministro do Brasil, 
Presidente da Co=issão Brasileim. 

4 E 

F. R. SANDFORD, 
Secretario. 

. . . 
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XXXV. 
LEGA~O IMPERIAL NA GRÃ-BRETANHA. 

LONDRES, 22 de Julho de 1862. 

SECÇÃO CENTRAL N~ 19. l a DIRECTORIA.-EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL. 

Ill~0 e Ex':'0 Snr. 
No dia ll do corrente teve logar no eclificio do. Exposição a gro.ndiosa c.eremonia 

ela eleclaraçt"LO elas recompensas (medalhas e menções honrosas) decretadas pelo jury . 
internacional aos expositores dos diversos paizes. Por occo.sião d'esta ceremonia fôrtLO 
convidados todos os governos a mandarem representantes especiaes para assistirem a este 
acto solemne, a que presidia Sua Alteza Real o Duque de Cambridge, por delegação de 
Sua Magestade a Rainha. Pela corrr.sponclencia ho.vicla entre o Foreign O.fjice e os 
CoJllmissarios Reaes para a Exposição Internacional, e que estes me commu~icárãÇJ, 
reconheci que o Brasil e os Estados-Unidos não tinhão sido convidados o. mandar os 
seus represen~antes especiaes para esta grande ceremonia, e nem ó podião ser, como ali 
se declarava, pelo curto espaço de alguns dias apenas, que mediarião entre a data em que 
fôra originada a idéa d'esta festa, e o dia para ella marcado. . 

Nesta situação invencivel, não podendo eu resignar-me ao pezar de ver o nome elo 
Brasil supprimido na occasiílo solemne da festa das recompensas, respondi aos 
Commissarios Reaes, que como representante do Imperio nesta Côrte considerava-me 
competente para comparecer tambem n'aquella solemnidade como representante especial 
por parte do Brasil. Os Commissarios Reaes aceitárão de prompto a idéa, e. escreverílo-
me convidando-me formalmente para a ceremonia elo dia 1 l. 

Como em eu o unico membro da Commissílo Brasileira para esta Exposição, que aqui 
se achava, foi necessario, para preencher o programma da festa, nomear algum que 
recebesse de minhas mãos em nome dos Expositores do Brasil o catalogo das recompensas 
que Sua Alteza Real o Duque de Cambridge devia entregar-me como representante 
especial. Para a formalidade d'esse acto nomeei o Secretario d'esta Legação o Sr. Aguiar 
de Andrada, e o.ssim satisfeitas todas as exigencias do Ceremonial, tudo ali se passou da 
maneira a mais satisfactoria. 

Foi uma brilhante festa igual á da abertura da Exposiçílo, e para que V. Ex. possa 
fazer idéa aproximada d'essa solemnidade, inCluso remetto um retalho do Times, onde se 
acha largamente descripta. 

No dia 14 elo corrente recebi dos Commissarios Reaes a carta junta por cópia, 
agradecendo-me o meu comparecimento official á. ceremonia elo dia 11. Igualmente 
remetto a V. Ex. uma lista das medalhas e menções honrosas que fôrão decretadas pelo 
jury internacional aos diversos expositores elo Brasil. 

Mui grato me é o transmittir agora ao Governo Imperial um resultado tão lisongeiro 
da nossa primeira appariçílo neste grande jubileu da industria elas nações. 

O numero notavelmente elevado das medalhas e menções honrosas em relação á 
contribuiçl'•o Brasileira, merecerá, estou certo, a devida apreciação do Governo Imperial. 
Em outra occasião tratarei mais de espaço d'este, e de todos os assumptos da exposição. 

Por agora tenho apenas tempo para escrever estas linhas congratulando-me com o 
Governo Imperial e com o meu paiz, pelo completo successo que acaba de ter o Brasil na 
Exposição Internacional de 1862. 

Rogo · a V. Ex. o especial favor de levar esta minha communicação á Augusta 
Pi·esença de Sua Magestade o Imperador, cuja Mão beijo reverente. 

• Deus Guarde a V. Exa 
lll'':0 e Exm? Snr. Conselheiro, 

JOÁO LINS VIEIRA CANSANSÁO DE SINIMBU. 

FnANCisco IGNACIO DE CARVALHO MoREIRA. 

• 
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XXXVI. 

DIRECTORIA CENTRAL~rno DE .JANEIRO. MINISTERIO DJs NEGOCIOS DA AGRICULTURA 
COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS, 

Em 24 c1e Setembro c1e 1862. 

Levei á Augusta Presença de S. M. O Imperador o O:fficio de V. Exa, No 19 de 
22 de Julho do corrente anuo, no qual, relatando a ceremonia que teve logar no Edificio 
da E xposição para a declaração das medalhas e menções honrosas, que fô rão decretadas 

• pelo Jury Internacional aos Expositores elos diversos paizes, que concorrêrüo a esta festa 
industrial, refere V. Ex~, as providencias que tomou para nüo deixar de ser o Imperio 
devidamente representado h' essa grande solemnid acle; e O Mesmo Augusto Senhor, ele 
tudo Inteirado, Ordena-me que responda a V. Ex~, que mui agradavel Lhe foi o lllildo 
porque desempenhou V. Ex~ esta Commissüo, e mais ainda a viva satisfacção que Sentiu 
por vêr o resultado lisongeiro que colheu o Imperio em sua primeira appa1'ição no vasto 
theatro do mundo industrial, se'ndo que o avultado numero de medalhas e menções 
honrosas que couberão aos Expositores Brasileiros, como consta do catalogo que 
acompanhou o O:fficio de V. Exa, demonstra claramente o gráo ele apreço em que foi 
tida a nossa aliás nascente industria. 

Deos Guarde a V. Exa 

JOAO LINS VIEIRA CANSANSÃO DE SINIMBÚ. 

Ao Snr. Enviado Extraordinario e Ministro Plenipotenciario 
do Brasil em Londres. 

( T1·aclucção.) 

XXXVII. 

EDlFlCIO DA EXPOSIÇÃO, 
14 c1e Julho c1e 1862. 

Senhor Ministro. 
Tenho ordem dos Commissarios de S. 1\11. para apresentar a V. Ex" a expresst'LO 

de seus agradecimentos pela parte que tivera a bondade de tomar na Ceremonia de J l elo 
correntíJ por occasião da publicação dos premios elos Jurys internacionaes. 

A presença de V. Ex~, como representante do Imperio do Brasil, foi particularmente 
grata aos Uommissarios de S. M.; não só como demonstração do interesse que os 
compatriotas de V. Ex~ tomárüo pela Exposiçüo, mas tambem por ter abrilhantado o 
effeito da Ceremonia com que os Commissarios de S. M. procurárão demons.trar o apreço 
que derão a este successo. 

Tenho a honra de ser, 
Snr. Ministro, ele V. Ex~ 

Servo muito obediente, 

F. R. SANDFORD, 
Secretario. 

A S. Ex~ o Sm. Commenclaclor de CARVALHO MoREIRA. 

j •• 

-• 
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XXXVIII. 
Junho 1862. 

( T1·aducgão.) No. 280. 

E x P o s I oc 1 o · I N T E R N A o I o N A L n E 1 s 6 2. 
DECLARAÇÃO DOS PREMIOS AOS EXPOSITORES. 

I. A declaração das recompensas dos J urys que em ceremonia de Estado ha de ter 
logar 6~ feira 11 de Julho de 1862., á uma hora da tarde, será. feita por um Corpo 
representativo composto de personagens Reaes e de distincção, especialmente nomeadas 
pelas diversas Nações que concorrerem para a Exposição. 

2. S. M. a Rainha nomeou para seo representante S. A. R. o Duque de Cambridge, 
K.G., para receber e distribuir as referidas declarações de premios aos Exposit~res 
do Reino-Unido, suas colonias e dependencias. Os representantes especiaes dos pmzes 
estrangeiros receberão as que competirem aos Expositores respectivos. 

3. As di versas ceremonias terão logar no Edificio da Exposição e nos Jardins de 
Horticultura, para o que os dons estabelecimentos serão considerados como um só 
n'aquelle dia. 

4. Os representantes especiaes serão recebidos pelos Commissarios de S. M. no 
Terraço superior dos Jardins d'Horticultura, se o tempo fôr favoravel; e quando o não seja, 
serão recebidos no Conservatorio das Plantas, e o J ury Internacional entregará então 
ali os seos Julgamentos aos Representantes Especiaes. 

5. Os Representantes Especiaes, depois de receberem os julgamentos, passarão em 
procissão ao longo elas Arcadas para os Edificios da Exposição, e em varios pontos 
d'elles os entregarão aos Presidentes das Commissões das Classes Britannicas, aos 
Commissarios das Colonias e aos Commissarios estrangeiros nos logares, ou proximidade 
cl'elles, em que se acharem os principaes objectos ele cada Classe ou Paiz. 

6. Quando os Representantes Especiaes chegarem aos differentes pontos em que hão 
de distribuir os julgamentos, as bandas militares Britannicas e Estrangeiras tocarão os 
Hymnos nacionaes respectivos. Acabada a distribuição, a procissüo regressará, e se 
reunirá no terraço superior do Jardim, e então as bandas militares tocarão o Hymno 
N acionai Britannico ( God save tlze Queen). 

7. O publico será admitticlo desde as lO horas ela manhã até meia hora d~pois elo 
meio dia, eom bilhetes de Estação ; ou por bilhetes especiaes, que deverão ser comprados 
antes de 8 ele Julho, a 5s. cada um. N'aquelle dia porém, e depois d'elle em diante, o preço 
será ele 7s. 6d. Os bilhetes estarão promptos á venda no dia 30 ele Junho. 

8. Os Expositores que não tiverem bilhete ele Estação poderão obter um bilhete 
para entrada livre, pedindo-o pessoalmente até o dia 8 de Julho a Mr. Thompson no lado 
Britannico, ou a Mr. Owen, no Estrangeiro. 

Por ordem dos Commissarios de S. M. 

F. R. SANDFORD, 
Secretario e Dü·ector Gemi. 

23 de Junho ele 1862. 



(Traducqão.) 

ANNEXOS. 

(XXXVIII.) 

J 

EXPOSIOÁO INTERNACIONAL DE 1862. , 
DECLARAÇÃO DOS PREMIOS AOS EXPOSITORES . 

Sexta-feira, 11 de Julho, a 1 hora da tarde. 

COMMISSARIOS DE S. M. 
O CONDE DE GRANVILLE, K.G. Presidente. 
O DUQUE DE BUCKINGHAM E CHANDOS. 
SIR C. WENTWORTH DILKE, BllloNET. 
THOMAS BARING, M.P. 
THOJ\IIAS FAIRBAIRN. 

F. R. SANDFORD, Secretario. 
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Junho 1862. 
No. 280a. 

As entradas para os Edificios e J ardins de H orticultura estarão abertas desde as 
lO horas da manhã até meia hora depois do meio dia, excepto a entrada ao Norte para os 
J ard~ns de Horticultura, a qual depois do meio dia só estará franca para as pessoas que 
tiverão logar na procissão . A admissão será para as duas qualidades de bilhetes de 
estação, assim como para os que tiverem sido comprados antes de 8 de Julho a 5s ., e desde 
aquelle dia em diante a 7s. 6d. As entradas pagas á -porta no dia 11 elo corrente serão 
a lOs. 

ORDEM DOS TRABALHOS. 
1: A declaração dos julgamen tos dos Jurys será feita n'uma Ceremonia d'Estado, 

sexta-feira 11 de Julho de 1862, á uma hora ela tarde, por um Corpo Representativo 
Internacional de personagens Reaes de distincção, especialmente nomeadas pelas diversas 
Nações que figurarem na Exposição. 

2. Sua Magestade a Rainha nomeou S. A. R. o Duque de Cambridge, Cavalleiro da 
Ordem da Liga (K.G.), como seo representante para receber e distribuir os julgamentos ou 
premios ás Commissões representantes dos Expositores do Reino-Unido, e aos 
Commissarios das Co1onias e D epenclencias. Os Representantes Especiaes dos Paizes 
Estrangeiros •receberão e distribuirão os julgamentos aos Commissarios Estrangeiros. 

3. As diversas Ceremonias terão logar no Edi:ficio da Exposição e nos Jardins de 
Horticultura que n'aquelle dia farão como parte elo primeiro 

4. Os Jurados se reunirão ao meio dia no Pateo do Sul (South Gomb), onde se 
arregimentartío segundo suas classes, cada uma das qnaes será indicada por um pendão 
carregado por um soldado Sapador. 

5. Os Jurados, o Commissario especial e Commissarios deputados ele Jurys, o 
Secretario, e o Presidente do Conselho dos Presidentes elos J urys, procederão então 
precedidos pela Banda de musica dos Reaes Engenheiros, atl'avés da Nave até o terraço 
superior dos J arelins de Horticultura, a esperar ali a chegada dos Representantes Especiaes 
Internacionaes. O prestito seguirá pelo centro elos Jardins de Horticultura se o tempo 
estiver bom; mas, se chover, irá pelo lado occiclental da: Nave através do Annexo e Areadas 
Centraes . 

6. Os Ministros de S. M.; os Commissaríos Reaes ela Exposição do anuo de 1851 ; 
os Membros da Commissão constru ctora em 186 2; os Contractadores e Architectos ; o 
Secretario da Commissão Financeira .e o Official da mesma; o Conselho da Sociedade das 
Artes, e o Conselho da Sociedade de Horticultura se reunirão no Conservatorio das Plantas 
antes de meia hora depois de meio dia 

• 

. ... 
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7. A meia hora depois de meio dia os Commissarios· de S. M. para a Exposiçt'LO de 
1862 receberão o Corpo Diplomatico no Conservatorio elas Plantas. 

8. A uma hora da tarde, \-s Representantes Especiaes Internacionaes serüo recebidos 
por uma guarda de honra na Entrada Meridional elos J arclins de Horticultura, e ali 
encontrarão os Commissarios Reaes da Exposição ele 1862. 

9. Os Representantes Especiaes Internacionaes acompanhados pelos Commissarios 
R.eaes da Exposição de 1862, seguirão para o Docel levantado nos Jardins, se fizer bom 
tempo; mas se chover, ficarão no Conservatorio das Plantas, e ali receberüo o relatorio do 
Conselho Presidencial elos Jurys, e bem assim os julgamentos por mão do Chefe ou 
Presidente de cada um d'elles. 

10. O Presidente do Conselho Presidencial entregará o Relatorio do mesmo Conselho 
a S. A. R. o Duque de Cambridge, Representante de S. M. n'este acto. S . A. R. o Duque 
de Cambridge lêr-lhe-ha uma resposta. Os Jurys em seguida passarão em procissão, e 
nesse acto o Presidente ele cada um d'elles entregará os julgamentos e livros respectivos ao 
Conde de Granville: K.G., Presidente dos Commissarios de S. M. na Commissão 
Internacional~ e este entregará a cada um elos Representantes Especiaes os julgamentos 
relativos á respectiva naçüo. 

li. Os Representantes Especiaes Iuternacionaes, os Commissarios de S. M. para a 
Exposição de 1862, os Ministros de S. M.; os Jurados, e mais pessoas convidadas para 
tomarem parte na Ceremonia, seguirão então precedidos pelos trombeteiros Reaes, para o 
Edificio da Exposição, e entrando nelle pelo Annexo Ori-ental, passarão ao longo da Nave, 
e através do Annexo Occidental destinado ao maquinismo. Em certos e determinados 
pontos do trajecto, os Especiaes Representantes Internacionaes entregari'to os julgamentos 
ás respectivas classes, Colonias e Paizes Estrangeiros. Nas estações elo lado Britannico 
da Exposiçt'LO se reunirão as respectivas commissões nacionaes ele commercio e 
manufacturas, comprebendendo os Mayo?'s das principaes Cidades Manufactureiras. 
Estas Commissões receberão os julgamentos por mão ele S. A. R. o Duque de Cambriclge. 
Nas Estações das Colonias os respectivos Commissarios Coloniaes receberüo os 
julgamentos por mão de S. A. R. o Duque de Cambridge. No lado estrangeiro cada 
Commissão Estrangeira receberá os julgamentos por mão elo Representante Especial 
nomeado pelo seo respectivo paiz; e na ausencia de talRepresentante, por mão de S. A. R. 
o Duque ele Cambridge. 

12. O Prestito regressará para o logar do Docel, (ou para o Conservatorio elas 
Plantas se chover). 

13. Bandas de musica militares (Britannicas e Estrangeiras) estarão collocadas em 
differentes pontos dos Edificios e Jardins, tocando Hymnos Nacionaes. Requerem-se 
officialmente á Austria, Belgica, França, Hollancla, Italia e Prussia para cada um d'estes 
Estados mandar uma banda militar, assim como tambem pediu-se ao Vice-Rei do Egypto 
para contribuir com a sua banda militar Arabe. As Bandas Britannicas serão as 
dos seguintes corpos: Guardas de Cava.llaria (H01·se GuaHls), a do 2~ dos "Life 
G·ua1·ds," duas Bandas ela Artilharia Rea.l, e uma dos Reaes Engenheiros, elos Granacleiros, 
dos " Colclst?·eam," dos Fusileiros Escocezes, da Marinha Real e dos Voluntarios 
Engenheiros. 

Depois que o prestito houver regressado ao Jogar do Docel, as Bandas Militares se 
reunirão todas em uma só, e sob a direcção de Mr. Godfrey tocarão o "God save t!te 
Queen ." 

14. Conservar-se· ha um espaço desembaraçado para o caminho do Prestito, que será 
guarnecido com assentos de cada lado reservados unicamente para as Senhoras. 

Por ordem dos Commissarios de S. M. 

F . R. SANDFORD, 
SecretiU'io e Director Geral. 

4 ele Julho de 1862. 
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Ex~10 Snr. 
É com a maior satisfacçlio que os Commissarios de S, M. se achão habilitados 

para participar a V. Ex~, que S. A. R. o Príncipe ele Galles, desejando anciosamente dar 
um testemunho do seo grande interesse pelo bom exito ela Exposição cuja empresa eleve 
sua origem a seo muito amado Pai, tem graciosamente resolvido com a approvação de S. M. 
distribuir as medalhas e certificados de menções honrosas na Ceremonia de Estado no 
principio do anuo de 1863, depois que o Eclificio estiver despejado. 

O dia para a Ceremonia e os outros pormenores serlio brevemente annunciaclos ; no 
entanto; tenho ordem dos Commissarios para junto ao sobredito aviso expressar a V. Ex~ a 
ardente esperança ele que se fação arranjos que habilitem V. Ex" e os diversos membros -ela 
Commisstio Brasileira a assistirem a Ceremonia final da Exposiçilo, e ajudarem a distribuiçt'to 
elas medalhas n'aquella oceasií1o. · • 

Com os sentimentos da mais alta consideração tenho a honra de ser de V. Ex" 
Muito obediente servo, 

A. S. Ex" o Commenclaclor F. I. de CARVALHO MoREIRA. 

( Tmducgão.) 

XL. 
EDIFICIO DA EXPOSIÇÃO. 

26 de Septembro de 1862. 

F. R. SANDFORD, 
· Secretario. 

Tenho ordem dos Commissarios de S. M. para avisar a V. Ex" que cleterminárão 
encerrar a Exposição no dia Sabbado, l o de Novembro; mas que para conveniencia dos 
Expositores que desejarem dispôr elas suas fazendas, tencionlio conservar aberto o Edificio 
por mais quinze dias além d'aquella data; durante os quaes os Expositores do comparti-
mento industrial poclerlio effectuar vendas, e os compradores retirar comsigo os artigos 
que poderem levar á mão. · 

As Galerias de Pinturas, e o compartimento das 1Yiaquinas, serão conformemente 
fechados no dia 1 o de Novembro. O resto do E dificio ficará aberto até o dia 15 
d'aquelle mez. 

Espero poder dentro em pouco levar ao conhecimento de V. Ex~ os Regulamentos 
que terão de observar-se durante os quinze dias da venda; assim como depois d'elles, 
durante a remoção total das fazendas que o Eclificio contém. 

No entanto, peço lieença para apresentar a V. Ex~ uma lista dos principaes artigos 
que estlio sujeitos a pagar direitos, e recordar a V. Ex~, que nenhum dos que 
ficarem a venda depois do l ~ de Novembro, poderão sahir elo Edificio sem primeiro pagar 
os direitos em conformidade elos regulamentos que posteriormente houverem de estabelecer 
os Officiaes elas Alfandegas de S . M., com os quaes estou actualmente tratando a este 
respeito. 

Com os sentimentos da mais alta consideração, 
Tenho a honra ele ser, 

De V. E x" muito obediente servo, 

F. R. SANDFORD, 
Ao Presidente da Commissí"to Brasileira. Secretario. 

. . ... 
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(Traducgão .) 

ANNEXOS. 

(XL.) 

l~ EDIFICIO DA EXPOSIÇÃO, 
8 de Outubro de 1862. 

No. 302. 

Em referencia o á minha carta de 26 do passado, tenho ordem dos Commissarios 
de S. M. para chamar a attenção de V. Ex" ao seguinte extracto de um relatorio 
recebido dos Commissarios Reaes da Alfandega, e approvado pelos Lords Commissàrios do 
Thesouro. 

"Pelo que respeita ás fazendas vendidas a negociantes ou outras pessoas, pelo mesmo 
modo das que forão depositadas na Exposicão de 1851-não haverá difficuldade da parte dos 
Empregados em lhes darem sabida, sendo os devidos direitos pagos no Edi:ficio da Exposição; 
ou quando fôrem empacotadas para exportação. Porém pelo que toca ás que fôrem 
vendidas a retalho, cada um dos Commissarios Estrangeiros (que até agora têm sido as 
pessoas responsaveis, e com quem os Officiaes da Alfandega , de S. M. tê~ tratado todos os 
negocias) depositará nas mãos dos Officiaes estacionados no Edi:ficio uma somma 
sufficiente para cobrir a importancia dos direitos de todos os Artigos destinados a serem 
vendidos a retalho; e concluída que seja a venda, será a importancia dos direitos deduzida 
da somma depositada, e o saldo entregue aos Commissarios na occasião em que fôrem 
exportados os artigos que não houverem sido vendidos. 

" Este processo não causará embaraços ao Expositor ; por quanto o habilita a fazer o 
que bem lhe aprouver com suas fazendas, e ao mesmo tempo que dá ao publico toda a 
facilidade para fazer compras, garantirá a renda publica contra riscos." 

Tenho ordem de rogar a V Ex~ para que por bem da arrecadação dos Direitos Reaes, 
haja de ter a bondade de pôr-se em communicação com os Officiaesda Alfandega estacionados 
no Edi:ficio, e depositar nas suas mãos até o dia 25 do corrente, a somma que elles julgarem 
necessaria, para cobrir a importancia dos direitos na Repartiç~o Brasileira.- Rogo a 
V. Ex~ queira dar prompta attenção a esta communicação, e, 

Com os sentimentos da mais alta consideração, tenho 'a honra de ser de V. Ex~ 
Muito obediente servo, 

(Tmducgão.) 

(XL.) 

EDIFICIO DA EXPOSIÇÃO, 
21 de Outubro de 1862. 

F. R. SANDFORD. 

Ex'-:'0 Snr. 
Tenho a honra_de e~viar, para eonhecimento de V. Ex~, cópias dos regulamentos 

assentados pelos Comm1ssanos de S. M., relativamente á remoção dos objectos contidos 
na Exposição. 

Y· Ex~ terá a b~ndade de . ~andar-me os nomes dos dons cavalheiros que fôrem 
autonzado~ pela Com~mssão Bras1~eu~ em co~form~da~le do §. 8, a assignar os passes 
para a sabida dos obJectos do Ed1:ficw; e qmzera mrus que V. Ex~ fizesse o favor dt 
rogar aos ditos s~nhores fôssem quanto antes ao ~scriptorio de Mr. Owen assignar as 
formulas que se hao de collocar nas po?'tas estTangezTas. 

Com os sentimentos da mais alta consideração, sou de V. Ex~ obediente servo, 

A S. Ex~ o Commendador F. I. de C. MoREIRA. 
F. R. SANDFORD, 

Secretario. 
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(XL.) 
Outubro 1862. 

(Y.rculucgâo.) 
J No. 304. 

EX POSJ OÃ O INTE.RN AO ION AL DE 18 6 2. 
RETIRADA DOS OBJECTOS, LADO ESTRANGEr'Ro. 

1. As Galerias de P.inturas e o Eclificio das Maquinas (Annexo Occidental) não serão abertos ~lepois do dia 
1 ~ de No vem bro. 

2. Será permittido levar para fóra na segunda-feira 3 de Novembro os m-tigos leves , e os de esculptura c1ue 
poderem ser transportados á mão. 

3. As caixas vaz ias serão recebidas na terça-feira, 4 de Novembro, a saber: para as Galerias de Pinturas, 
pela Entrada Central, Cromwell Road; para as maquinas estrangeiras, pela entrada do Norte do Annexo 
Occidental. 

~ 

4 . Afim de dar aos expositores que o clesejarem uma occasião para disporem de se os objectos sem inconerem 
na despeza de retiral -os do editicio, o publico será aclmittido em certas partes do departamento indusr.rial do 
edificio até 15 de Novembro, periodo durante o qual os compradores poclerão retirar os artigos que fô1· possh•el 
transportar á mão. 

5. Depois de 15 de Nov.embro todas as caixas vazias pam empacotamento poderão ser admittidas no edifi cio 
principal. 

6. Os artigos estrangeiros sahirão pelas por tas seguintes : 
Porta Occidental , Entrada Central, Cromwell Roacl-Italia, Roma, Hespanha, Portugal, Russiu, 

Turquia, Brasil, Grecia, Estaclos da America Central e do Sul. 
Entrada por dromwell Road- França. 
Torre do Sudoeste- ZÇ>llvere in e Cidades Anseaticas . 
Porta do Norte, Zimborio Occidental~-Belgica, Hollanda, Snissa, Dinamarca, SLtecia e Noruega. 
Torre do Noroeste- Austl'ia. 
Torre do Sueste- Estados Unidos. 

7. As Portas acima mencionadas serão consideradas "Portas estmngeiras." 
S. Cada Commissario estrangeiro 1·eceberá um livro de passe (Pass B ooks) , e terá de apresentar as assignaturns 

de duas pessoas autorizadas para dar sahida aos objectos. Sómente os passes coloridos devidamente assignados 
pelas pessoas autorizadas serão validos nas portas estrangeiras. 

10. Os objectos levados á mão poderão salür por qualquer porta do Indo estrangeiro; mas as caixas deverão 
sabil· pelas portas acima indicadas para cada Nação. 

11. Os Commissarios de S. M. prestarão auxilio l imitado para a retirada e carregamento dos ru-tigos 
estrangeiros que ficarem por vender, e tiverem de ser encaixotados p ara voltar a seos respectivos paizes. 

12. O referido auxilio será prestado descle 15 .de Novembro até 23 de Dezembro, e depois cl'esta data os 
trabalhadores serão despedidos , e os guindastes, plataformas e mais n tensilios, serão removidos. 

13. T odos os pedidos pessoaes, ou por escripto, para auxilio serão dirigidos -a Mr. Philip Cunlifl'e Owen, 
Director ajudante no lado estrangeiro. 

14. Os Commissarios de S. M. julgão dever lembrar a\)s Commissarios estrangeiros que toda arespon,snbilidade 
por qualquer perda, quebra on damno, em quanto . no edificio ou durante a translação dos objectos, fica unicam ente 
a cargo dos proprios Commissarios estrangeil·os. Tomar-se-ba todo o cuidado para que não haja erros ou perdas, 

11 orém deve ficar claramente entendido, que responsabilidade nenhuma recahirá sobre os Commissarios de S. 1\f. 
15. Para facilitar aos expositores a translação dos objectos expostos, os Commissarios ele S. M. concedêrão 

licença ás principaes Companhias dos Caminhos de ferro de Londres para terem dentro do edificio esc1·iptorios 
p 1u·n recebei -os (Receiving Offices). 

Por ordem elos Commissarios de S. 1\>I. 

F. R. SANDFORD, Dll-ector-Geral. 

4 F 

, , ), . 
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( Tmducgão.) 
(XL.) 

R~GULAMENTOS DA ALFANDEGA 

Pa?"ct servi1·em de guia aos Expositores estrangeiros _po1· occasião do ence?Tamento da 
Exposição Internacional de 1862. 

1. Todos os artigos estratl:geiros sujeitos a direitos, destinados a ser vendidos em detalhe durante os 14 
primeiros dias de Novembro, deverão ser préviamente clesem barnçados ela Alfandega, quer por efi'ectivo. pagamento 
elos direitos, quer por um deposito de dinheiro sufiiciente para cobl"i.1· os direitos devidos (carta <los Commissru·ios 
de S. l\I. relativa ás decisões elos Lords Commissarios Reaes do Thesouro ). 

2. Para facilitru· a prompta translação dos objectos, os expositores estrangeiros remetterão aos Ofiiciaes da 
Corôa uma declaração por escripto (cuja formula se encontrará no escriptorio .da Alfaudega-N? 19-Zimborio 
Occidental), especificando a natureza e a quantidade dos objectos, e se são destinados a pagamento de dli·eitos, ou 
par11 exportação. I sto deverá fazer-se !llltes de 25 do corrente, dia em que a conta dos direitos a· pagar ou elo 
deposito deverá ser..determinada e assentada. 

3. Nenhum artigo sujeito a direitos poderá ser encaixotado, quer para pagamento de direitos, qüer para 
expo1·tnção, sem o conhecimento e consenf.imento dos Officiaes ela Corôa estacionado·s no edificio. Se porém assim 
acontecer, será a caixa aberta para ser submettida ao necessario exame ofiicial. · 

4. No caso ele serem os objectos sujeitos a direitos destinados ã exportação, uma declaração ele entrada será 
passada no Salão grande(" Long Room ") de alfanilega, e uma licença será dada para sua devida expot"tação. O 
officinl de serviço no edificio da Exposição, recebenclo a referida declaração de entrada, cleixru·ã empacotar os 
objectos na sua presença, e se tiverem de ser embarcaclos n'um porto que não sej a o d'esta capital, ser-lhes-ha posto 
o sello, e serão expedidos a cargo de um caminho de ferro ou qualquer outra companhia publica; mas se tiverem 
de ser embarcados no porto ele Lonc!J.·es, serão mandados a cargo dos Ofiiciaes de Alfandega e ã custa do expositor, 
para se.rem entregues aos cuidados elo Examinaclor ela Estu.ção d'onde tiverem de seguir, sem-mais exame e conforme 
os regulamentos applicaveis a fazendas expedidas directamente de armazem. 

5. Lista elos principae.s artigos sujeitos aos dli·eitos ela Alfandega: 

Biscoutos, pão, & por cwt. (112 liJ:>ras), 
Café, por Th. 
Confeita1·ia, chocolate, e doces, pnr 115. 
Café torrado ou moido, por 115. 
Chicorea, por quintal ele 112 Ths. 
D" torrada ou moida, por Th. 
Massa ele Cacão, por Th. 
Chloroformio, por Th. 
Cereaes, por quarto ele 288litros (8 bushels) , 
Farinha, arroz, aletria, &~, por quintal de ll2 Ths .. 
Pimenta de <lUalquer sorte, por Th., e mais 5 °/0 

Baixella de ouro, por onça (troy) (31 gr.) 
D~ de prata, 
Uvas, corinthos, ameixas e figos se.ccos, por cwt. 
Assucar refinado ou candi, por cwt. 
Assucar e melaço, segundo a qualidade., por cwt. 
Espíritos, aguardente, genebra, e rum, por gallão (ele 4~ li tros) 
Agua ele Colonia e de cheli·o, e licores de todas as qualidades, po~ gallão, 
Chá, por Th. 
Charutos e tltbaco manufacturado, por Th., e mu.is 5 °/0 

Rapé, p~r lô . e mais 5 ° /o 
Tabaco em folhas, não manufacturado, por Th., e mais 5 °/0 

Vernizes, por gallão, 
Vinhos (em garrafas), por gallão, 

l 6~h . até 

s. d. 
o 4f 
o 3 
o 2 
o I! 

6 o 
o -4 
o 2 
3 o. 
1 o 
o 4~ 

o 6 
)7 o 

I 6 
7 o 

18 4 
5 o 

10 5 ' 

14 o 
1 5 
9 o 
6 o 
3 o 

12 o 
2 6 
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XLI. 
( Tradttcgão.) 

EXPOSIC.Ã.O INTERNACIONAL DE 1862. 
' 

COMMISSARIOS DE S. M. 
CONDE DE GRANVILLE, K.G. Presidente. 
DUQUE DE BUCKINGHAM E CHANDOS. 
SIR C. WENTWORTH DILKE, BARONE'r. 
THOMAS BARING, EsQ., M.P. 
THOMAS FAIRBAIRN, EsQ. 

F. R.. SANDFORD, Secretario. 

EDIFICIO DA ExPOSIÇÃO, SouTH KENSINGTON, W. 
1 o de Novembro de 1862. 

Caro Snr. 
Ainda qt1e a ceremonia final da Exposiçã~ Internacional, comó V. Ex ~ já estará 

informado, não terá logar antes do mez de Janeiro proximo futuro, não posso com-tudo 
deixar passar o dia em que virtualmente ella se encerra, sem congratular a V. Ex~ em meo 
nome e da parte dos meos collegas pelos resultados obtidos dos trabalhos ela Oommissão 
Brasileira, a cujos membros pedimos queirão receber os nossos cordiaes agradecimentos 
pelo auxilio que nos prestárão em levar a feliz desempenho tão grande empreza. 

Em primeiro Jogar, recebemos com smpma satisfacção o aviso da nomeação do distincto 
corpo escolhido pelo Governo ele V. Ex~ para representar os interesses de seo Paiz; e na 
presente occasião elo encerramento da Exposição, não podemos exprimir demasiadamente 
quanto estamos gratos pela maneira por que a Oommissão Brasileira, ao mesmo tempo que 
sustentara com lealdade aquelles interesses, ajudou nossos esforços para promover a e:fficacia 
e bom successo ela Exposição. 

Temos além d'isso muito prazer em recordar, que desde a primeira occasião em que 
entrámos em communicação com V. Ex a, em caso nenhum se dera a menor desintelligencia 
que viesse interromper a harmonia geral que reinara durante o tempo da Exposi ção. 

Ao mesmo tempo que nos reconhecemos devedores de tão feliz resultado á cordial 
cooperação de V. Ex~ e seos collegas, tambem reconhecemos que não pequena parte de 
nossos agradecimentos é devida ao executivo e outros o:fficiaes da Oommissão Brasileira, 
e portanto, rogamos a V. Ex~ se ·sirva apresentai-os mui exprefisivamente da nossa parte. 

Outrosim rogamos a V. Exa, queira ter a bondade de communi car o objecto d'esta 
carta aos diversos membros da Oommissão Brasileira, assim como ao Governo Imperial, ·e 
rogo a V. - Ex~ se sirva aceitar pessoalmente a expressão da nossa muito alta estima. 
Sou, meo caro Senhor, mui ·fielmente vosso. 

GRANVILLE. 

A Sua Ex~ o ÜOMMENDADOR DE CARVALHO MoREIRA. 

• .I.' 
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(TmclttcQão .) 

ANNEXOS. 

XLII. 
ü .::.HQÃO IMPERIAL DO BRASIL, 

6 de Novembro, 1862. 
My Lord, 

Tenho a honr &: de accusar com prazer e gratidão o ·recebimento da carta de 
V. Ex. , datada do l ~ do corrente, contendo as congratulações dos Oommissarios de Sua 
Magestade pelos resultados dos trabalhos da Oommissão Brasileira, e a expressão dos 
cordiaes agradecimentos dos Oommissarios Reaes pelos serviços que lhes prestara a mesma 
Oommissão. 

Nuo deixarei de levar ao conhecimento do· Governo Imperial esta communicação, e de 
expressar aos meos Oollegas 'da Oommissão, bem como aos o:fficiaes nella empregados, as 
manifestações que lhe são dirigidas por V. Exa. O meo Governo nuo deixará tambem de 
sen'tir-se penhorado pelo apreço que V. Exa deu aos seos esforços em cooperar com outras 
nações nesta, o"ccasião tílo util como interessante, e cujos valiosos resultados o tempo 
mostrará melhor do que quaesquer expressões lisongeiras de louvor que eu possa agora 
empregar. Pela parte que me toca, estimei este successo como uma felicidade singular, 
por me haver proporcionado o ensejo de tomar parte na Exposição Internacional. Em 
minhas relações com os Oommissarios de Sua Magestade encontrei sempre o mais vivo 
cles~j o de satisfazer os pedidos, embora excepcionaes, da Com missão Brasileira, e de 
realizar todos os seos desejos. A M:r . . Sandford, Secretario dos Oommissarios Reaes, e a 
Mr. Owen, Superintendente da Repartiçl'w Estrangeira, sente-se a Oomniissão Brasileira 
especialmente obrigada, pela cortezia e promptidão com que esses Cavalheiros lhe attendêrão 
sempre as comwunicações, e lhe facilitárão todos os negocias, pelo que peço a 
V. Ex~ queira ter a bondade detransmittir-lhes os meos melhores agradecimentos, e vivo 
reconhecimento. 

Tenho a honra de ser, my Lord, 
Vosso, 

Ao Conde GRANVILLE, K.G., 
Presidente dos Commissarios dí! Sua Magestade para a 

Exposição Internacional de 1862. 

(Traclucgão .) 

XLIII. 

EDIFICIO DA EXPOSIÇÃO, 
17 de Dezembro de 1862. 

O. 2YIOREIRA. 

Dezembro 1862. 
No. 331. 

Exn:o Snr. 
Tenho ordem dos Oommissarios de S. M. para remetter á vossa commissão para 

sua intelligencia a cópia inclusa de uma carta endereçada a S.A.R. o Príncipe de Galles. 
Os Oommissarios sentem muito que a força das circumstancias que nella se refm;em, 

os obriguem, bem a seu pezar, a abandonar a idéa de convidar os Expositores premiados 
para receberem em acto ceremonial publico as recompensas outorgadas pelos Jurys. 

As medalhas vos serão remettidas dentro em poucos dias; os certificados de menção 
honrosa, porém, não estarão promptos para o mesmo fim antes do meado de Janeiro. 

Sou; de V. Ex": 
Muito obediente servo, 

A S. Ex~ o Presidente ela Oommissão Brasileira. 
F. R. SANDFORD, 

Secretario. 
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E X P O SI O Â O INTERNA O I O NA L D E 1862. 
EDIFICIO DA EXPOSIÇÃO, 

113 de Dezembro de 1862. 
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Snr. 
Os Oommissarios de S. M. orelenão-me vos rogué o favor ele submetter a S.A.R. . 

o Príncipe ele Galles a expressão ele seo reconhecimento pela graciosa intenção, que lhes 
fôra communicada em Outubro passado, de· mostrar o interesse que o anima pelo bom exito 
de uma empreza que deve sua origem ao Illustre Pai de S. A. R., distribuindo n'uma 
Oeremonia d'Estado os Premias que fôrão concedidos pelos Jurys. . 

Semelhante demonstração do interesse que S. A. R. pessoalmen.te tomara pela 
Exposição, será altamente apreciada por todos que têm relações com ella. E posto que o 
numero de Expositores premiados, por ser grande, tornasse impossível receberem todos 
individualmente das mãos de S. A; R. a recompensa da sua habilidade e industria; com tudo, 
o valor de taes galardões subiria grandemente de ponto pelo facto de haver S. A. R. 
empr~ndido a distribuição d'elles. 

E pois com o maior sentimento que os Oommissarios de S. M., tendo consultado tt::: 
diversas autoridades, vêem que seria praticamente impossível levar a effeito para uma só 
occasião, o projecto que originalmente havia formado de illuminar e aquecer o Edificio. 

A projectada: distribuição dos premias não poderá ser adiada para depois do fim de 
Janeiro, attendendo devidamente aos interesses das Oommissões Estrangeiras. 

Em taes circumstancias pois, os Oommissarios de S. M. assentárão em conclusão, que 
não poderião com justiça convidar a S. A. R. para presidir a u:rn,a Oeremonia, cujo bom 
exito dependeria em grande parte do incerto acaso de um dia de bom tempo na força . do 
inverno. Nem tambem quererião elles expôr a provavel mallogro, procedido de chuva, neve 
ou nevoeiros, os muitos Estrangeiros ele clistincção e Expositores Britannicos, que terião 
de vir de grandes distancias para assistir á Funcçt"te>. · 

Os Oommissarios de S. M. confião que S. A. R. não desapprovará a resolução que 
tomárão bem a seu pezar. 

Tenho a honra de ser, Snr., vosso obediente servo, 

F. R. SANDFORD, 
Secretario. 

Ao Tenente ·General KNoLLYS. 

/ 
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XLIV. 

O BRASIL 
NA 

EX·P OS IOÃO IN'f'ERN AOI ON AL E.M LONDRE-S. 

LISTA · DOS EXPOSITORES QUE OBTIVERÃO MEDALHAS E MENÇÕES· HONROSAS. 

CLASSE I. 
MINAS, PEDREIRAS, METALLURGIA E PRODUCTOS JYÜNERAES. 

Dr. Burlamaque, . . . . . . . . . . . . . . dollecção completa e interessante dos mineraes do Brasil, l'iieclalha. 

CLASSE li. 
SUBSTANCIAS E PRODUCTOS CHIMICOS E PROCESSOS PHARMACEUTICOS. 

J. P. de Faro e J. O. ~e Faro, ... . 
l\1. E . C. dos Santos & Filho, . . . 
Aleixo Gary & C~ .. .......... . 
Castro & 1\'[encles, ... . ......... . 

SEcçÃo A.- P1·oductos Chinvieos. 

Boa qualidade de polvilho, : ................ . . ... ... . 
Bella collecção ele productos chimicos, ............... . 

li'Ieclalha. 
Medalha. 

Boa collecção ele procluctos chimicos, ........ . .... . .... } 
_ . . l\'Ienção honrosa. 

Boa collecçao de procluctos chlmlcos, ................. . 

SECÇÃO B.-P1·oductos e P?"ocessos Med·icinaes e Pha?·maeeutieos. 

T. Peckolt,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Substancias medicinaes e productos chimicos obtidos cl'ellas, li'Iedalha. 
1\'I. E. C. dos Santos & Filho,. . . . dollecção de productos chimicos organicos e inorganicos,. . Medalha. 
l\'I. l\'I. Castro & 1\'[encles,. . . . . . . . Collecção ele productos chimicos usados na medicina, Menção honrosa. 

CLASSE III. 
SUBS'l'ANCIAS USAI)AS NA ALIMENTAÇÃO. 

SECÇÃO A.-Productos AgTieolas. 

J. F. de Azevedo, . . . . . . . . . . . . . . Collecção excellente, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l'iiedalha. 
F . G. da Costa & Filhos,.. . . . . . . Excellente qualidade de UJTOZ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l\'Iedallia. 
J. ele A. Coutinho, . . . . . . . . . . . . Excellente qualidade de arroz, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medalha. 
Collecção elo Governo, ......... . 
A. Gomes & A. ela Cunha, . . .. . . 
l\í. F. Lagos, ................ . . 

Collecção de gr=des favas, .. ... .. .' ...... . .... . ...... } 
Boa qualidade de arroz, ..... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1'/Ienções honrosas. 
Boa qualidade de anoz, ........ ... . ........... . ... . 

SECÇÃO C.-Vinhos, Esph·itos, Ce?·veja, outm~ Bebidas, e F.1tmo. 

Sousa Flôres, . . . . .......... , . 
·D. D. H. Huet , ... ......... .. . . 

Charutos bem feitos e ele boa qualidade,. . . . . . . . . . . . . . . . 1'1Iedallia. 
Aguardente muito clara e boa,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medalha. 

• 



Barão de Jaguary, .. ...... ... . 
D. Palas, ...... ... .......... . 
A. J. G. Perei.J:a, ..... ...... . . . 
J. H. da S~ Rabello, . . ......... . 
Baun & Castanêra, .... . . .. ... . 
J. de Bittencourt, .. .. . . . . . .. .. . 
R. Coats, .... . .. ... ....... .. . 
A. J. F erreira, Braga & I rmão, . . 

ANNEXOS. 

Bello fumo em folha, .......................... . . ... . 
Chamtos bem feitos e de boa qualidade, .. ..... . .. . . . .. . 
Aguardente Cognac, muito clara e boa 
Licôr de Tosa. Excellente, .. ... .. .... . .. . ..... .. ... . 
Charntos de sua fabrica, .. . .. ......... .. .... .. . . . .. . 
Boa qualidade de vinho de l111·anja, ..... . . .. . ·; ....... . 
Boa qualidade de aguardente, . . . . . . . . . ............. . 
Bom licôr de 1·osa e de cravo, ... . .... ... .. . ... . ..... . 

Medalha. 
Medn.!ha. 
1\fedalha. 
Medalha. 
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F. A. Machado, . ..... . ..... . . Charutos e Cigarros de sua fabl'ica, .. .. · . . .. .. .. .. . ... . . Menções honrosas. 
J . J . Montes & C•, . . . . . . . . . . . . Ch111·utos de sua fabrica, ..... ................ . . . ... . 
Fabrica N acionai, . . . . . . . . . . . . . . Boa qualidacle de aguardente de café e de erva doce, ... . 
BaTão de Piraquara, . . . . . . . . . . . . Agu111·dente de boa· qualidade, ............. . ....... .. . 
A. J . G. P . Bastos, . . . . . . . . . . . . Boa qualidade de licô:·es, . .. .. . . . . .... .. . ... . . ...... . . 

CLASSE IV. 

8UBSTANCIAS ANIMAES E VEGETAES USADAS NAS MANUFACTURAS. 

SECÇÃO A.-Oleos, Gordu?·as e Cêra, e seus P?·od~tctos . 

M. F. Lagos, ........ .. . .... . .. . 
Companhia Stearica, . .. . ... , .. 

Excellente cêra e abelhas que a produzem, .......... . · } M 1 ll ' ec a 1as. 
Excellentes velas, glycerina, &c. . .. . . .... ...... . ..... . 

A. P. S. Barcellos, ... .... ... . . 
J . M. C111·neiro, ... . . .......... . 

Boas velas de Carnaúba, ........ .. ... ... . .. ..... · · · · l h 
I Menções onrosas 

Boa qualidade de cêra, ........ . . . .. .... . .. . . .. · .... . . 

SECÇÃO B.-Outras Substancias A.nimq,es ~tsadas nas Man~ifact·ums. 

B. Quintanilha, Flores feitas de azas de insectos,. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l\iedalha. 
M. F. Lagos, Collecção de abelhas que dão cêra, ..... ..... ...... .. . . 

SECÇÃO C.-S~tbstanC'ias Vegetaes usadas nas 111a?wjacturas, lf:c. 

Visconde de Barbacena, . . . . . . . . Collecção de fibms e outros productos do Brasil, .... .. . . 
A. P. S. Barcellos,..... .. ..... Velas de Carnaúba, ....... ... ..................... . 
Governo BrasileiTo, . . . . . . . . . . . . Collecção de productos naturaes do Brasil, ....... .... . 
J. P. de Faro e J. D. de Faro,.... Mandioca, araruta, farinha de milho, &c . ............. . 
Dias da Cruz, BaTão de Mauá, } _ . . 

Collecçao de Madeuas do Brasil, ....... . . . .. ... . . .... . e outros , .. . . .. . . . ... . .. . . . 
Camara Municipal do Desterro, . . Bom algodão de 13!d. a l:ô .. . .• •. .... . .. . . . .. .. . . .... 
H. F. Muniz, ...... ... .. .... . 
T. Peckolt, .. .. ............. . 
M. N. B. Pereira, ............. . 
C. J. A. Rodrigues, .. . ... .. ... . 
L. R. de S. Rezende, ...... ... . 
C. Spangenberg, .... .. .. ... .. . 
H. A. Strauss, ............ ... . 

Mandioca, .. ... .. .. ........................... .. . . 
Collecção de productos do Brasil, . .... .. ... . .. .. .... . 
Algodãu de 13d. a l:ô. • . .•... . ..... ... .... . ...... .. . 
Algodão avaliado em 12!d. a l:ô ........ .•. . ........... 
Algodão avalia-do em 12!d. a tô . ........ . . . ..... ... .. . 
Omatos feitos de páo ca.fé, ..... ...... .. ... . ..... . . . . 
Borracha colol'ida artificialmente, ................. _ .. . 

Menção honrosa. 

Medalhas. 

L. C. de Mello, . ..... . . .... ... . 
H. Schraden, ............ : .. . 

Algodão, · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · } Menções honrosas. 
Pol' vasos mnamentados, ........................ .. . . 

SECÇÃO D.-Pmftt?lta?'ia. 

T. Peckolt, { Colle:;::u!:t::b~~~~~~ .l~~~~a·s· ~~ _1:~r~1~~r~~-- . ~~1~~i~~~~} Medalha. 

Herbst & Rossiter, . . . . . . . ... . . . Boa qualidade de balmilha, .. .. .... . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . Menção honrosa. 

j ••• 

• 
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CLASSE XI. 
THABALHOS DE ENGENHARIA MILITAR, ARMAMENTOS, UNIFORME, ARTILHARIA E ARMAS CURTAS. 

SEcçÃo\,.~ B.-Unifm·mes militans, Barracas, dt·c . · 
C. Real & P.into, .. .. . .. ·. . . . . . . Dragonas excellentemente fabricadas, . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menção honrosa. 

SEcçÃo C.-A1•mas e A1·tilharia. 
Arsenal Militar do Rio ele J aneiro, Boas armas militares, ..... . . . . . ..... . Medalha. 

CLASSE XV. 
I NSTRUMENTOS DE RELOJOARIA. 

Gondolo & C•~ Habilidade na construcção ele um relogio sem chave, . ... Menção honrosa. 

CLASSE XXV. 
PELLES, PENNAS, E ÜABELLOS. 

SECÇÃO B.-Pennas e Objectos fe·itos de Cabellos. 

ll~orclomia Imperial, Ramalhete ele flores ele pennas, . .. ... ............. . . . Menção honrosa. 

CLASSE XXVI. 
ÜOURO, INCLUSIVE ÜBJECTOS DE SELLEIRO E ARREIOS. 

Romann & C•. 

R. A. ele Almeida, .. .. ... .... . . 
V. J. Gomes & C• ....... . . .. . 
Barcellos & Viam~a; . ........ . 

SEcçlo A.-Cotwo e objectos feitos de Cotwo. 

Boa escolha ele côres,· . . . . . , ... ....... . .. . ......... . ll~enção _honrosa. 

CLASSE XXVII. 
ARTIGOS DE V.ESTUARIO. 

SEcçlo A.-Chapeos e Bmvnés . 

Fabrico superior de chapeos ele pelle, ....... . . ..... . ... · Medalha. 
Fabrico superior de chapeos de pelle, .. . . . . . . . . . . . . . . . . Medalha. 
C~apeos de pelle, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menção honrosa. 

SECÇÃO B.-Especia1·ias e Pnpamções de Alimentaç<'Zo no est(Ldo em qtte seio vendidas pa1·a o consumo. 

J . F. A. Blanc, ............... . 
Jardim Botanico, . .. ... ... .. .. . 
A. P. ele Faro, .. . ....... . .. . . . 
J. P . D. Faro e J. ele Faro, . ... . 
Fabrica de Monteiro, . ....... . . . 
Fazenda elo Thesoureiro, . .. . . . . 
T. B. da Cruz, .... . .. .... . .. . . 
Fabrica Dons de Julho, . . ..... . 
Barão de S. Lourenço, .. . ...... . 
Refinação N itherohy, ..... . . . . . 
Ba-rão de Piraquara, ; ........ . 
J. P. Tavams, ........... .. .. . 

Excellente chocolate, . . .. .. . ..... .. .. .. . ... . ...... . . . 
Collecção de chá do Brasil, ... ..... .... ........ .. .. . .. 
Excellente qualiclacle de café, . .. . . ..... . . .. ....... .. . 

Medalha. 
Medalha. 
Medalha. 

Excellente assucar e café, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medalha. 
Excellente assucar, .......... .... . . .... . ....... . . . . 
Collecção ele chá, ......... ... ..... . . . . . .. .. . . . ... . . 

Bom assucar, .... . ........ ... . . . .... . .. . . ... . . .... . 

Medalha. 
Medalha. 

Bom café, .... . .. . ... : .. .. .. .. .... . ... . . . . .... . . .. 

1 Bom assucar, ...... . ......... .. ... . .. ....... . .. ... . 
Bom assucar, ... . . . , . . .. . . . .. . .... . .... .. .. : ..... . . J Menções honrosas. 
Boin café, ... .. .... ... .... . ..... .. ... . . . . ..... ... . 
Bom café, . . .. . ..................•.... ..... ..... . . 

SECÇÃO D.-Botas e Sapatos. 

P. A. Guilherme & Filho, Botas muito bem feitas, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medalha. 
J. li:L Queil'ós, . . . . . . . . . . . . . . . . Botas muito bem feitas, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medalha. 
J. C. Carreiro, .. ·. . . . . . . . . . . . . . Botas e sapatos bem feitos, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ll~enção honrosa. 
J. Campas & Filho . . . . . . . . . . . . Botas para viagem bem feitas, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l\Ienção honrosa. 
P. Ther, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Botas bem aclaptacla.s ao seo fim, .. . . .... . ... . . . . . . . . . . Menção honrosa. 
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CLASSE XXVIII. 
PAPEL, ÜBJECTos DE EscRIPTORIO, IMPRESSÃO E ENcADERNAÇÃO. 

J. V. R. de A~evedo , . . .... ... . 
G. Leuzinger, . . . . . ..... ... . . . 

SECÇÃO B.- Objectos de EscTiptm·io . 
Excellente tinta da escrever, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medalha. 
Livros de contabilidade, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medalha. . , 
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M. J. de Oliveira, junior, ....... . Tinta roxa, .... . . .......... . .. . . . ....... . ...... ~ . . . Menção honrosa. 

CLASSE XXX. 
SECÇÃO A. E B.-Mobilias, Tapeça1·ias, inclusive Tmnspa1·ente de Papel pm·ajanell.as, Pa1Jim· Mâché. 

B. A. Nascentes de Azambuja.... Uma mesa embutida, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Medalha. 
E strue, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madeira embutida, .. ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menção honrosa. 

CLASSE XXXI. 
FERRO E FERRAGENS EM GERAL. 

SECÇÃO A.-Mamifactums de Fe1•ro. 

M. C. elos Santos, . . . . . . . . . . . . Bons ornatos de ferro fundido,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1\fenção honrosa. 

CLASSE XXXIII. 
ÜBRAS DE METAES PRECIOSOS, I MITAÇÃO E JoiAS. 

J. 1\'I. Reis & Irmão, e Lopes . . Cordão de ouro e lunéta. ele S. M. o Imperador, . .. .. ... Medalha. 

4 G 



\.. 1..-'L L 

510 ANNEXOS. 

XLV. 

LEGAÇÃO IMPERIAL DO BRASIL, 
LONDRES, 23 de Maio de 1862. 

Ill~o Snr. 

Senti sÀ.ber que algumas duvidas fôrão suscitadas pelos Jurados, por occasião 
de suas visitas ao Compartimento Brasileiro na Exposição, acerca da nacionalidade de 
objectos ali expostos; duvidas que tomárão corpo pela ausencia dos nomes dos Expositores 
em alguns dos artigos expostos. 

Nestas circumstancias cumpre-me assevm:ar, para que V. S~ leve ap conhecimento dos 
varias J urys, que nenhum fundamento existe para semelhantes duvidas, como abaixo passo 
a explicar.. ' 

Antes de. serem remettidos para aqui os artigos que se achtio no Compartimento do 
Brasil, teve lagar no Rio de J aneiro uma exposição dos productos e manufacturas do 
Imperio. Personagens da maior consideração e inclubitavel honra fizerão d'essa Exposição 
uma minuciosa escolha, destinada á Exposição Internacional de 1862; e os productos 
assim escolhidos f6rão remettidos para Londres, aos cuidados da Commissão Brasileira. 
Nessa designação e escolha houve da parte da Commissão da Exposição N acionai no Rio 
de Janeiro o maior escrupulo afim de que se podesse avaliar com verdade a respeito de 
cada artigo, a producçüo, a industria, e o progresso do paiz. 

Podem pois os Jurados ter a mais completa confiança na estricta nacionalidade 
Brasileira elos artigos que tiverüo de inspeccionar no Compartimento do Brasil. 

Rogando a V. S~ o obsequio de transmittir aos Jurados esta asseveração, tenho a honra 
de ser 

De V. S~ 

Attento venerador, 

Snr. I. F. IsELIN, 
Secretario do Jnry ela Exposição Internacional. 

XLVI. 
RIO DE JANEIRO, 

23 de Junho. 

O. MOREIRA. 

Ill'?0 e Ex'!'o Snr. 

A Commissão Directora da Exposição N acionai resolveo, em sua sessão celebrada 
no dia 16 do corrente mez, dirigir a V. Ex~. um voto de agradecimento pelos esforços, 
que empregou para que os productos remetticlos do Imperio do Brasil afim ele figurarem 
na Exposição Universal, inaugurada em Londres no dia l? de Maio ultimo, representassem 
um papel distincto nessa magestosa solemnidade. Comparecendo pela primeira vez na 
grandiosa arena aberta aos lutadores do progresso de todas as Nações do Mundo, o 
Imperio do Brasil não teve, nem podi~:t ter, a vaidosa pretenção de competir com as 
adiantadas Nações da Europa: admittida a sua presença como um testemunho de sincera 
adhesão ao magnanimo pensa:rpento que presidia á creação das Exposições Internacionaes, 
ambicionava unicamente a gloria de manifestar, sujeitando á apreciação universal, a 
variedade dos productos do uberrimo solo com que prodigamente o dotou a Providencia.; 
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e, com quanto o Brasil se n t'w considere entre os primeiros membros da grande familia das 
Nações, julgou todavia que a sua idade juvenil o não isentava elo dever de exhibir tambem 
as provas do seo adiantamento- nos variados ramos da inustria e das artes. ainda qu.e só 
com o desígnio de mostrar que a marcha do progresso humano ntío passava desapercebida, 
antes era devidamente apreciada pela actividade do genio dos seos habitantes. 

Acredita a Commissão que V. Ex~ compenetrando-se d'est:j.S idéas, as quaes fôrtío a 
norma do procedimento do Governo Imperial desde que, annuindo ao honroso convite dos 
illustrados Commissarios de S.M. Britannica, determinou o comparecimento do Brasil na 
Exposição Universal de 1862, terá sem duvida procurado captar a benevolencia dos sabios 
julgadores, a quem fôr commettida a tarefa de apreciar o merito dos procluctos industriaes 
do Brasil. 

A Commissão dirigindo a V. Ex~ a expressão de seo reconhecimento· pelo eminente 
serviço que acaba de prestar ao paiz, roga a V. Exa se digne transmittir iguaes 
sentimentos a cada um dos distinctos cavalheiros que o ()Oadjuvárão nesse . empenho, 
interessando-se pelo bom exito da nossa primeira t en tativa d'este genero1 e concorrendo 
poderosamente com o auxilio de suas luzes, trabalho e experiencia. 

Deos Guarde a V. Ex~ 

Illm? e Ex~~ Snr. Conselheiro FRANCISCo IGNACIO DE CARVALHO MOREIRA. 

MARQUEZ DE ABRANTES, P. 

DR. FREDERICO LEOPOLDO CESAR BURLAMAQUE, 
Secretario. 

ANTONIO LUIZ FERNANDES DA CUNHA, 
Secretario. · 

(XLVI.) 

LEGAÇÃO IMPERIAL DO BRASIL, 
LONDRES, 7 de Setembro de 1862. 

Ill~o e Ex~o Snr, e Inn:os Snrs. 

Tive a honra de receber o Officio de 23 de Junho ultimo, communicando-me a 
generosa resolução tomada pela illustracla Commissão Directora da Exposição N acionai, 
de dirigir-me um voto de agradecimento pelos esforços que empreguei para que fôsse o 
Brasil dignamente representado no Palacio da Exposição Internacional. 

Faltão-me expressões para agradecer a distincta marca de consideraçlio e anreco com 
que me honrou a Uommissão Directora ela Exposiçiw Internacional. ~ ' ' 

Envidanclo todos os recursos para abrilhantar o comparecimento do Brasil no grande 
Jubileu da Industria, cumpri um grato dever já implícito no meo mandato de Representante 
da Nação Brasileira; e se alguma co usa de mais houvesse eu feito, ele tudo me acharia de 
sobejo recompensado pelas magnanimas expressões ·de reconhecimento ela Commisst'w 
Directora da Exposição N acionai. 

Em documento mais circumstanciaclo terei occasião de dar conta do como me foi 
dado cumprir a honrosa missito, que me confiou o Governo Imperial; e elo modo benevolo 
e animador por que foi applaudida pelo J ury da Exposiçüo, e geralmente apreciada, a nossa 
primeira estréa no grande palco Industrial de 1862. 
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Muita gloria emana por certo ela solemne entrada elo jovem Athleta Sul-Americano na 
arena ela Inclustria; essa gloria porém pertence de direito ao Príncipe Patriota, que iniciou 
tão grandiosa idéa; á pleiade d~ conspicuos Brasileiros, que nada poupárão para lhe dar 
execução; ao Brasil inteiro, que soube dignamente responder ao appello do seo Monarca 
para acoeder ao convite da grande Nação, que pela perseverança e pelo trabalho se ha 
collocado á testa do Mundo Industrial. 

Deos Guarde a V. Exa e ã V. V. S. S~ 

lll'!'0 e Ex'!'0 Snr. MARQUEZ DE ABRANTES, -
Presidente da Commissão Directora da Exposição Nacional. 

rnn:os Snrs. Dr. FREDERICO LEOPOLDO CESAR BURLAMAQUE; e ANTONIO LUIZ 
FEI!-NANDF;S DA CuNHA, Secretarias . 

FRANCISCO IGNAOIO DE CARVALHO MOREIRA. 

FIM. 

WESTilliNSTER : 
I MPRESSO P OR T. BRETTELL, RUPER'r STREET , HAYMARKET. 
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