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AO PUBLICO 

Tendo-nos afguns pro{e;sores indicado no Primeit·o Li no de 
Leitura. de Felisberto de Carvalha algumas faltas, taes como 
exercícios sobre as letras Y e Z, resolvemos refundir inreira
meflte os cinco licros de leitura daquelle autôr, afim de rnr
respondfJr á acceitação continua qae estes livros tePm merecido. 

Para este fim encurregámos o~· illustre,r; lmztr.t da Faculdade 
de ~~ledicina do Rio de Janeiro, os n r• .Alarlins 'l'eixeira e Osr;m· 
de Suu!a, de (aunmt uma leitw•a destes livros ; o primeiro 
revendo l'rinr.ipa.fmente todos os a.rsumptos sobre Physica e Clti
m ica, e o segundo tudo o que di$ ~·espeito ás Scicncias Naturaes . 
escoi1nando-os de qualquer expressão impropria, que ucaso tives 
sem, e pondo-os de accdrdo com as novas tlu:urias, as novas rln . .s 
siflcações e as ultimas descobertas. 

Para coordenar as notas destes profr.r;.r;nres não podiamo.~ 
enr:ontrar pesslia maü rmnpf'fentf! que o distincto moçv, o 
S• Epaminondas rle Carvalho, filllo de Felisberto de Carvalho 
e cnllnhorador delle ne111Js mesmos livros de leitur·a. 

Cheio de tn.thusiasmo. acceito1t o S• Epamútondfl-'i de Car
tlalho a incumbencia de ser o continuador da obnt du seu illus
tre pai, modernizando-a, sem r irm·-llw o cun!w altrmwnte didac· 
tico. 

São do S• Epaminondw; de Car·valho todo.~ o.r; desenhos que 
tornam tãu uurahentes estes li~;ro.r; d~! leitliJ'a, dese11lios feitos 
com, tal naturalidnd~ que os SM Aitlaud & C1

&, de Paris, nos 
pediram mLlorisação para. em sua.~ ediçô1•s, se utilisarem delles, 
prinripalmente dos que tratam de assumptos do Brasil . 

.h'gualmente nos participaram e.~ses senhores, qne os aattJrr•s 
do seu Novo Diccionario {rance: -portugue~ e p(jrf~tyu~.:s·(rancet. 
illustrado, tinham adaptado, como classicu, a nomenclatur'" rio 
fau,na e da flora do Brasil dus liv7'0S de leitura de Felisbertc, 
de Carvalhu. 

Pur nosso lado ntw prwprímos esforços para que estes livros 
continuem a ter o benevolo acolhimento dos pro(es~ores de nossa 
Tet·rrl. 

OS EDITOllRS 





Ensino de leitura expressiva 

A leitura expressiva consiste na indic11ção IJCrfeila lias diffcrentes 
vistas: do e.spirilo e diversos sentimentos do P~r.riptor, por meio 
das cotonarfl~F., rlns inflexões e dos moyimentos da voz ele quem JC. 

Para obtm· esse resultado suppõe-se no leitor: - uma leitura 
COITente que nada deixe a tle:;tjar; uma intelligPnr.in. p•·ompla em 
conceber; vista exerr.itrtrla; ;;ensibilidade delicada; ouvido seguro; 
voz ag•·adavel, extensa, maocja\rcl c sonora: em fim, gosto formado 
pelo di"~ccrnirnenlo das bellezas litLerarias. 

Lü hem, diz M .. \r,hi!lr, é bem comprehende1', bem sentir e 
bem exprimi •·; isto é, o bom leitor deve poa:suir espirilo para com
prchcndcr, alma para sentir, c gOsto IJUI'il bem cxprimi1·. PorlA.nl.o, 

para ôem ~.:.cprimir, deve o ]Pitor bem unth• e, para bem sentí 1·, 
ilrve hem comprehender. 

~ 1°.- Bem compre!umder 

RPJn f'fili1JH'Phendn e apanhar, com lodas as suas modificnç.jes, 
o pensamento expresso em cada phru:le, p~r~..eber o liame lj ll et!xisle 
entre os pensamenlo:::; e sua rclaçno com o fim w·ral da composição. 
Parn nblrr f)llC' o alurnno bem comp1·ehend3-, dispõe o professor 

dos seguintes meios. 
- Fazer lei'. ou ICr elle IIH~smo, uma primeira vPz o as~umpto, 

sem exigir expl'rs;~iio, unicamente pa r·n -vê1· si o alumno descobre a 
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id6a geral da composição. Para verificai' si este comprehendeu 

bem as palavras e o sentido geral da phrase, fará substituir cerlas 
palavras d ifficc is de serem entendidas, por out.rn!; ({HP. lhes sejam 
synonymas e interrogará sobt·e o sentido das expressões figuradas . 
l 1or meio de puguntas hem escolhidas, aprofundará o sentido de 

cada plu·ase e poderá em seguida fazer traduzir o pensamento por 
outra [órma. 

Tcl'minará por fazer comprehender o encadeamento dos pensa

mentos e sua rela~~o com o IIm geral da composil:ãO. 
11' clnro, portanto, que nf.io ;e deve dar ao menino. para lêr, o 

que por elle não puder ser comprehendido. 

~ 2o. - Bem sentir 

JJcm ~cntir é possuir-se do sentimento que o aulor quiz expri111ir 
ou dns vistas particu lares do ~eu r,spirit.o. 

O; meios para isso conseguir são os seguintes : {<>cultivar a 

fac ul dade da. senaibi lidade, pelo uso dos meios educ[l.tivos indi
cados pela pedagogia ; 2° dar o conhecimenlo das paixõefol P- ilos 
sentimentos da alma, no tom correspondente a. cada um. 

Os tons da voz deve:m concordar sempre com os pcn~amentos ou 
· S(·ntimentos expressos pelas palavras ; assim, di7. Quillt illiflno . :1 

alcgt•ia faz a voz chPia, viva c rapida; no combate, ella é altiva, 

ou.<~odn, reune por assim Jir.cr todas as suaf' fo rças; nas expro
hru~~ões. é vehemente ; na supplica, é doce e timida ; no medo, 
fraca ; franca na compnix.ão ; entrecortada, no pranto; Ji~'f'e e 

corrente, nus nnrr·a.~;õ cs; grllvc e firme quando se quer consolar, 

aconselhar ou iJrOmcller. 

§ il0
.- Rem exprimir 

Bem e.r:primiroobjcclodn lciluraé lêr com perfeição e a perfeição, 
It ' essc caso, é a naturalidade. 



J'ara conseguir a naturalidade cl.1 leilura dt• seus discípulos, 
exigirá o pi'Ofessm· qnr os tons rln Wl:t. sr.jam variados c naturaes, e 
que os alumnos distingam os tons 1la1'/'a/h)o, descriptivo e ot·a
l01'il);- deverá fazel-os alcançar o accento, isto C, o se1lfimento 

dominante, por meio de mi nncio~o examr rlr trJ•mos (]H I~ r~onCOJTPm 

na cxprcs~iio do pensamento, afim de dar-lhes uma. accentua~ão 

e~pecial e caracteri~~i c a: fará a rreler~u· ou denwrar a leitura, dar 
energia ou enfraquece~· n. voz. plll'a r.:xprimir os movimentos do 
pcnsomcnto ou do sentimento, ou para se conformar com as exigen
cias dl.t lulmJuuia imilull\ u;- nolará as modificações accidentaes 
que o tom deve soffl·er, para tornar sensivP:l a reln~fiO log ica dos 
membros do phrusc que contenham cllipses, ou estejam invertidos: 
!lnahu··ule, farã oLiservnr a IJJaneira de variar o tom, para indicar 
á attenç.:."iodosouvintes, rnta!õ> figurasque,sP:m ns prr.risa~ \'fl.fia.ntes, 
passariam despercebidas , como a ironia, a nlluEãO, etc. 

§ 4.'- Alarrha a Sf!(Jilir JHU'a dar 11mn liçlr. rJ 
de leitura expressiva 

t o Pt·eparação do trecho que dese ser lido; 
2° Leitura expressiva pelo professor, ou por Um dos alumnos 

mais adiantados ; 
::~w Calr-cb isnçao geral, afim de fazer dcscu!Jri r : a ~ynllie~e tio 

trecho; suas idéas principacs, e o modo pot· que se lig:1m umas 
ás outros; o genero da composicão (d·~Scripli\'0, narrativo, ou 
oratorio) e o accento que n'elle domina; 

V Nova 1·3itut•a pelo professor e nova c.1techtsa~ão destinada a 
fa;.-;cr encontrar por meio do raciocínio: 

ri) o objcclo do pensamento e o sentido t.hts exvressües fi.gu-
radas; 

(/)o caracter da entonação e das inflexões; 
c~ as pa.lavra.s que se derem nrcentu ::u·' ;· 
d) os movimentos de acce lem~iío e os de retai'Ci.1•;ão da vo:r.; 
0~ Leitura pelos alumnos, cmllm. 

I. 
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Para acpti trnnscrevcremos o que diz i\1. LegOllVÓ, no seu C'\Cf'i
lenle livro I( A lcitltl'rt emacrfio », ácerca de UIIW J'('yra que :m/{a 

aos olhos, uo en:;ino de leitura, e é o sPguinte: 

I( Pontuar é forçosamente l'Cspira1·, pois que é ter tempo para isso 
c consCguintcmcnte é lê r com menos faUigu . Ou em pontúa, descança. 
As virgula.1:1, os pontos, os pontos e vírgulas, os dois pontos 
Cfii'J'PRpondem a pequenas pausas quo pcrmittem no leilorrespirar. 
Conheceis cs5cs espaços 'planos que se c.lbpnem entre os diversos 
lances tlu uma escada muito romp!·ida, para dar, a quem ;;obe, o 
IPmpo nccessario de tomar alento, - pois bem, todos os signaes 
de pontuaçllo servem, corno es~e:s lugures de descanço,diSpostos com 
arte aqui e ttlli em uma phra:;;P, pm·a facilidade de percorl'el-a. 

« Alflm d'isso, bem pontuar é pronuncinr mais claramente, é arti
cular ma.i-3 corrcctamenle. Com ciTei lo, Ue tJUe procedem os defeilos 
de prouuuciaçM e de articulll!;'-i'ío? Ue certa ft•ttqueza, de certa 
in<'rr-ia. dos nHJsculos da arliculn~~ão, que impedem o leito!' de 
esculpir, si nseim posÍ!odizer, cada valüvra. e dar-lhe a sua fórma. 
Ora si a essa mulleza se junta íl p•·peipilaçào, não só mente a clo-
cuçào se lnrna incerta, confusa. mas :linda é o. phrase muitas vezes 
inintclligivel. Logo : por ieso que a pontuação ~upprirne necessa
riamente a prc~;ipitaçao. lambem imprdP. íl r.onrusão. Ainda não é 
tudo: dividindo a. piHase em muitos membros, isolando palavras 
ou reunindo-as em pequenos grupos, a ponlua\·ão pennitte que o 
leilo1· se occupe de c aLia nm d'elles separadam~nte; eonccntre sobre 
cada um o f'Sfot·çn dos labia.;, das mandibulas, da língua; consc
qucntemenle, corrija mais fnciln!enlc seu defeito de pronuuciação. 
E' mais facil pronunciur distinctam ente dtHlS ou lrf's pFLll'l\Tilí', do 
que uma pagina. 

r< ~.\inda á emissão da voíl o. pontuação não é inulil. Um dos 
g1'tmdes vi cios da leitura e1u Hjz alta, como se faz nl'ls rsr.nlas, nos 
Jyccus, tj CSSa pSBlmodiA que faz da leitura não sei que cantilena. 
chorosa, •nonolona e con tinuada, tão iusuppol'lavel ao ouvido como 
ao bom senso. Uma ponlnaçüo corrl'cla extingue tudo isso. Cor-
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tando •1 fio do canto, difücuHa a sua cuulinuaçcro :o men ino vê-se 

obt·igado a nmdar dr 10m. 
« l-testa um unico ponto mai s delicado. 

« Bem lêr. é fazer cahir sobre as palavras o en ton n(O.O cxacta. 

Aqui , parece , a obs;Prvnnria da pontuação na Ja póde fazer; esses 
signacs que dão o desenho da phrn sc. não lhe diío a mnsica. No 
rtntanto dois desses signac:::, o LJUILto de cxclnma·:ão e o de interro
gação, trazem romRigo a sua entonn~ão. Esculai-vo.:; a vós m esrnos 

(jil.lndo exclamardes e percebereis que a exclamação se ex.prime 

ficmprc por um lom idcn líco, e, cuHsequt!ntemente, só a simples 
v:sta. do signalqur a r rpr·rsenla, basla para lembrar-vos o lom que 
a. deYe acompanbaa·. 

« Quanto ao ponto de inlerroguçao, ellc dâ en~ejo para tres 
curiosas observarõr~. 

(( A regra de di c~~ão para qualquer phr[I.SC inlcl'roga li vfl. é que o 

~om da primeira p nla.vra de·ve corrcspontl t::r ao som da ultima. 
r~xemplo, na seguin te phr:tSP:- Pensais que seja facil livt•ar-rne 

cl 'eê·.e irnpOI'luno? <1 inflexão que se deYo dru· á syllabu.- sais
é n mesma que deve ter a syllaha- tu-; u segund u é o cchu da 
pt·imeira ; repete-a; e Il M siio. ~ i pi'ls~o serv ir-me do simile, duas 
mãos que se juntam por cima. da cabeça das outra.s pn.lnvras. 

Digamos notaJ em vez de sons, e a e:x plicação será ainda wai s dara, 
Si t1. inOcxao Ue - sais- é um dú, a in0f'xfín <li' - tu - si.'rá 

egualmcnle um d1J. Pode-se fazer n exporiencia em um piano. 
«Eis, porém, o ponto verdadcir,1mente sin,s;ulat· d'est..'l regra . 
(\ O senlitlu iulen·ogativo da phrase nota-sr rgn~tlHH'nl(' hAm, si 

C!'-ses dois d6 são pel'feit:unenle identicos i ou si o primeiro dó 
eomern. a oit:J.va e o segu ndo n ttrm ioa ; on, a inda, s i o primeiro 
l{'rm ina a oitava, lHLVCJHl U-ü t;Utnc~.:ado o segundo. 
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<< Faça111 US tres tlgu!'ns do umn ml'sma phrast!. 
(( l,l'imcira figm·a (1): 

(do) (d;) 

Quer se divertir commigo? 

«Aqui o drJ 4ue cuuwça e o dó que acaba a phrn.~~. não ~ão 
senão umn mesma nota. 

«.Segunda t1gura : 

((O prin1eiro dú começa a oitav.'l. e osegundoa termina. E' umil 
escala astenrlente. 

({ Tercei l'n figurn.: 

(!) Substituimos n pltru,;c apJ·o:;cnlad a por .ltl. LP.glllr\'á. - CI'O!Jer-v'Jus que 

ie soi~ t111h•p âupe~- po:· cssn out.r·n fJUe ern lingua portu~.?ueza nos tU rPr!'U 

mellllu, e qu<·, por snr muito cornmul•l, terU. tnlq~z o lcilur pl'onunciado 
conrc.nne as \tu; figura.~ d() quo arJui SI' tt·ata 
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« O p1·imciro dó está acima 1 e o segundo ahaix.u. E' uma cscL~ln 

descentleule. 

cr Essas tres fórmas são todas interrogativa.s, mas não exprimem 
o mesmo sentimento. 

Ci A primeirrt, e:m que as not.11s ~ãn Rhsolutamenle identica.o;;, cor
responde aos sentimentos tranquillos. 

<• A rórma de baixo para cima indica. um sentimento de impa
deuda, de eolera. 

((A fórma·de cima. pa.ra baixo exprime perfeitamente o desdem. 
(( Applicai a essa mesma phrase as tre:s UiJTerentes entonaçürs, r, 

reconhecereis n exact.idno rlo que aftirmamos. )) 

b'F.:LISBEP:ro DE _CARYALHo. - T1·atado de Jfet!wdologia. 
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LIÇÃO I" 

BOTAXICA - ANATOMJA DOS \EGET:\ES 

O reino vegetal com p1·ehcnde todas as plantas, como 
sabejsl as quaes não só.o nem menos numcro!:ia!:l , nrm 
menos variatlus que (1, animacs , cujo rapido estudo 
acabais do fazer. 

A ociencia ljlle rs turla os vegelacs é a Botanica, que 
se pocle divicliJ· em Ires ramos principacs : a anatomirr, 
que se occupa tla rsln1etura, da fó1·ma c do desenvolvi
mento dos ol'gãos da vida dos vegelaes; a physinlogia, 
que estuda as fun r r;ões do organismo vegetal no phcno
mcno complexo da -vida: e a Bolaaica descriptim, que 
lrala da clas>iOcar;n.o c discripção das plantas, dando-lhe 
nomes convenientes. 
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Ass im , pois, si prb mais simples, natural e constante 

observação das plnnlas , obsen ação que provavelmente 
mais de uma vez tendes feito. - já 
n5o 80 uhcsscis que e lias nascrm , 
\i\ em, alimentam-se, cresc{'m, 
reproduzem-se e morrem final
mente : - baslarüt o que acabam os 
de dizer , pamtj ue w mprehemle,seis 
(lll e as plan las possuem or·g:ios 
proprios , uns parn a nutr·i ç.~o 1 r. 
outros para a ropr·oducçno . 

São orgfios da lltll.ri ça.o a 1Yt i:::, a 
Fig. 1. haste ou cmdc o as folhas . A f!ór e o 

(rurtn !'~o ns m-g:1os fi a r·eproducção 
Todas essas portos se ac ham nos gmndes vegetaes. 

podendo fallar· mu itas ou, pelo menos, algumas tl'ellas 
nos vegetnes inferiores, como succedc, 
por· exemplo , ás afgm (fig. 1). vegetaes 
U![Uaticos e que são filamentos ou· 
laminas fixas aos rochedos poL· um do~ 
extremos, ou cell ulas liYI'es (diatoma
ceas). 

A raiz é a parte do vege tal. qu e, 
pr·ocw·ando a obscurid ade, está oJ·di
n ar~ i ume nlc introduzida na terra, ou 
me rgulhada na agua quando a plan la 
é aquatica; e rami fica-se grralmente Fig. ~ 
de cima para baixo . E' o orgão da 
absor·pção pela qual os ' egelacs sugam o que lhe> 
se1'Ve de al imento: lam bem é ella que, n'alguns vege
tncs, forn ece grande numero de medicamentos á Medi-
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cina, e ás ar·Les a:; malerias córanles, principalmente. 
Xa raiz (fig. 2) distinguem-se lres partes: 1.• o corpo 

radícula?', que é a parte inferior do eixo vegetal; 2.' o 
collo ou no>Jital, que é a linha de união entre o caule e o 
corpo radicular; 3.a a ponlrr, da raiz, protegida por um 
orgão de natureza epidermica e chamado coifa. Ac.ima da 
coifa se acha a região dos 
pellos, denominada zona 
pitli(era que é a região 
absonente. 

A raiz apresenlu divenms 
moditicaçõcs em sua com
pu:;ição, fónua, Uirecç.iJo, 
cousistcncia c duração. 
Quanto áeom~osi<;ãu, pude 
ser simples, islo é, não 
apresentar div-isões, como 
a da cenoura (flg. 3 - •) ; 
mmificada 011 rlividirla em 
raizes secundarias, lci·cin-
rias, Ple. , como a da Fig. B. 
laran,qeira (flg. 3 _,!; ou 
fíhrn.w. 1 isto P., formada de grand e numero de flla.mAnlos, 
mais ou menos delicados, como por exemplo a das ,qra
rninew~ P a dns palmeiraS (fig. 3 ~3 ); neste caso a t'n.iz 
chama-se fasciculada (typo caracterislico dos vcgclacs 
mmwr.otyledoneos). -

Considerada quanto á f0ema, a J'uiz pode ser conica, 
como a da cenoura; napiforme, similhante a um_~ pi:'io, 
como a do nabo; e tube1'iforme, isto é. com engrossn.
menlos lubcrctJlosos, como a dns dahlias. 
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Algnmas e~pccies de vegcLaes Lêm a l'aiz 'e dica!, 

outras obliqua, e outras ainda ho1·izuulid. ,'\'eslr ull imo 
caso é preciso não confundil-a com o ,·hi;;oma, que I· um 
caule sublerraoco de que, por couscguintr , snlwm !'amos, 
como já sabeis. 

A raiz que ~ Lenra e succulcâla diz-sn rfli:; tarno.\a, 

e a que tem consislcncia de m4deira qualiflca-fe de 
lwdww, 

Pela duracõ.o pode ser a raiz, e 
porLanLo o vP:gc,fal, annua.L, bisannual 
ou viva:;. E' annual a das phlnlas que 
uo esprH;.o rle um ano o, ou em menor 
tempo, se descnvohcm, fructificam 
~ mori~P-m; hi.umn.ual 1 a que pertence 
ás planLos que. no primeiro anno 1 

aprnns produzem uma pequena 
haste, c só no segundo se desenvol-

Ji' g. -~.. vrm, flm·esr.em, fructificam e mor
rem ; c viva;; quando pertence á 

planta que dura muitos annos. • 
Cumpre nota1·. porém, que a duração dos vegetaes potle 

cxperjmcnlaJ' vrwiat;:.õcs :assim, uma planta annual pode, 
em ce1'las con<lições, tornar-se bisannual e ainda 
vivaz. 

Chamam-se raizes aéreas (Hg. !i ) ou aduenlicias as que 
partem de pontos do caule ás vezes bem distantes do sólo . 
Estas raizes servem geralmente de orgãos de nxa\)àO. 

transfo1'madn~ pam isso em ga,-inhas, em gmmpos, ele. 
Podem, lambem, immergir no sólo e então couqJol·tam
se como a 1·aiz pl'incipal. Quando se põe em conlacto com 
a terra, em cerlas condições, ou n'esta se nwrgulha o caule 
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de alguns vegetaes, este adquire raize,•· adventirias, que 
rleutro de pouco tempo lran~formam o caule em un1 IlU\'U 

vegetal completo e da mesma espccie d'aquelle do que 
proveio. 

O caule é a parte ela planta que, começando no collo, 
erosce em seulitlo inverso da raiz, da qna] se diRLingnr, 

perfeitamente por ler grôlos c folhas. 
O eanleé or·flinaria mrnl.ea.Prm: romlucln •ocl'l.as plantas 

li·m um canle suble l't'aneo, 
chamado ,·hi;oma. 

Os caules aéreos são de 
proporções c fó1·mas muito 
rliversos : o dos musgos não 
tem mais que alguns milli
melros de altura; o da palmeim 
rolim, cuja pa1-te externa do 
caule fornece a palhinha das 
catl.ei J•as, altinge a mais de 60 
metros de comprimento; o dos 
caetos assemelha-se a grossas vm·as reunidas; o da mela.n~ 
c.ia é rasteiro; o da madre-siha é trepado r; a rama do 
jacin lho diO'ere das do cravo e do goivo. No emt:mlo, 
pode-se dizer que hn Lrcs espccies .principaes de caules 
aér·cos: o tronco, o estipe e o colmo. 

O tronco é o caule das arvores de nossas Horestas 
c dos no>Sos poma1·es : elo pequeá, do ipê, dn peroba, 
elo pau-braoil, d:t mangueim, d:t larangeira, da goi
beira, etc. E' lenhoso, isto é, formado de madeira; 
cresce em camadas concentl'icas que se ajustan1, que 
se unen1 fortemente nmas ás outms; e tem a forma 
geralmente conlca c algumas "Vezes cylindrica. 
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Co1·1ando tJ ·ansvcrsa lm enle um t1·onco (fig. 5), a sert;<io 
J'esullantc apresenta-se como fo rmada d(• <'irculos con
cenl!·icos, em <1u e se disti ng uem , começando do centJ·o, 
u medulla 111, o co~·po lenhoso 1<1 nu madeira rcsi, tenlc. 
o fl /b11rno ou liber (31 de madeira ainda pouco resistcnl e 
c a casca t4). Tambem se Já o nome de cerne á pa!'tc 
comprehendida entre a medulla e a casca. 

'\a maior pat-le dos vcgetaes, chegu ud o o tronco a 
ee1·ta allunt, divide-se em ramos c estes em ramuse ulos; 

Flg. fi. 

mas o de ulguns, como da w·auraTia, 
do pinheim, do cyp•·este, etc., nao se 
esga lha c apresenta em seu conjuncto 
a fórma de um cúne perfeito c muito 
alonga do. 

Pode-se faci lmente rcconl!er.'J' a 
cdarl e J ,, uma an o•·e cujo trunco sr 
Lenha cortado, con tando as camadas 
ci1 ·c ulai'CS que se fora m formando, de 

an no para. anuo, em lo1·no da med uHa. Nas Yelhas arvores, 
esta m~d ulla acha-se redu zida a uma !in !t a central : ]JO I'Pm 

nos troncos do sabtJguciJ·o e da figuei1·a, clla é abundaulc, 
c rcp!ela de suecos. 

O estipe é uma outm cspccie de ca ule lcnl wso, perten
cente ás planlas monocotyledoncas, parli culm·mcnte lis 

palm e. iJ'lls. Gct·a lmcn lcé simple• c cy lindri co,apresenlando 
no cimo um feixe de folhas: R casca é mui to pouco di stiuda 
da parte lenhosa, por ser unida aos tec idos suhjacentes . 

Não se formam os estipes de camadas conccnlri cas, 
que acabais de vê!' no tJ·onco. - como podeis obscnar 
na parte de um cstipe de palmeira (fi g. o: qn c se vos 
apresenla aqui . 
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Assim, pois , o tronco diverge do eslipe, não só quanlo 
ú fórma, mas lambem quanto á cstmctura. 

O colmo é um caule que, em gm·al, tem internamente 
e po1· todo seu comprimento, uma cavidade continua ou 
dividida de distancia em uisf~tnr.ia por septos ou nós, e de 
"utle nascem folhas. Pertence este typo de caule á fumilia 
das gramíneas, que comprehende a 
cevada, a aveia, o arroz, o milho, 
a canna de nssucar e outros mui los 
vegetaes; e tamhem á família das 
cyperaceru, de que são exemplares 
as tiritica.y e os junr.os. 

Alguns dos caules subterraneos. 
poderiam ser confundidos com as 
raizes se, como já vos dissemos. não 
dessem nascimento a rebentos e a 
folhas. Elias são de trcs cspecies : 
o rhizoma, o tubel'culo, e o bulbo. 

O rhizoma extende-se por baix o. 
da supcrficie da terra, tal qual uma 
raiz, mas Lem t•aizes distinctas de 

~'ig. 1. 

distancia em distancia e, do mesmo modo, brotos ou 
rebentos vulgarmente chamados oi/tos de onde sahem 
ramos e folhas aéreas. 

O tuberculo é um caule sn hterraneo arredondado, como 
o da batata ingleza, ele. 

O bulboéocaulesubterraneo formando escamas carnudas, 
e que , separado da planta em que se gc1·ou, pode germinar e 
dar origem noutro, como a cebola , o jacintlw, o alho, ele. 

A folha é nm orgão essencial da vida das plantas, e que 
desempenha papel importante na uutrit;ao rios vegctaes. 
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A folha completa comprehcndo ordinat·iamen te Ires 
J>Or l.es dis{inclas : l .' o limbo (fig . 7 - ') , la mina verde, 
delgada· e achatada; 2.' o pé ou pecialo (7- ' ), prolonga
mento de secção mai s estreita que s11ppor la o limbo; 
3', a bainha, pot·ção dilat&da que prende o peciolo ao 
caule. Qua ndo as folhas tem limlJu e pPc iolo denominam 
se folhas pecioladas, quand o não tem bainha e poc iolo, 
folhas ~éMeiJ ou rentes como a~ do ntalmPqueJ:, do !yrio, etc. ; 

f'ig. S. 

o qqando só têm ba íolta c 
limhn rhammn-sc folb aseilva
(jinanles, com o as do uti lho 
(fig. 7 - ' ) o a do outras gt·a
mincns. 

O limbo é formado de 
nen·w·as 1 fibras resistcnles, r, 

1l o prrl'enchyma , pa1·te mollc 
c ve ,·do. Quando se destróo 
n parenchym a de uma follm. 
vê-se uma renda q ue persisto 
Mpo is d 'essa destru ição : 

essa renda é co nsliluida pelas nervuras . 
As folhas a !Teclam uive t·sn~ fól'mas, co mo sabois : ot·a 

é a do um disco. ora n de uma oval , ora a de tm1a e;pn
lula como u Lla hananrim , de uma lança, de um co1·ação, 
etc.; -ora é dentada , OJ'fi inteim. 

Em alguuo ' egctaes o limbo prolonga-se de um e outl'o 
lado ela base. formando duas azas membranosas : - a 
folha assim CtJJtstitniiln rlenomina-se folha dewrl'enle o o 
caule alado (lig. 8- '). Quando as duas porções da bu.'e do 
limbo se unem , o peri olo a pt·esenla-se inserto no dorso da 
folh a, qu e ont:io se chama folh a peltarla. cuw n nos 
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tin l10rões, na mamona, etc. N'o ulros casos o limbo abt·aça 
o caule , pat·ecendo que este o alra, es:m, pelo qu e a folha 
se diz am,,/e1icanle 1'1; n·oulros, finalme nte, os Jimbos de 
duas folh as, nascendo á mesma all.ll t"a , 'olrlam-sc pelas 
bases, de modo que o caule passa por en tre ellcs, e as 

Fig. 9, 

folhas assim dispostas tomam o nome de COI~junc lasl'l . 

Segundo sua di sposição sobre o caul ~. as folh as podem 
ser : allernas . oppostas, ou ' crticilladas. São alternas 
(fig . 9 - ') quando se acham isoladas, romo a do peCB!JIIeiro, 
do linho, etc. ; oppostas 1' 1 qua ndo se acham duas a duas, 
em frente uma da oulra. presas no mesmo nó como a da 
madreúha , da hortelã, ele.; !"erlici!ladas 131 quand o, em 
numero de lre~ 0 11 mais, cercam o caule no 1ncsmo nó, 



24 Q~INTO LIVR.O DE LIWI'lJnA 

lol qual a da grrm,rt ou garança (ruiva dos tinlurei•·os) , 
muito cultivada por causa de suas raizes, que dão uma 
tinta de cór vermelha lão viva quanto duravol, como 
certas V<VJsourinhas, etc. 

Exercicio de alocução 

- Que é que comprchcnde o rei no vege tal? 
Que é Botanica c como se divide~ 

- Dizei o que souberde~ ácerca Um:; org:l.os de nutrição da~ 
plantas, Uenominallos raizes. 

- Falai do caule. 
- Ocr.upai-vos das folha s. 

Exerclcio de redacção 

Supponde haverdes visitado umjurdim botanico eesc1'e1Jei a 
um amigo (alando·lhe du que sabeis ácerca das plrmla.'~. conheci
mentos esses que attribuireis a es.~n ,isita em que muito obser
vastes. 
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------------------~------

LIÇÃO ~· 

O FANTASMA E A CANÇAO 

01gulho! desce os. olhos dos l'!~os sobre ti 
mesrno, e v~ como os nomes mais podcru~os 
vào·se rcfugiUI' n'uma canção. 

' I!YRON. 

- " Quem bate? " - " A noite é sombria! » 

- " Quem bate ? » - " E' rijo o tufão!.. 
Não ouvís? a venlania 
Lado·a á lua como um cão . » 

- « Quem Late? '' - « O nom e qu'importa? 
Chamo-me dó r ... abre a porta! 
Chamo-me frio ... abre o lar! 
Dú-me pao ... chamo-me. fom e. 
J\'eccssidade- é o meu nome! " 
- (( Mendigo J podes passar! )) 

-" Mulher, se cu falao·, prometles 
A porta abrir-me?" -'' Talvez " · 
- " Olha. nas cans <J'este velho 
Vel'ás fanados ltwo·eis. 
Ha no meu craueo ennogarlo 
O (undo sulco traçado 
Pela c'roo imperial. 
Furugirlo, errante rspe.ttro, 
Meu cajado - já foi sceplro ! 
Meus trapos- manto real ' " · 
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- (( Senhol', minha casa é t1o lwr ... 
Ide bater a um solar! ,, 
- " De lá venho ... O Hei-fantasma 
Banimm do proprio lar. 
Nas Jm·gas cscadnrias, 
Nas vetustas gu l ~ri<ts 

Os pagens c as corleza.ns 
. Cantavam! n,~ inava a OL'gia ! ... 
I' esta! Fes ta! E ninguem via 
O rei cobe rto ri e cans ! '' · -

- (( Fantasma! Aos grandes que tombam, 
E' palacio o mausoléu! ''. 
- " :,iient' io! De longe venho ... 
Tambcm meu lumulo morreu. 
O soe' lo- lmça que medra 
Nos livros feitos de pedr·a, 
Hóe o ma t·rn ore; cruel 
O tempo - Allilu tenivel. 
Quehra co' a pala iuvisi,el 
Snrciophago c c~p ile J ».-

- << Desgraça então par·a o espectro, 
Quer seja ll omero ou Solon, 
~e, rnedindo a ll'eva imnlensa, 
Vai bater ao Pantheo n ... 
U motim- Nero profano -
Nu ventre da cova insano 
Mergulha os dedos crueis. 
Da guerra nos paroxismos 
l:ie abysmam mesmo os abysmos 

. E u mor lo morre outra vez! 
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Enl:'lo nas sombras inf-indas, 
S'cshonnm em confu,ão 
o~ fnntasmas sem ab•·igo 
Nem no espaço, uem no chão 
As alnlas angustiadas, 
Como.aguiits desaninhadas , 
Gemendo voam no ar. 
E enchem de Yagos lamentos 
As \'agas negras doa ven los 
Os ventos uo neg•·o ma•·! 

- Dali a lodas as portas, 
Nem uma só me acolheu! ... •> -

- « Enlta! -Uma voz aa·genlina 
Dentro do lar •·espondeu. 
- (( EniJ'R , pois, sombra exilada l 
Entra! O verso- é uma pousad:t 
Aos •·eis que pc•·didos vão. 
;\ esll·ophe - é a puqJLII'tt extrema, 
Ullimo LIJI'Ono- é o poema! 
Ultimo asylo- a Cunçilu. 

CA!'i'l'J\0 .\LVES 

Exercicio de elocuç1ío 

- Oue é que ahi cliz o poeta'? 

27 

- Quem fórn esse fa ntasma e de que modo foi tralaúu ás portn s 
em que 1m leu? 

- Quem o acolheu, a final, e o que lht:! disse? 
-'-- f)lJe significam as pal rw ras : lur, {a nados, ln.ureis, solar~ 
- Que quer dizer- banir - '? 
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-Explicai o sen_Lirlo da pbrase: 

« O sec' lo, - lra~a que medra 
«Nos livms feitos de pedra 
Roe o m'l!'mOI'e. -

-Que significam: sm·cophago, capitef, PSpec(7'0, vagos, vavas 
c ar,q,nt ina 't 

- Que querem dizer : pocm'l, canção'! 

Exerclcio de redacção 

NarPai por palat1NtS tlo.~sn." o facto quf! Sllppu!: o poeta .. Faze i 
co11siderações a esse respeito . 
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LIÇÃ O 3a 

BOTAN ICA : PHYS IOLOGIA DOS YEC ETAES 

A alimentação dos Ycgclaes é aoaloga á ctos animucs, 
poisquc ns leis da 1•ida ph ysica são as me~mas par a I o rl o~ 

o~ seres organisados . 
A nutrição das plantas comprehendc c1ua L1·o phcno

mcno' princi paes : a absorpção , a digestão, a circulação 
c a 1·espiração . 

As plantas al i mcnlam-~c não só das malcr·ias minc
I'Ues do só lo, que d i s~o lvid as pe la agua, podem sr1· absor
vid as por meio das ra ir. c~, co mo lambem dos gazes da 
nlmosphera, com o au.x ilio dos folh as . Algum as São para
sitas e vivem da seiva de oulros vegclaes . Outras viv em de 
mn lcJ ·ias or·ganicas em ,ria de decomposição, como os 
rogwnelos . · 

Os nlirncrllos absor·vidos pela raiz. n'clla foT·rn am prin
r·i pa lmrnlr féc ula , a~..;lu..:ar , JnülCrias graxas ou azotadas, 
qt1c uma vc1·dade ira digestão decompõe pa1·a ali mentar os 
divr i~P.of.i rwg;A.os. Os sut.:co:; que actuam sobre essa:; materia.s 
sfio idonticos aos socretados pelas glandulas dos an imaes. 

A r· il·cula.c;:lo nas planl.a' fa~-se por meio de ca nacs in fi
nitame nte fin os chamados tasos. O liquido n utri ente s•' 
dr·no minn sP.il:a . 

A se iva so be pelos vasos do cen tro do caule, isto é, pelos 
vn~os lc nh osos, drsdr ns 1·aizes até ás folhas, ondr., pAio 
con tado com o !l i', como succcdc ao sangue nos pu lmões, 

2 . 

• 
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~o iT•·c profund a modifi cação que lhe dá poss ibilidade de 
alimentar o organismo \'Cgelal, C1 {H-11'<1 rs~c fhn, desce em 
seguida pelos vasos cri vados que formam o libcr· c a casca . 
. \ prÜI(.:ipio é a seiva lwufn ou ~eh•a ascendente ; depo is é a 
seiva nutrionto, descendente, ou elabomda, 

Não eunfmul il is, porém, leitor, a seiva descendente 
co m o liqu ido leitoso que se acha na fi gueira, na sel'
•·allm e n'o nii'OS \·rge laPs. Este é um a scc•·cção particular, 
como a resina, o gomm n, n bo rracha, o oplo, ele. 

Os vegei.Fir~ r·esp iJ·am como o~ animacs, isto é, cxhalam 
ogaz carboni co nnalmosphcra cdella abso •·vem o oxygeni o. 
Os m·gnos r •·incipaes de respiração são as folhas. respi
mndo lambem os Yegelaes pelo caule e pelas raizes, se ndo 
por· isso conveni ente que a lel'ra onde se implantam as 
J'aizcs e:, lcju mobilisada c accessivel ao ar. Como nos 
anirn aes, a J'rr;;p il'::tção dos \'egelaes é continua, isto é, dá-se 
de dia e de noi te. 

E, JWP.r iso não confund i!' rcspi l'ação dos vegelaes com 
oull'a fun cção chan1ada as,dmilação de carbono ou fancçrlo 
cll/nmphyl irma. Esla fun cção cons iste na decomposição do 
,qaz carbonico d tt atmosphcra pelas plantas wrdes e sob a 
nrçfio d tt luz solar ell as fi xnm o carbono e emiltem pa•·a 
a almosp hera o oxygen io. Chama-se ch/orop!tyla a 
snhslanria qu e dá a cÓJ' verd e ás plantas . 

Assim no passo que a respi ração se dá de di lt c de noile, 
n. fnn rção chl o•·ophi liann só se da sob a acção da luz 
so lar c com os planlas verdes, e uma. é in dependente da 
oull'a. 

A transpiraçcio consiste na exhalação de va por d 'ugua , 
Jll'incipalme nle pelos estómatos, pequenos orilicios que se 
notam no-l imbo das folhas. 
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A reproducção das plantas faz-se principalmente 
pelos orgãos sexuaes que existem na flôr. 

Em llolanica tlá-t:ie o uunte de fiõr a uma reunia o de 
folhas diversamente modificadas c dcnominaqas folllas 
f!oraes, que sao rleslin:ulas a protluzi1· o f1·ucto e a semente. 

Por sua fôrma exterior, estas folhas rlilferem conside
ravelmente das que se adum1 nns outras partes·da planta, 
e em um~ flàr completa 
são dispostas em quatro 
ordens circulares concen
tJ·icas ou vei"licillos floraes. 

Os dous verliciJlos cx
lcr·iores não concoi'J'eTil 
para. a formação da semen
te, e muitas vezes faltam 
totalmente ou em parte, 
sem qnc , no emtanto, 
deixe a flôr de exercer suas 
fuocções ele reproclucção. F;g. 10. 

E' por isso que elles são 
considerados simplesmente como involucros floraes, e 
designados pelo nome ·geral ele periantlw. Mas é necessario 
<Jne , numa ilór fàiil, se encontrem os dois verticillos 
juLeriures, lJorquaulo são esses que constituem os orgãos 
cssenciaes da reproducção. 

Aualysaudu, de fóra pa1·a dentro, ou antes de baixo 
para cima, Lima flõ1· completa (fig. lo;, distinguem-se 
os quatro verlicillo; ; eguinlcs : l .0 as folhas do calice 
ou sepalos (a); 2." as folhas da corol!a ou os pelo/os (b); 
3.o as folhas do awb·ocea ou os estames (c); 4." as folhas 
do g'!necou ou pistitlo ou carpetios (d). 
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A fall.a el e um a cl'c~sas pa1tcs lOJ·na a OóJ' incom ple ta; 
c n' cste caso diz-se que ella é n1ía, quando !!te faltam o 
cal ice e a co rolla; 11nisenwda macho. quanJ o não tem 
senão os cslamc:-; e 1aúse.:ruada (emea, quand o apeuas 
possue o pislillo. A fló 1· que tem eslamcs c pi slill o, chama
se hennapltrodita. 

O calice é o p1·imciJ'O verlicillo da ll ôr. E' fom1ado J e 

Fig. H. 

fo lh as oJ•cl inaJ' iamenle 
ve1'des que coh1·em o 
hn l i'in an lr." de despon
ta,· : cada uma d 'essas 
fo lhas é um sépalo. 

Si O:-õ :::é palos são di:-O
lin ctamcn le s~"•pm·aclos, 

o cal ice é dia/y,epalo ; 
- é gamosepalo quando 
suas part es são concrcs
ccnlt•s. unid as umas 
ás oull'lts . 

O cal ice da fu chsia ou 
brinro de prince:;a e o 

el e. muil.as oui.J·as plantas, é colo1·ido e poderi a ser confun
dido com a corolla. O de algumas fl ôres , co mo o da 
papoul a, por exemplo. é caduco , isto !! . cahe quando a 
fl ôr fenece;- no emlanlo outros são persi.<lente,,, isto 
é, acompanham lambem o fruclo. 

As pequenas folhas verdes, consi, tenlcs e de lórma 
especial, que rer·cam o calice de algumas fl õl'eS 1 são 
chamadas brdctea~· ( jLIC fo nnam ás vcze~ ;noolucros a UJJJa 

flôl' 1 como no crat•o ou a um aggr·cgado de tlôr·es como r.n. 
dahlia. 



QUINTO LIVRO D~ LBITUH.A 

Chama-se in(!nrescencút á disposição da8 flores sobre a 
planta; pode scrsolitaria (tig. I I - ') ougrupada; no primei1·o 
caso existe uma só flôr· em cada peduu culo não ramifi cado; 
110 segundo ca8o, o pedunculo ramifi ca-se o supporta 
varias fl oJ·es . Ha quaLJ·o typos ri e. infl urescc ncia gnqiada ": 
cadw, umbella, est,iga, e · 
capitulo. Nocaclw( fi g. J J -•) 
a~ flm·esesl<iu disposlas sob .-e 
eixos secundarias ou pedi
cel/os, inseridos sobre um eixo 
p1·imaPio ; na umbt!lla, os 
pedicellos ou eixos secund a
ri o5e3ltlo in sc1·idos nomcsmo 
nó c e]evam suas flore~ qu asi 
á mesma allum ! Jig. 11 - ') ; 
no esp1fjfl n~ fl ôr·es sH u inse
ridas sésseis ou r·cntcs so b!'c 
o eixo p1·i mario (fi g. 11 - • ·I ; 
no capitulo as fl õrcs estão Pig. t ~ 
in seridas sésseis ~olwe urn 
receplacul o em que termin a o podunculo como nos mal
mequeres. 

A corolla é o segundo envolucro floral ; é brnn ca ou 
de côrcs yi\·as, m:t~ r·;u ·anhn rle H·rdc. 

As folhas que form am a co ,·o lla s:io os pélalos. Si c;l.e' 
são dis lioclos, a ror·oll a ú dialypétula; se os pélalos são 
unidos cn!re si, a coro lia é ,qamopétala. Tambem pócl c 'e•· 
a corolla >"Bf!ular, ou i1"reg 11ior : é regular quando formada 
ue pétalas eguaes uns aos outros, insertos 110 J"Cceplaculo 
á mesma altura c em di s l a n r ia~ eguaes ; é irregular· o o 
caso conlrar·io . 
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A fl ór da enilha (fig. i 2- •; tem uma cor·o lla dialypé
tnla, irregular, em l'órma de borboleta; " tia lwrlelri 
(fi g, 12 -•) é lobiada, isto é, em fo r·ma de labios: c o 

bôca de lobo (fig. 12 - ') {: personadfl. i8to é, em 
fórm a. f) f\ mnscat·a an liga. 

Os estames sã o os ur·gãos masc uli nos da 
fl ôr·, constando cada um u'ell cs de lros partes : 
o file/e (fig. 13- ') suppur-le O no r alo l]gado; 

--- r n rrnthel'lt i.fig. 13 - ') pequeno sacco mem
branoso geralmente formado de dois lóbulos 
collocados na ex tremidade superi or do mete; c 

F;g. 13. o pollen, que é um p6 flni ss imo, quasi sempre 
amarello, c crue se acha con tido nu anthera. O 

lil clc pode faltar , e então o esta me é sessil ou rente. 
In serem-se os eslames no rcceplacul o, no calicc e algu

mas vezes na corolla. 
Opistil!o é o conjunclodos orgãos femi ni nos 3

· · 

da flô r· : é constituido pelos rorpello3, cada um 
rios quaes comprehendc trcs par-tes : o owrio, o 
estylete. e o eoligma. 

O ovo?' i o (fig. 1 \.- ' ) é uma lumesccncia venle 
e arredondada, co rrterrdo os mm/os ou sementes 
nrdimentares . O estylele (fi ;:t. 14 ')é o pro
longamento da parte srrperior do ova r·io, tendo 
a fór·ma de um fio õco. O estigma (ilg. 14 - ') 
·é o corpo glandular , m:tis ou menos esponj oso F;g. 11. 

crue occupa o extremo do estylete. Nas fl ôres 
em que não e>.is tc d rstylete, o est igma é .!ossil, isto é, 
situado sobre o ovario, como se pode ''tk ua dormicleirtt. 

Os o·nrlos rr ão se lor·n am semen tes capazes de repro
duzir· o vegetal senão depois de lerem si ti o fec undados 
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pelo pollen das an theras. que se ei;paliJ a sohrr o e"Ligma 
e pcnet•·n no avari o pelo canal do csl)•lclc. Feita a fecun
dação, os eslames, tt curulla , o rsi~' I Ple , o Ps ligma c 
algumas vezes o cali cc fanum-sc c cahem, não fi cand Q 
senão o' ovari o yue se d ~!'P n vo lYe e sr l~'an sforma rm 
f melo. 

Nos ''egelaü:-otrue mlo l'eunom, 
na mesma tl ôl', cslamcs e pi slillo, 
como por e\.elll pi o o ca nhamo, 
de que uns pós tem só cslames e 
outros "ú pisl i IlM , o pollen é a 
estes levado ou pelo vento ou 
pelos iusedos, f[U e visitam as 
flôrcs de Ol'gáos ma~culinos e 
Ue poi!:i vão ou pousa1· ou esvoaçar· 
sobre as oul l'as . 

O f• ·ud o é o o,·a•·io fecundado e 
desen volvido. Compõe-"e de duas 
partes o )IP!'irrtr;w e a semente. 

O pericm'J'O divide-se em eJ,i
cwpo ( lfli P. ú n rasca do frt~ clo) , 

Fig. 15. 

me.<ocarpo (que nos l'•·uclos caruusos r a pal'l ~ ro mesli, el) 
e rmdvaopo · (que é a pa•·te 'JUC está em contdclo com a 
semente.) . 

Os f1·uctos são de/liscenjes quando se abrem , nal.urol 
menlo par·a cxpcllirem as Semcules . la e~ como a vagem, o 
qu ictóo, etc. , e sao inrlelúscel!l.fl·l quando níio se aln·em, 
como a.lar·unj a, a banana, ele. 

Os f•·uclos quer dehiscentes, quer indehiscenles, podem 
ser s~rcos ou camósos : nos primei1·os torlo o pericarpo ft ca 
fihroso •' sêcco na matul'ação como o da dormideim 
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(flg. 15-'), nos carnósos o mesocurpo ou o cndocarpo se 
CUI' t'ega de sueco ou polpa na malul'a~.a.o. 

Chama-se baga o fructo c<u·noso e indehiscente, como o 
tomate, a uva, a /amnja etc, e dt'upa o <1uc tem o endo
carpo duro oulenhoso, como o côco da Bahia, o pêcego, 
o abacate, a maçã (fig 15.-') etc. 

Do fructo da amendoei•·a e das nozes, come-se a amen-

f'lg. tG. 

doa; do dos coque iros a pôlpa que a envolve ; e do ca
jueiro come-se a ainendoa da castanha, assada, e chupa-se 
o cajú, que não é o fructo, mas o pedunculo floral nota
velmente modificado. 

Chamam-se frudos compostos certas aggregações de 
fructo.s que, pertencendo primitivamente a tlôres distin
clas, formam, uo emtanto. um lodo que ndgarrnenle se 
considera como um só fruclo; po•· exemplo : a pmila 
:r.g. 16 -•), a arrwm (fig. 16 -•J eu(iga(fig. 16 -•J, 
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O germ en do futuro vegetal é o Rmb,.yrio, especie <lc 
vi anta em miniatura con tida na semente c -que vos apre
scnta.mod aqui. 

O emlJryão é form ado. em geral, dos cot _yledoncs 
(fig. 17 -• ; , dois corpos 
rm·nndos que servem 
pa1·n aJimr nta1' a jovcn 
planlaa té o <:ome<;o Lle ~e u 
deeenvo lvimcnlo pro
prio:cla1'oriiru/n(fi g. 17- ' ), 
q uc deve formar a raiz; 
do mulitulo (fi g. 17 - 3 ) 

que for·nece o caule; c da 
(!811111/ltlrr (fig. 27 4) 011 

folh a; rudimentares que 
formai'ào as p1·inwitas 
folha' do vegetal. 

Quando a seme nte tem 

Fig. :17. 

duas colylcdones, chama-se a planta dicotyledonett, como 
o fe ij ão, a fava , ele.; qLJand.o i:i Ú tem uma, nwnocotyle
donett, como o l1·igo, o milh o, ele ,; quando não as tem , 
acolyledonea, como os cogumellus, os fetos, e le. 

Dá-se o nom e de !J81'11Ú>w~rio á serie de ph enomenos 
que apresen ta uma semenlr., nfim Ue tlar IW &cimcnlo a um 
vegetaL Para que a gcJ·m inoçüo se I'en lisc, deve es tar a 
semente em cond iÇÕes parti culares : é ~reciso <JUC lenha 
ar, certa quantidade de humidadc c calor proporcionado. 
N'essas co nd ições a semente se amollece e incha ; despe
<lalja i:ieu i1n·olucro; a radiculu inl1·od uz-se mais no solo; 
pi·oduzem-se as 1•aizes que comr~run a lira r da terra o~ 
suN·os !!Ulritivos; o caule alonga-se c sá i do solo, em-

3 
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quanlo a gemmula se expande em folhas, que desde logo 
dão principio a suas funcções, que já conheceis . 

Exercicio de elocução 

- Quaes ·sao os phenomeoos principaes que se da.o na alimenba
ç&o das plantas 1 

-De que se alimentam? Como? 
- Como se f,'lz a. circu lação nas p lantas, e que podeis dizer da 

seiva'? ~ · 

-Como respira.m as plantas e quaes são seus orgãos de respira-
çi•o<t ~ 

- A planta lrau:s1)i ra '? 
-Que é funcção chlorofiiiana? 
- Dizei turlo quanto sou herdes ácerca .. da f1Ur · descrevei-a, ra-

lando de cada uma de suas partes? 
- Dizei o que sabeis ãcerca do fructo das plantas. 
-Falai da semente c da germinação. 

Exercicio de redac!;JãO 

Escrevei sob1·e o objecto d'esta lição 
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LIÇÃO 4' 

CONSPII\AÇÃO CONTRA COLOM!iO 

O contagio do medo, igual á peste , 
A' fuga JUOYe os in stincU\OS pas~o~. 
E da morte no horror rompe e con~tJI!~a 
As leis do sangue e do dever sagrado. 

Desde es::;n noilc conSJÚI'Ou- sc ós clcu·a:;. 
O verbo leucbroso, que ri'""';''" 
Vos recessos do cimclo pensamento, 
Cresceu em phrasns, nvullou na fó•·nu, 
E voltou do po1·ão infecto á cama1·a. 
Onde o m-gnlho ro'o devet• Juct:n n. 
Da fraqlJ CZa ú lJ·nição não dista um pa-;:;o: 
Basln a fn.re voilaJ'. Homem <rue pisa 
Com pé lhido no poial do trime, 
P1·csto rrsntla o cai. .. A ré, ao ntcsti·e. 
Que um pluno infnmc associa'a ii itnçj tl, 
A prrfi cl ia voou, e o adJOu conco J·d c : 
Di~culil'om-se o:- meio'~, não o criuw! 

N'c~se~ dias tão bcllos, Wo scrcuos. 
Quando a u•·gencia ped iu l•·oc.u de homcn,, 
tjuando as cha1upas lrnn ~porta,am genlr. 
ne um bOl·do a OU LJ'O, couecdou -so o plano. 
A' Lolda unldos. po.cluanun firme:-

=~n 
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O er·ime eonsummar. Garcia Hemandes, 
Alumno de Esculapio , homem prudente, 
De animo feouxo, mas do Chefe amigo, 
Amigo de frei Peres, de ambos soei o 
Na c1·enç,a da mi~são e seus triumphos 
Quiz dos labios sollar opposto voto, 
Mas o jovcn l'inzon cortou-lhe a fala. 

FRA.l\'CISCO 

Quem comnoso nã.o (1, r. con LJ'a; e morTa. 

HER!"A.l'IDES 

Co' as palavr·as de um Deus o crime asscllas'!! 

l'HAI\l,;lSCO 

Não é cr·ime salva1· a propria vicl:-t; 
Crime seria arrepiar um passo. 
Que lemos de esperar d'este insensato , 
D\·ste 'vil estrangeiro aml>icio3o? 
Coração de I! espanhol repugna. altivo 
O serYir como escravo a um fot·usLeiro! 
Que importa ao monstro sem família e patr·ia. 
Sem pa"ado c presente, o fim que houvermos, 
Si a cubiça lhe acena uma esper·an~.n? 
Que lhe importa que o mar devore em furia 
Nosso cor·po , e em peccado erTe nossa alma, 
Si o ímpio CLima não tem? Que é nossa vida 
Entre 'dois oceanos de anciedade? 
Peor <jue a morte, uma agonia infinda! 
E' bem duro, ll espanhoes, mmTer ioullo r 
Plantar delicius rr'um ponir risonho, 



On;ar .annos vir·is envoll o dP ouro, 
Nos antojos da gloria alar· a vid a, 
Azm~es deslembrando , ... e vir· a murlP 
Co' a r·azoura fatal ermar· laes ;anhos! .. . 
Um nobre co r·ação tal na o suppor·tn ° 

" Não de um impio minaz , gratuilo in imigo, 
Eslala no meu peito a voz ultri cc , 
Mas a voz de um il'mã_o que vo~ lmncnla, 
De um amigo f' inceru que vos ama. 
E' a voz da razão que impclle o homem 
A defender a viria! eslu vol santa 
Geme e hr·ada, pedindo alta justiça. 
Morr·a o 'Ci l impostor, o ~ego, o louco 
De uma eslulln visõo, que o céu!'epeova! 
Não lemos CJtln tP.mer: a cau::a 6 sanla. 
Somos trinta na Pinta , e vinte e quatro 
Contém a Nina. f:omprrlai as almas; 
Scssenla e seis na capitnnca. gemem : 
Cento e vinte por· todos, Ineu::; tunigos [ 
Cen to c vinte llcspanhocs, lodos perdidos 
Ponrmlouco, e de um pla no ur·tlido adrede 
Pam em luto de ixar lanlas fam ilias I 
Choram os AI)jos no enf:a!'ar lalcrime. 

HEHNANDES 

Nossa vida é d'El-rci, si El-rri a pede... ; 

J<' HA.:.~CISCO 

Quando a pede o dever, :i honr·n, a patria , 
Ma.s u-ão un1 louco merceuario, escoria · ~-:--, 
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Da Córte e clero , eo mo h eis visto em Paio~. 
Ur'ge o tempo, o perigo a mai s avulta, 
E é pr.,ciso voll~tr' , custe o que custe. 
De bom grado por vós darei meu sn.ngue. 
Eis a urua fatal. .. N'estc meu gono 
Nossos nomes escriplos se lmmlhr.rn; 
E a sorte escolherá o feliz bl'aço 
Que nos deve salvar da iuiqua mol'le. 
fer·id o o monstro, ... o oc~ano é fundo .... 

HBRNANDES 

Onde acharem o!' , eu co nver·so, amigos, 
Um abysmo scc r·eto qu e este crime 
Com a chavr do olvido e temo occultc? 
Meditai : mui los somos, e comnosr.o 
Ternos dois Portuguezes, dois Britannos, 
E algum Judas, talvez, pois <JU C r.nl.r·e llispanos 
.Julianos e Oppas reappareeem! 
Eu creio que a ColomlJo Deus pi'Oiege. 
Nno sendo cavalleir·o , vci1ceu Cadix ; 
Nõo lend o ir·mão na cól'le, houve estas naves! 
Triumphou do dcmonio em Tenerifa, · 
Dos encantos da ilha em 'I"" aporlámos, 
F. n'um fr·agil baixei , só, da tormenta 
Que nos fez ver a morte por· mil faces! 
Lcmbmi-vos de que o vimos fol'le e illeso 
Surgir· do vendaval, secca• ns vestes, 
Tendo remado, ah! não ~ ... por um milagre! 

PINZON 

Pois tu , meu grau de Amigo , assim discorTcs '!! 
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HERNANDES 

Amigo é quem expõe cla1'a a verdade, 
Quém no perigo vé as eonsequencias, 
E o castigo do crime no futuro . 
Si vencerdes, lançai-me vivo ás ondas: 
Prefiro a morte ao crime, e ao cadafalso . 

FRANCISCO 

Far-te-hemos a vontade, vil cobarde. 
Os nomes a<[ ui estão : vamos á sorte : 
Si um cobarde saír. morra aqui mesmo. 

Melleu Francisco a mão no fatal gorro, 
E a sorte que extrahiudeu aHernanrles, 
Que tremendo a abriu, e leu : Francisco. 
E Francisco, tomando-a arrebatar! o, 
Viu seu nome c sorriu, mas co' um sorriso 
D1

eSSfHHTilA COflnl na mPdula fi morte. 
Passou-se esta noticia a Nina, e d'esta 
N"nm borrlo ~ capitanea t.ransmitliu-se. 

Na oecnrrencia r! e nm crime tenebroso, 
Ha sempre um fluido estmnho que se escapa 
E nos poros da vir.tima se infunde, 
Como avisando-a de propinqua trama! 
Embora o dolo de amestrado peito 
No senha estampe simulada calma, 
Na voz imprima refalsado timbre, 
E o verbo enfeite de ouropel fingido : 
E' vão o esforço ; o coração não mente. 
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Colombo o prcscnlio.; mus na graQa 
Do Rrnhol' r.;e fiava , e na esperança 
De em b•·cves dias allingirá méla. 
r. assim calmar a desvairada chusma. 
Quanto a um nauta provecto denuncia 
Terra vizinhÜ!, pouco a pouco vinha 
Aos olilos de Colombo dar cr•·tr.r.n : 
A côr das ondas, se u lJalanço e fórma; 
Nevoas srm YPnfo; pcn·egtinas aves; 
'l'•·oncos boiando ; fluclnantes folh as: 
Pahnfl'ifl f1·nrtos; nunca vis las flôi·es; 
Hemos perdidos, re,·elando o homem; 
E nm ;H lr1o meigo, que o perito olfaclo 
N·cllc co lhia emanações das selva s! 

M. DE AIIAUJO Pom'O-ALI!GH~;. r:otmnfl(). 

Exercicio de alocução 

-.\.que é qu G. o _n:u tór .compara o contagio do med.u. e que diz n 
respeito? 

-Onde se passaram o~ factos que o poeta cont'l '! 
-Quando se conce'rtoti o f!IRno df1 m::~tar Colombo'! Unde't 
-Qnr.m dr:;:rjá.l'll ' iÍnped'ir os resultados da conspi ração? 
- Que entendeis po.r l ~t/mnno de Esculapio? ' 
- Quem·o coolrad ictou ? 

- Que respondeu Frn!lCldcO n llernon_des e cst'Q áquel le ~ 
-Que sign i fi cação .tem as palavras; asse/las, insensato, foras-

teiro, inult~ e minaz· ~ · 
- O 4ue enw1 essa:; -Pirtta <' Nina de (gic' fa la o por!t.R.? 
- Oue propoz F'ra.hcisca pat·a saber-sP.' qurm rlevia ferir o mons-

tro '! Qw~ monstJ'O era .€3seft 
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-Que quer diz;er: olvido, Britannos, 1ULOes, i/teso? 
- Q'Lw.l o nome designado pela sorte para indicar o homem que 

drvrrin as1;nssinar Colombo~ 
-E realisou-se o plano da conspiração 'f PGrque 't 

Exercicio de redac!Jão 

Dizei por palavras vossas o que acabais de ltJr ácerca da con
spirarão contra Colombo. 
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LIÇÃO o• 

CL.\SSIFICAÇÃO UO:S VEGETAF.S 

ACOTYLEDONEAS - 1\IONOCOTYLEDO:"EAS 

A divisão do reino vegetal é annloga á do reino animal: 
lodas as pla nta~ podem sm· r.lassiHcadas em Lrcs grandes 
•·amos. Isto se faz confor·mc a estmclura de sua semente. 

f .' O ramo das atotyledoneas, cujo cmbryão não tem 
cOtJ ledones. 

2.' 0 •·amo das monocotyledonects, que tem um cmbryõo 
de um' só cot~l cd o n c. 

3.' O ' amo das dycotyledoneas, ou de duas cotylc
doncs. 

As 1lantas do, dois ultimas ramos tem as fiôre' ap ptt
rente,. pelo 'l ue 'âo chamadas phanel'o-gamru ; as do 
primci1·o, isto é, as do ramo das flcolyledoncas, :;ão 
CI',IJJ1LO- ,Qfm1rtl , por serem occultos seus orgãos de rep•·o
ducção. 

As acotyledoneas não tem nem cmbryão, nem co ty
ledonc; suas sementes, que se denominam esporo.s , uüu 
são prod uzidas por O ó •·~s. As mais importantes são : as 
algas, os cogume!Jos, os lichcns. os musgos e o:; f e tu:;. 

A classe das algas :fig. lS) é composta de plantas 
aquaticas de côr esve t·tl.;ada e cuj a orgauisação é muito 
sim ples, como já 'os dissemos. Esta classe divide-se 
em du u~ onleus : uma da.;;; algn~ dn agua salgada e que se 
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denominam ("cus; a outra das da agua doce, ás quacs os 
botanicos dão o nome de confeTVc"'· 

Os cogumei/os (fig . 19) são vegctacs 
terrestres de organisação simples c de 
côr variavel, exceptuando a verde . 

Crescem nos Jogares humidos e som
hrius e !:i obre ou lrus vegela.es ou de vi vem 
como verdadeieas pa!'asitas. Sua fórma 
é mui v:u·iavel: sM pequeníssimos l.nhe,·
culos ou filamentos delicados; oull·os, 
conRtif.urm uma especir de chapeu de 
sol, aberto. 

Alguns cogumellos 
outros são nutrientes. 

Fig. 10. 

são venenosos, Fig. 18. 
outros ainda for

necem productos medica-
menlosos ; mas, não apre
sentando caracteres que 
possam setvir para se conhe
cer con1 segurança a quah
dade, deve haver loda a cau
teJ::t no seu emprego como 
subslancia alin1entar. 

Os liclzen.s, CLljo nome se 
pmnuncia liken (fig.20), são 
plantas Lenestres simples
mente organisadas, as quaes 
vegetam na lel't'a humida, 
nos muros. nos rochedos e 

sobee as arvores como parasitas, lendo a côt· verde, 
umarclla, avermelhada, cinzenla ou esbranquiçada. N'esla 
familia encontram-se especies ao mesmo tempo alimen-
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lal'CS c medicinaes, e ou lra5 que senrem para o preparo 
de malerias linluriaos. 

Fig. 20 . 

Os musgos (fig. 21) são peque
nissimao plantas compos tas de 
um a has te t·udimcnlal' c ele folhas 
dislinclas; crescem nos Jogm·c:; 
humidos e sombr·i os, soiJI'u a 
terra, ~obre ruclwdos c ainda 
sobr·e hastes de plantas lcnho,;tb. 
EUe::; não Lêm tJ sos r,r,nnomieo; 
que elevam sm·nqui mencionados; 
mas são tle nl.ilirlarl e, nA o só 
por·que cnll'c lém a fr·cscura do 
solv e frn-ol'Pcf•m a gcr·minação 

das sementes, como lambem porque pr·olcp;cm dos r·igor·es 
d n~ estações o:; rlJi iuma::; 
o as hastes que reveslom . 

A classe tios fetos (lig.22) 
6 em gch1l composta de 
plantas hcdmceas. proYi
das dc rhizomas. qucgcral
mP-n le ~i"io rnnsidrmdo!". 
como J•aizcs . Nas I'C)?;iõcs 
l.1·o pi cnrs ce rlasn~p er iP..:dr 

fetos lol'llam-sc al'i>or·cs-
rfl rll•~s e ~ua hn~lt' 1 rlfl - . 
ra.ndo-sc, constitue um es tipc encimado por um ramo 
rlc• vrrrhn·a , r·omo lrl!11as vézes se encontr·a em no:;sas 
ma.tlo.s1 e a que se dá o nome de ~amambái{l ou (elo 
mlldw. 

Üo rhizomas dos fc lo,; lêrn varias appli cuçõcs, con-
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forme os pr·in r;i pios yue exislrm n'rllcs. Muitos copl<'m 
um oleo gor·duroso c outro volalil de que lh ~s provém pro
priedades :vcrmifugas; lodos lCm amido e alguns lambem 
tanino, como pot· c·xcmplo o felo macho. 

São os fetos, d' enlre lodo~ os vegelaes aco lyledonros , 
os que por sua ot•ganisação mais se approximam dos 
moncc·olyledoneos. 

Os vegelQes mono co lyledo neos se 
reconhecem pela I'aiz fibrosa. co nset·
vaado scmtHe sua organisaç,ão primi
tiva ; pelas J1aslcs sem c·asca, mai;:; 
rlnnu; JIU exterior que no in lerior ; 
pelas folhas cujas nervuras sao clir·ei
las e parallelas entre si: pelas flôres 
que ordinm·iamenle não têm senão 
tt·e~ parLes. Suas princi pacs fan'lilias 
são as seguintes: 

A das fjtuntiaeas, uma das mais 
numcr··osas do I'Cino v0gctal, é con
sl ilniua t.lc phwlas herbaceas , cuja 
haste é um colmo ~ lendo nós de Fig. ~~. 

esp::lf;o fl espaço, e tliJ cada um dos 
quac~ parto uma folha allerna e comprida. Suas hastes 
e folhn~ coutern albumina e assucar, pelo que são muito 
proprias para alimenta!' o~ animaes· herbivoros. 

A~ gram iueas ~.:o nh ec iclas pelo nome de cere(te.J, islo 
é, o milho, o W'í 'Oz , o renfeio, a ceada, a trveia e o lrigo 
(fig. H ) qrrr vêdes aqui representado, cujos fru clos contêm 
umu parte farinhosa, composta principalmonlc de fecula e 
de uma pot'l)ãO coositleraveldeglulen :-consliluem,nasdi (
fercntes partes do Mundo, a base da alimen tação dohomem. 
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Além dos cc •·caes, pertencem a esta familia 
a canna de ussucnr, que já conheceis; a grama, 
que é rasteira ; c o bwnbú, cujo eaule chega a 
c1evm·-se, fi~ -vezes, a mai s de vinte e cinco 
metros. c de cujas applicações j'í tendes noticia. 

A famíli a das cypemceCtli ó composta de plan
tas herbaceas que, gerul[J)en I e, crescem nos 
logn. r·es humidos , nas margens das ribeiras e 
el os panlanos. O caule é um verdadeiro colmo, 
f'ylindl'ico ou tl'iangular , or·dinariamente sem 
nó, e de folhas es lrei lus e com pridas . 

A esta família pertence o junco de cangalhÇL!, 
de que se fazem csleims. 

A família das iridaceas 6 a das plaulus hrr'
Fig. 23 . baccas que lt~lll commurnmenl.c o caulo com-

p•·ido, folhas alternas c raiz fibrosa, lube1 ~11losa 

ou bulbosa. 
Sru nome }H'O ''ém do gcncro iris , 

c este dc,·iva seu nome do facto de 
apn~se ntarcm suas 11ôres as mesmas 
CÔ I'CS que se o-bservan1 uo m·r.o-iris. 

A esta família pm·tencc o aça(t·ão 
(fig. 24), que se empn:ga nn~ cosi
nhas, na pintura e em medicina. 

A família das orc!tidea~ . qne conta 
mrti• de duas mil es pecics , é uma 
das mais bem caracleri~a<.laR do r€ino 
vegetal. As llõres são notaveis não 
só pelo brilho e pela r. xl.•·avagante F ig. "'· 

mistura ti as córes, como lambem 
pela singulariJadc dP suas l'órmas que se assemelham a 
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certos insectos, taes como ur·unhas. bor·bole(as, moscas, 
etc. O caule das orchicleas (> herh•.ero, cyliruJricu e, 
n 'alguns casos, lrepador; suas folhas sUo espessas. 

Os tuberculos de varias orchideas contém a suhstancia 
alimentar· conhecida pelo nome de salepo; e os fruc!o" 
de algumas são ar·omaticos c tem o nome de baunilh11 
(lig. 25) que ahi védcs. 

As liliacell8 constituem 
ou Ira família de caule quasi 
sempre hcrbaceo e alongado. 
D' entt·e a '':wiedatlu de ~uas 
cspecies, umas são cultivadas 
pela cJcganr.ia. e Lellcza das 
fl ôrcs , como os lil'ios, as 
/ulipas, osjarint/w,, os nar
ciso.y c as açucenas; outros 
por·que for·oecem prorluctos 
de uso domestico, como as 
cebolas communs e os a/fins; 
c outro~, finalmente, por·quc 
co ntém principias medica
mentosos, como o áloes 

l•'tg. =~. 

:ng. 26). cujo sueco es prrsso é purgati1o . 
A familia das bromeliacea.s é consliluida por vego

taes da Asia , e da ,\m er·ira do sul, cujo fruclu é no(a
vcl por um tufo, que o encim n, de folhas compridas e 
<lentadas, por seu ar·oma e '""sabor. Este frudu que tão 
Lem cmiheccis, é o anana,:; (fog. 27), de quo lambem se 
faz uma bebida alcoolica similhanl.e á rr.r·vRja. 

As bananeiras fol'mam a i'amiliu. das tJwsat::aas. Nüo ha. 
duvida que tendes visto este~ vE>getaes, r.om snns folhas 
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alongadas, g.igan"lcscas, ás 
vezes de 2 a 3 mel•·os de 
comp•·imenlo (fi g. 28), lar
gas, de um YCI'd·' assetina
do. Tnmbem já provastes 
seu saboroso fruclo, qu o 
ainda se presta para Ll'cllc 
se fazer·om di\'er·sos Jôcrs 
e taml>cm fariuhas. 

Sabeis lambem que ha 
diven;as c:; pecies dr. ban a
neir·as; e que sua$ folhas, 
assim como os filnmenl o~ 

do caul e. lêm diversos usos. 
Ha nas ilhas Philippinas 
uma especie de bananeira , 
couhecida pelo nome de 

A baca e lambem de B ó(OI'O, cujas fi])l'a s 
se crn pregam no faLri cu Ue capachos, 
co,·das, e t~ .. e que são impropriamen te 
chamadas no çominerciu canhamn rle 
Jllan illw. 

A familia das pc•lmeiras é fo rma ria de 
vegetacs cujos caulos, denominados csli
pcs, como saheis, chegam muitas '' rzr~ a 
ter altura superior a quarenta mct•·os. 
ainda que outros generos 1.l' essa mf'~ mn 
familia não tenham grande elevação . A, 
folhas , r m fórma de palmas nu de leques, 
constituem uma os pecie de ramo no cimo 
Jo cslipe, onde persistem por algum l•'ig. 2i. 
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teJTlpO e, pela sua queda, dri'<am na haste .cicnlrizcs 
indcle veis. O fruclo é uma baga ou uma cll·upa, co nl.enrln 
uma ou Lrcs sementes . 

Esta família ab1·angc plantas no laveis não só ·: pela 
eleguncia ele suas fô r
mas. n1as prjÍl cipal
mente pelos procludos 
que fornecem aos bahi
lanl.r.s dns rcgiõt1S 
quentes, em que cllas 
ge•·almenlc ,-egelam. 
De algumas especies 
são os f1·uclos um ali
mento pred ileclo de 
ce•·to povos, crued'elles 
se apl'oveilam em 
v:wios usos) como a. 
tamaJ"eita para os habi
tantes da bacia me•·i
diona.l e occidenla[ do 
Med itetTaneo; o co
queiro c as gemmas de 
algumas;Ja!n1eincs para 
os habitantes da lndia, 
ela America e das ilhas 
do Oceano Pacifico. 

, .. 
1 , 1 : 

Oull·as cepeeies produ zem lima feculamui to nJJt••iente, 
o sagtí; outnts co11teu1 ce~·tu maleria gordurosa : na1 volpa 
de ~cu s fi'Uclos , el e CJ uo se cxl•·aho o oleo de palma; óull·as 
aintla, Llw; regiões cquat.orincs ,. fornecem made iras com 
que ·os indigenas ed ifi cam . suas habilaçõos •c. folha< 
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muito largas de qu e se servem uão só pat•a cobrir as 
casas , mas lambem para fabricar tecidos e varios oh
jectos. 

Existe no Brasil. á margem da lagôa Mandioré, no 
Estado de Mat.t.o Grosso, uma esper.ie d~ palmeira ras-

Pig. 21), 

Loira, a que chamam urwnbamba, de mais de duwut.os 
tnel.l·os de ex tensão , eom o diamel.t·o apenas de um cen
tímetro. Ella segue as ondulações do solo, levantando-se 
devais, pam suspr.nde t• a ramagem, a alguns metros do 
solo, como vêdes aqui (fig. 29). 

Não raro serve a palmeira de suppot·Lo a outros vcge
t.aes cuja semente, nclla deposta pelos passaras, ahi 
germ iua e dá uma arvore de qu e ás \'Czes, no 1im de 
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algum te mpo~ as raizos constituem um en,·oltorio para 
o e,tipc. No emlanto lambem se pode dar o co ntrario, 
isto é, crescer a palmeira sobre oull·o vegetal c o 
illustre hrasileir·o , D.' João Severiano da Fonseca, no 

Fig. 30. 

seu Jiv•·o !( Viagem ao redor do IJ1'azil )) 1 reff!:rc ler visto 
o que vos mostramos aqui, islo é (fig. 30), do alto do 
gr·osso tronco de uma yamelleirrt, l.runcarla pelo raro ou 
pelo tempo, elevar--se uma graciosa palmeira, cercada 
ainda dos galhos verdes da velha ar·vOI'e. 

Exeroicio de alocução 

- Dizei quaes são os tres grandes ramos em que se classificam 
os vegetaea e o que serve de base a lal classificação~ 

- Que ~m de notavel c como se denominam as flôres dos vege
taes dos dois ultimas ramos'! · 
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-I!.: as do pl'imei to, c como se denomiuam estes? 
- li'aJai dos ocotyledo neas e tlo3 principa~s , 1vfg~taes dn 

farnilia das algas. 
-Dizei o que saiJeis a respr.ito rios cogumellos. 
-Que sabeis áccrca elos li chens '1 
-E dos mn sgos "! 
- E fi os Hgelaes denominados fetos 't 
-Como se recon hecem os vegetaes monoculyledoneos't 
- Quaes sào ns principacs fam ilia!:! desse romo '? 

Fa lai de cada uma tJas principaes plnntas dessas familias ~ 
- Que saheis t.la U1'Umbamha? 
-Que se vos diz nr,stn liçilo ácerca da r;amcll~Jira't 

Exercicio de redacção 

Escrevei o que souberdes áce1'ca rlu ramo das ru~otytedoneas 
e do das monor·otyledoneas. · 

li :, 
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LIÇÃO 6' 

A M ORTE DE N A.HYDA 

Silencio . illusa ! Um grilo a ngusti oso , 
Um grilo de suprema desped ida , 
Ncsle Jogar da narr-a<;;ào divina, 
]ulerrompeu a ''oz do missional'io . 
Os mancebos e1·guera m-sc de um salto, 
Os anciãos olhn.t'am-sc ate rrados . 
Quem deste modo o; co 1·açóes abala? 
Quem lrrltda u,;,; im ? Co rrei. homens das selvas, 
Nahyda, a virgem dos sertões expim ! 
-Oh minha fiJI, a ! Oh minha pobre filha ! .. . 
Eslo viva expressão da dô1· matern a 
Vib1·ou n 'alma du mestre, co mo o fogo 
De eleclrica sce nlelha . - Quero vêl-a! 
Quero v~ l-a! onde e,;tá? diz ancioso, 
Volvendo á 1·oda os lacrimosos olh os. 
- At]ui ! aqui . be nlwr ! vi nele depressa, 
Responde a po!JJ·e mãe banhada em pran to. 
Então, j:í. piedoso sertanejo 
Tinha a.ccc ndido um resi noso facho, 
E acla1·av>t o tm·,·c no. O peito afOi cto, 
Pallido o ro sto, approximou-se o padre 
Do logar onde a mo1;a agu ni~a,' a. 

So b•·e um leito de folhas de verbena 

57 
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E ag,.esle r osmaninho , lt·iste c hella, 
Corno um anjo tr.t' l'estm que adormece 
Pma aco 1·da.r no cóo . . . n fronlc airosa 
:'lo m:üe1'n o l'egaço descançada, 
A donzella esq uecia-se da vida 
Como o innocenlc colibri das maltas, 
Que em molle alburno de viçosa planta 
r.,·avao leve biqu inho, os olho; fecha, 
Deixando em meio o lyrico poeum 
llo ,:iso uho existi•·- Nunca tão puro 
Seu g1·acioso roslo se n1or,tní.ra! 
EnlJ•elanlo, a brancura de oul1·a vida, 
Esse triste luar que altera as fâr·mm;, 
E regela a ex pressão , dava-lhe o aspecto 
De uma pallicla cslatua de pi rrlade 
Em pob1·e ccmilerio. Ao vêr o mestre, 
Um dftrão de alegTia e tle espr l'a.n ç.~ 

llluminou-lhe os olhos, beiJos ollws, 
Onde o turbido véo do pa"amenlo . 
Como um fino se ndal sobre alva image m 
Na peuumbre ele um temp lo solilat~o~ 
Começa,·a n cslcnd er-:,.c pouco ft pouco . . 
Tentou falar ... a li vida doen ça 
Lhe ar-rccntára a , ·oz . Oult·o l'ecm·so 
Pnra ::m udar o mcsll·e inrla !'eslava : 
Em vez de phrases vãs c võ.s palavras, 
Cm radiante, Côplcndirlo soniso 
Hcauimou-lhc os labi as descomdos. 
Junto da belJ;L yiJ·gr.m do deserto. 
Ajoelhou-se o pad re soluçand o, 
Tomou-lhe a~ mn g1·as maos, pot·ém jü fri as, 
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E tit·a ndo fio peito a santa cffi1;ie, 
A effigie do Jesus hirta o sangrenta, 
Apresentou-a á miset·a. indi rma. 
Vendo prostrar-se o pio sacerdo te, 
A multidão proslt·ou-se, livre o pt·anln 
Correu dos olhos desses homens livt·es, 
Quo o maior dos su pplicios não curvám; 
Tambcm nas selvas, nos se rlões bravios, 
Enlt·c genlús boçaes, tl'ibus g1·ossciras, 
Tem a virtude allal'cs. A jnnocencia, 
Quando suceumho no sopro da desgraça, 
T:nnbew recebe lagrlmas sentidas ! 
Nas malla< vit·gens, nas cidades cultas, 
Nns choça:; negras, nos salões dourados, 
E' uma a Na.tm·ezn e senlpt·e a mesma! 

Como a scdo'a ll õr Jos ,·e rel es campos 
Que, pen<lrulc da IH.,le em uureos fios, 
Fluclún uo barcjaJ• ua~ tlUl'[t~ mansas, 
Esperando o clanio uo sol brilhante 
Pnt•n deixar o plucido en;•ollorio, 
E voar pelo espa~o em soltos floco-... 
Ou, semelhante á ui tida c l11·~ ,alida 

Que a luz rflz t•rllCJJlar ... a pura CS:iencia 
Da mais pura das filhas da:; flores la:; 
P:uecia P~ Jl f' l 'f!T o alvôr Lltt uurora 
Pura subi I' no seio do inl inilo, 
Como o perfume d<· 11m funuoso l)rio, 
Como mn effluvio tio=-' se J·cno~ pl'ados, 
Como a canç,ão dP um passaru mimoso, 
O \ÔO de uma abelha, o al~g:t'e riso 
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De uma loira co·iança que desperta ... 
Ra io u a matlr·ugada. O santo mestre 
Tomou a mão da candiúa donzella: 
A mão unq;4' Iada. A almn divina 
Tinha ,·oado aos pés do Omnipolente 

F.Af':UNDRS VuEu.A. Ancllieta. 

Exercicio de elocuç!io 

-Que r ntcudeis pela pala na- A! usa'! 
- Q11 em fazia a nn!'l'a~:Uo ittLcrrompicla e porque a chamára 

dinina o poeta'! 
-Que fizeram os mau~;ehos e o::: anciãos, c que signi fi caw essas 

palavras'! 
- Que C que déra cansa a essa interrupção'! 
-Que fui que SP. passou depois'! 
- - O ode estant Nabydn. e como~ 
-Com qu e a compara o poeta'! 
--Que sentiu ella quando viu o mestre, i ~to é, a Anchieta. r 
- Porque lhe não falou ~ 
- Como o saudou '! 
- Que fez .\nclt iet:t '!E os srJvagens que então se aclta\'am prr-

scntes '! 
- Que considP.rn.ções h1.z o a utor a esse re$pCito ~ 
- Quando mot·reu Nahydn, e com ttue, ainfl:~, a compat·a o 

poeta~ 

Exerclclo ·de redacs>!l.o 

Narrai, } JOI' palavras uossas, a nw1·te de _YaAyda . 
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LIÇAO 7" 

CLASSlFICAÇÃ.O DOS \ :EGETAES - DlCOTYLEDOl'\EAS 

Já sabeis que as plantas dicotyledoneas são assim 
chamadas; porque tem duas cotyledones. Além disso, 
são ainda· reconhecidas pelos seguintes caracte•·es : -
sua raiz introduz-se perpendicularmente no solo; o caule, 
quasi sempl'ü l'amoso, é composlo de camadas concenb·icas 
e lem casca; as folhas lêm nervuras enlrecrusadas; e as 
llôres possuem geralmente quatro partes em cada verti
cillo. 

As dicotyledoneas dividem-se em tres grupos: 

1. A pétalas, cuja flõr nnn tem petalas. 
2. Gamopfitalas, eujacorolla é formada de pclnlas ligadas 

limas ás outras. 
3. Diapétalas, de corolla fo•·mada de pelalas dislinctas. 

Cada um desses grupos comprehende um n umcro con
sideravel de (luni/ius, <JUe se subdividem em !Jene•·os, 
especies c variedades. Aqui tereis noticia dos principacs. 

D'eutreasapétalas, a primeira que vos ap•·esentm·emos 
pela belleza do aspecto dos vegetaes que u compocm, é a 
famililt das coni(eras, ahundant."' nas zonas tempe•·adas e 
nas frias, dos dois hemispherios. 

Ellas silO assim denomina<las porque geralmente seus 
fruclos t~m a fórma de cone. São commummente chama
das (/f! 'úi'P.s 1•erde.<, porque suas folhas são .persislenles . 

• 
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Os fl'uclos das coníferas offerecem no ospecto di(fct·cuças 
uotaveis; c uns são simples, isto é , lll'Ovenientes de flores 
solitarias, c ouli'Os compostos ou t·csultantes do ~g··cgado 
ti~ diversas flõrcs. lar.' r.omo as do pinheiro (fig. 3·1), que 

;;c v o~ mostra nesln figul'a. 
São notaveis as pro

priedades dos in di viduos 
desta família. E' assim 
que o pinheim dá ma
doiJ'::t que se emprega 
frequeulemnnl.r. nns c.on
slniCçõcs, o pinho; c uma 
de >lln.s r.species, o Jlinheiro 
mw·itin!o, fo•·ne cc uma 
seiva muito tBada pela 
Medicina ; os fôlhas do 
túro gosam de ·tu·opr·ie
dades narcolicas c produ
zem nauseas : o {)enebreú·o 
cormnum lem sabôr a:;
sucru·ado e resitlo:;o , c é 

h g. 3L pela sua dislillnção com 
agum·den_lcfJUC se p1•e para 

a genebra; o cedm fornece madeira de cónslrucção. Os 
produclos mais importantes que se obtêm das eonifera, 
siio : lhcrcbentinas 1 resinas e madeiras. 

Outra família, a das cupulifems, comprciltmdc vegctnc> 
cujos fruclos são de diversas propeiedades ; comem-se "' 
nozes 1 fl'uctos da nogueira. e bem assi1n as ai'ellàs da 
avelleira (fig. 32) c a castanha do ca.,·tanheiro; musas 
bolotas do canytfho não set'vem .senão para alimentação 
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dos porcos e dos pe1·ús, comquanto suas folhas sej am 
symboli cas e em pregadas na Ol'llamcntação . As madeiras 
das arvo1·es des ta famili a são empregadas nas consll'tlcçõcs: 
a do cm·urilh!J é tlura e co mpacta; a (aia c o bordo dão tam
bem madeira muilo estimada; a do 1ilamo e a do salguei•·o 
são brancas e pouco resi:; lenle:s. A casca das amentaceas, 
principalmente a do carva
Jh o, contém tan in o, empre
gado na prcpamção das pelles 
que ellc não deixa apodrecer. 

A famili a das laurineas, 
Clljo nome se de.ri v a de laW'lU, 

palavm latina qu e quer di zer 
louro, é gomposta dear>ores 
e de arbustos elegantes c nota
veis pelo arom a que exhalam 
as suas ditfercntes pa1·tes e 
qu e é prove niente de um oleo 
essenci al, dotado de prop rie
dades lonicas e excitantes . 
Errtre os vegeta es rlesta fa
milia notam-se : o loureú·o 
(fig. 33) l[Ue se usa como 
condimento e de que se fa- Pi g. 32. 

ziam co i·ôas para os heróes e 
poetas, n canclleim, qu e nos forn ece a canella, o camp/10-

,.ei,.o, r.uja cspecie mais estimad a vem de Ccylão ; de que se 
cx t.rah c a campl10ra pela di sti llaçào das folhas. 

A familia das urticacef.l.l· , cuj o nome é derivado do gcnero 
u•·tica, orliga , comprehcnd e duas tribos principaos :·a el as 
urticacert/.; VP.I'lÚtdeiras c a d a~ arloccu·pias, 
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As primeir·as são, em geral, plantas amar·gas c aroma
ticas : o lupulo (fig. 34 - ') empregado na f abri caçao da 
cerveja, c o canhamo (1ig. 34- ') são narcoticos c contêm 
um oleo volatil e excitante; as ortigas contêm nos seus 
pellos glandulosos um liquido excessivamente acre ; e a 

parietoria é apenas notavel pelo 
nitro existente em seus tecidos , pelo 
que é empr·egada como diurctico . 
Suas scmenles são emul~ivas e as 
fibr·as das Ol'ligas e do canhomo têm 
grande ten acidaúe. O gr·upo da s 
ar·tocar·pias IÍ importante pelos se us 
pr·oduclos, coruo por· exemplo, os 
da an•oredo pão ifig. 35), que se vos 
apresenta aueant.e, os da figueim, 
os da cww?·eira, c o do arvore 
de leite, no Mexi co, pr·oducto 
a nalogo em suas propriedades ao · 
l eite de var·ra e que ó usado como 
tal. 

r;g. 33. A Medicinft emprega alguns pr·o-
ductos das urticaceas, de que 

algumas dão resinas bcneficas e oul1·ns Teneno energico. 
D'entre as diversas familias das gamopétalas são 

nolaYeis as seguintes : 
A das jasmineas, co nstituida de sub-arbustos, arbus

tos e anores cujw; folhas sã o ge ralmente oppostas e 
rar·amente alternas. Seu nome deriva-se do generu j(J}!
mim, que abrange úivcrsas espccies providas de Hôrcs 
commummenle brancas, mas podendo ser tamLem ama
rellas ou rosa1las , as quaes exhalam aroma agradaYcl. 
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As plantas desla família são nolnveis pelo .amaq.;or de 
suas difTe<'enle; pal'l.es : a casca do (rei.xo o a da olivti:ra 
são 1ebri(vgas. 

Diversas especies do genero freixo produzem a subc 
.stancia chamadít maná. 

Fig. 34. 

O l'l·udo da oliveira (fig. 3ôj, a a:Pitona , empt·ega-se 
como adubo dos alimentos, o do seu pericarpo exlt·ahc-se 
o que se denomina azeitP. dôce: e os zamb1(jeil'os ou 
oliveiras bt·avas dão o que se conhece por gomma ou 
resina de nliveira. 

A l'amilia daslabiadas é composta de plantas geralmente 
herba.cea.s, a.nnua.es ou ''ivazes , r. mais r·antmente de sub
arbustos ou arbustos reconhecendo-se facilmente pela .. 
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corolla de suas nôrcs, fendida em fónna de labio,. _,h 
labiadas contem ·oleos essenciaes de que lhes provém 
propriedades aromalicas e estimulantes. Algumas esrtJcic" 
são medicinacs, outt·as servem para se prepararem essén
c.ias, .: onll'a!" ain,la Rào usad11s como c~ndime[Jlo ; 

l<'ig. 30. Fi6 . 36. 

sendo as mais commummente usadas a saha offiC'inrd, 
rosmaninlw, a he,·va r;idreim e diíferenles especics ch• 
llm·telã. 

A das solarwus tem por typo o gencro solánum. Sua' 
flôrcs são grandes e em muitos casos odoríferas, e solila
rias ou displlslas em caclJO. E' urna das rnais .importa11Les 
sob o ponto de vista medicinal, muitas dellas contem 
veneno ~nergieo errt suas folhas, uas hastes, mts· raizes t> 

nos fl'llclos como, por exemplo, a bultadona, o mtimcnrli·n 



QUIN"JO LIVHO DE LEITUfu\ 67 
-----~ 

e a nicociana ou herva de taóaco !?emlrnenlc coohecitlu 
por j'u11w. Do olgumas, 
porém, s;<o os· fruclos 
empr·cgados cori1o condi
mento, pnl' cxem(Jlo, o 
loowte. o pimentão , o ,9ilrí
,\ b•tlaila ingleza, impor·
lante nlimento, pertence 
lambem a esta família. 

E a familin das borm
gineaJ', a que pcrlencc a 
botragem de cnja llôr· se 
faz uma infusao sudori-

l<'ig. 37. 

fcl'a c ligeiramente diurelica ; a. das s.lfJUmtllerea ... ~ , de que 
fazem parte as f'/úf'Of'em , os 
:nalmequeres, c os cardos 
(ftg. 37): a das mler·•an<"' 
nolavcis pelo chcir·o forte e 
desagmdavcl c que têm pro
ptictla<les antispasmoJi
t:as ~e a...dasruhiaceas entf'c 
as quaes se encontra. a qui
na, cuja casca tem proprie
dades fcbrifugas, c o caf'e
l!iro cujos fr·uctos tem sa~or 
c aroma particulares tão 
apreciados. depois da lor·
refacção. 

r;8 . ;s. Entre as plantas Dia-
lypétalas são notaveis : 

As da familia das llmbellijer·a.!, <pre devem o nome á 
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di• posiÇão de suas Uàres em fórm a de umbefla e com preheode 
diversos vegetaes, como : a salsa (fig. 38) c o cere(olio que se 
cmp~·egam nos temperos dos alimentos ; o aipo cuja haste 
é comestível ; o (une h o e aassa(étida quo são utilisados nos 
cur·ativos de certas moleslia>; a "ngel-iw empo·eguua pelos 
confeiteiros; a cenoura que é um alimento apreciàdo, ele. A 
maior parte das umbellifer·as conlCm uma essencia aroma

tiea de odor muito pronunciado. 
Uum planla desl.a fn.milia , ·a riruta, 

é venenosa e sua similhança com u 
salvfl r com o cerefolio, das quaes no 
emlanlo n iio têm o cheio·o, póde facil
men te induzi o· a um engano falai. 
· A família das paJ!aceraceas, lendo 

poo· l)'po a papoula (fig. 39) abmnge 
mujlos generos dos quacs é o mai s 
importante o papáver, pelos productos 
que fornece . Seu sueco leitoso cpnlêm 
diversos principios activos, uns nar
colicos . de ~abor amargo , e outros 
UC l'CS. Fig. 39, 

No o pio que d'ellas se ex trahe , encon
Lt·am·se a mo1'phina, a narceina e a codeina, que são narco
ticos, a thebaina e a nal'colina que são convulviscenlcs. 

As ?'osaceas, tendo por typo o genero ?'OSei1·a, compre
hcnd em muitas arvores fructiferas , taes como o pecegueil'o, 
a amei:âei'ra, a pereira, a macieií'a e outras. Aellas pertence 
o loureiro-cereja (lig. 40 ), que tem propriedades calmantes 
quando _ço nvenienlemen te empregado. 

Ntt familia das legznninosas, lemos a sub-familia das 
papilio~aceas . cuja corolla é em fôrma de borboleta e qu e 
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comprehende diYersas plantas das 
quaes tlmassão alimcnlicias.como 
a erúl!ta, a faca, o feijão; outras 
são proprias para o sustento dos 
animaes inacionaes, co mo a 
,7/fafa e o tn!vu. Uums são lterms , 
como acabais de vôr ; ouli·as, 
po•·ém . sAom:bustos, como r.giesta 
e o t~jo. A acacia (fig. 41) que 
é uma arvore, é lambem uma 
leguminosa . 

A famili a das crucife>·as é assim 
chamada, po•"<]U e suas fl ôres lem 
'Iuatro pelalos dispostos em 
fórma de cn1z. A ella pertencem 
muitas plantas alim enlicias co

Gü 

fi g. -t O. 

mo: o nabo, o rabanele, as f OU!' s, 
que são empregados na. tu·Lc culi
naria ; a colza. de que se e,\lr;ahe 
um oleo; a mostarda, que set·vc 
de alimento (fig. 42) e cuj o frudu 
é empregado pa1·a sinapismos, 
ele. 

A famílias rla malmceas com
prehcnde nio sómente a maha, 
de que lhe vem o nome, e o mal
vaisco (fig. 43) de que a raiz de 
uma especie, com o nome de 

Fig. 41. althéa, tanta appli cação tem na 
Medieina, como lambem o al(jn

doeiro, que já ro nhece is e que tão ulil noo é. 
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Ás myrtaceas scrYeiJe t:po o genero 
myrlo ou murlu (fig. 44), sendo esta 
familia composta de arbustos e de 
arvores . Muitas (llanlas perleuceules 
a esta familia são importantes pelas 
madeiras, prla_s essencias, pelos 
remed.ios c pelos fr·uctos tão aprecia
dos cntr~ nós; Laes são : a muJ'/a, o 
cravo da lndia, a goiabeira, o araça
zeiro, .etc. 

F;g. "· A familia das ampelidáéeas, lendo 
por lypo o genero vinha (fig. 45), é 

formada. de arbuslQs ou de sub-arbustos sarmentosos , 

Fig. 43 . Fig. ~~-

O gencro virt!tu é o mais irnporla11le, mio sú por'que seus 
fructos, as uvas, são de sabor· agradabilissimo, como 
lambem porque ilesscs fructus se fabrica o vinho, <[Lre é 
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um tonico oxec!lcnlc quando usado de modo convenienll', 
e ainda as passas que lão hem conheceis e apreciais. 

Asapoboms (lig. Ml ), 
as melancias e os melões 
fazem parte du famili u 
dasJ rurur!Ji tnrea.1·. 

Exerciclo 
de e!OCU!'àO 

- Dizei quaes são os 
carac leres das planta ;:, 
di coty lcdoncas't l•' ig. ~ã. "' 

- Faze1 a d i \"i ~Hí o da . .;: 
di ~uly ledoucn.s c da i :1s razões dessa div isão '? 

f ig . 4G. 

- Como se suhd h•i tl ,~ttl 

cssi)S grupos~ 
- Que podeis dizer dn~ 

coni fe ras ~ 
- Ouaes são os seus 

productos mais impo l'
tant.r.s ~ 

- Qu e sabeis das cup 
Iireras 7 

.- E da. f1uni lia da~ 

laul'ineas9 
- Quaes são <l:s l r ilJu::; 

principacs d:\s 111 ti caceas c po t·4ue sao as.::iin1 dwmad:.t :: '1 
- Que po1leis dizer U.os \·cgetaes de uma e dos da outJ'.'l dessa>; 

t r ibu!;? 
- Quaes aao QS prin c ip ru·~ rnnli lias das monopoátalas 't 
- FAlili rt 1u; ja smin eas. 
- I las la biadu.ii, das solau(·as, c das borra.gi ncas. 
- (.\uaes são as fam il ia s das plantas polypé talas~ 
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- l1'alai da fam ilia. dns umbclliferas c da das papaveracPa~. 
- Quat!:i lSàO os ,·cgclaes da f11.mi\i[l das rosaccas e que têm de 

nolavt>l '1 
- JJi:r.ci q u ae~são os vegelaesda ft.uuiliaUas leguminosas e fa la i 

de cada um desses fJUC ind irarclt•s't 
- Dizci o que soubcrdes ácerca das fami!ias das cr u c i fe ras. da..; 

malvaceas, das nl)Tlaceas, das a.mpelidáccas c, fin:tlrncnte, das 
cucurLilaceas? 

Exerclcio de r edacçã o 

lúcrevei: resumindo, lrrerr.a dos ve!}etaes de que neste livro 
tendes tido noticia. 
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LIÇAO 8' 

FLORA DO BHASIL 

O mais rico c importante vegetavel 
E' a dôcc canna, dond e o assucar brota, 
Em ponc:o iÍS nossa:, t caunas comparavcl; 
Mas nas do milho proporção 'c nota: 
Com ma.nohm expedita c pratica> e], 
Espremido em moenda, o sueco bola , 
Que acaso n. antiguidade imagiuava. 
Quando o neclur e ambrosia celebrava. 

Outra planta de muitos desejada, 
Por f1·agrancia que o olfar. lo flr. liva seulc, 
llena santa dos nossos foi chamada. 
Mas tabaco depois da he-'pn.na gente. 
Pelo fmnco Nicot manipulada, 
Expelle a biUc, c o cercl)l'o rarlente 
Soccorre em modo tal, que em quem o tome 
Parece o impulso de o tomar que é fome. 

E' sustento commum raiz prezada 
Donde se exLJ·ahe com arte util farinha, 
Que, saudavel ao corpo, ao gosto ag1·ada, 
E por dclicia dos Brasís se linha, 

(I) As da Europa . l!:stas pala\'I'as attJ-ibu ~ o pQeta o Dicgo <.:orré& quaJJdo 
na Corte do rei de !''rança. 
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Depois que em úolwulei1'as foi rRinrlR , 
No Tapiti se espreme c se convinha; 
Fa~mn apuhuenHío r. n.1api6r:a, 
Que 6 todo o mimo c f! à r da mandioca. 

Chama o agricultor raiz gostosa 
Aipi por n orne, e em gosto se parece 
Com a molle castanha saborosa, 
De que tira o paiz ' ario interesse; 
Optimo arroz em co pia prodigiosa 
Sem cultm·a nos campos apparece, 
No Pará, Cu iabá, por modo feito, 
Que iguala na bondade o mais perfeito . 

E1·vilhas, feijão, fava3, milho e h·igo. 
Tudo a terra produz, si se lransplanl.a ; 
Frucla lambem, o pomo, a pe1·a, o Ggo 
Com hifcnt colhei la e em cópia lan ln , 
Quo mais quo no paiz que o dêrn nnligo 
No Brasil fl 'lld.ill r,a 'J"alquer· plnnl.n: 
Assim nos de u a Pe1·sia e Lybia ardente 
Os ~ue a nós l1·ansplanlámos de oulm gen te. 

Nas comesliYei.:; J1crvas 1 é louvada 
O quiábo. o giló, os maxixeres, 
A mauiçoba peito,·al prezada, 
A laióba agradavcl nos comeres, 
O palmito de fo UJU delicada, 
E outras mil hcrvas, que, se usar quix:eres: 
Acharás na opulen ta nalut·eza 
'Seinpre com mimo preparada a mc:;a . 
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Sensivel chama-se h erva pudibunda, 
Que. ([Uando a mão chegando, algucm lhe ponha. 
Pat·ece que do laclo se confunda 
F: 'I"" fuja u que o loca , por vergonha. 
Nem toma a si da confusão profunda, 
Quando ausrnte o aggres:;or se lhe não ponha, 
Documento á alma casta, que lh e indica 
Que quem cauln n•o foi . nunca é pudica. 

D'horvas mcdicinaes cópia tão rara 
Trm no multo o Brasil e na campina, 
Que quem toda a vit·lude lhe explot•ára 
P(w 1lr,mais J'e~orrêra á Medicina . 
Nasce a gclapa a11i, a sene nmá1·a, 
O nlopórlio , a malva, o púu tia China, 
A cm·ohu a capcba, e mil que agot·a 
Con heee a lwnta gf! nle e a nossa ignora. 

Tem mimo;os legumes. que mlo cedem 
Au!:! que usamos na Europa mais prezados : 
Gingibre, gergelim, que os mais excedem: 
Mcudubim. mangaJô, que usam guizados; 
Alguns medicinaes, com qu l! despedem 
Do peilu cs li licidios1 radicados, 
Tem o car·á. o inhmne, e CJn cópia gl'aia 
~·l angarás, Juauga ritos e hala la. 

Das flôt·es nalur·aes pelo OI' bJ·ilhanlr 
E' com causa en lre as mnis rainhn n J'OSa: 

7[) 

('1) Es1'11 .. 1GJDIO no scntidv 1ul.lural C]UOJ' dize1· - gotlei1·a de llgua muiln 
tenue; no llguJ•ado, significa cspecie de fluxu, BJJJ IJU"' acode tl.'J t.ru·iz ~ulta il 
sottn uma a:; uadilha 
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Branca sahindo a aut·ora rutilante, 
E ao meio dia tinta em côr lustrosa; 
Porém, crescendo a chamma rutilante, 
E1 purpurea de tarde a côr formusa; 
:\faravilha que a Clicie compelira, 
Vendo que muda a côr, quaudo o sol gyra. 

Outra cngrayatla Oôl', que em t•nmns pende 1 

(Chamam de~. João), por beiJa passa 
Mui; que quantas o J; rado alli comprénde, 
Seja na beiJa côr, sej a na graça : 
Entre. n ropa.da rama, que se estende 
Em vistosa appa1·encia, a J1ôt· se enlaça, 
Dnnrlo a vê r por diant e e nas espaldas 
Cachos de ouro com verdes e;meraldas. 

Nem lu m e esqu ece r·ás, Uõr admirada, 
Em qu em não sei se a graça 1 se a natura 
Fez da Paixão do Hcdcmplor sagmda 
Uma formosa e naluml pintu1·a: 
Pend e com pomos mil sobre a !alada, 
Au,·eos na côr, redondos o a figura, 
O ám ago fresco, dôc<J c rubicundo, 
Que. o sangue indica que salvára o mundo. 

Com densa cópia a fo ll1a se dermma, 
Que muito á vulgar hera é parecida, 
Entre-sachando pela verde rama 
~!i! quadros da Paixão do Autor da vida; 
':Milagre natural, qu e a mente chama 
Com impulsos da graça, que a com·ida, 
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A pintar sobre a flôr aos nossos olhos 
A cruz de Chrislo, as chagas c os abt·olhos. 

E. na forma redonda, qual diadema, 
De pontas, como e-spirrhos, rodeada, 
A columna no meio, e um claro emblema 
Das chagas.sanlas e da eruz sagrada ; 
Vêem-se os trcs cmvos e na parte extrema 
Com arte a cruel lança figurada; 
A côr é branca, mas de um roxo exangue 
Salpicada, recorda o pio. sangue. 

Prodigio rat·o, estranha mamvilha, 
Com que ta~ lo m-ysterio se retrata! 
Onde em meio das trevas a fé hriU1a, 
Que tanto desconhece agente ingrata! 
Assim, do lado seu nascendo filha 
A humana especie, Deus piedoso trata, 
E faz que quando a graça em si despresa, 
Lhe prégue co 'esta flôr a natureza. 

Outras flôre3 suaves e admiraveis 
.Bordam eou1 varia côr campinas hellas, 
E em varia multidão por agradaveis 
A 'isla encautam, lrauspurlada em v61-as; 
Jasmins vermelhos h a, que inuumeraveis 
Cubt·em paredes, teclos e janellas; 
E, sendo por miudos mal dist in elos, 
Entretecem purpnreos lahyrinl.hos. 

As assucenas são talvez fragrantes, 
Como as nossas na folha organisadas; 

7i 
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Algumas no candor lustram brilhantes, 
Outras na cõr reluzem nanaradas. 
Os bredos namorados rutilantes, 
As flôres ele coUL~ana celebradas, 
E outras sem conto pelo prado immcm:o, 
Que deixam quem as vê como suspenso. 

Das fructas do paiz a mais louvada 
E' o rrgiu auamls, J'ruda tão boa, 
(.lue a mesma natureza namoradu 
Qn iz, corno a rei, cingiJ-u. tla corOa. 
Tão gralo cheiro dá, que uma talhada 
Sm·p,·enrle o olfaeto de qualqum· pessoa, 
Que, a não ter do ananás dlstincto aviso, 
Fragrancia a cuidará do Pm·aiso. 

As fragrantes 1 pitombas delicadas 
São cmno gep:tmas d'ovos Úa figura ; 
As pitangas com côres golpeadas 
Dão refrigerio na febril seccum ; 
As famosa~ goiabas nacaradas, 
As banam:t-s fonnosas na doçura, 
Fructa, que em cachos pende, e cuida a gente 
Que fOra u .llgo da cruelserpcule. 

Distiugue-se eutre as mais na. fúnna ~ go~to, 
Pendente de alto ramo o cõco duro, 

(l) r.umpt·fl niío confundir (raganie , com {l'agrante. Ft·agranlc C o 1uc 
lem frilgrancia, cheiro, i. é., gue 6 cheiroso, fr11gao te ou lambem jlagra.nle 
significa muito-corado, Em flagrante deliclo quer di~er· tw flcln dP. r:nmmP.UP.r 
o àelicto, ou lúgo depois. 
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Que em grande casca no exterior composto , 
Enche o vaso intr'ior de um licor puro; 
Licor que , á competencia sendo posto. 
Do anligo neclar fôra o uome escuro ; 
Dentro lcm carne branca como a amcndoa, 
Que a Hlgnns enfermos fo i vila1, comendo-a. 

Nào são menos que as ouf.ras ~aboro~n~ 
As varias f ruelas do Brasil campeslt·cs: 
Com gala de ouro e purpum vistosas, 
Brilha a mangaba e os mocujés silvestres ; 
Os mamões, morieis , e outras famosas, 
De que os rudes caboclos foram mestres, 
Que ensinaram os oomes 1 que, se estitlam, 
Janipo e cajú vinhos distillam. 

Nas preciosas arvores se conta 
O cacáu, droga em Hespanha tão commua, 
Pouco n,altura mais que arbusto monta, 
E rende novo fruclo em cada lua : 
A baunilha nos cipós desponta, 
Que tem no chocolate a parte sua, 
Nasce eru Lajnhas, como páus de lacre 
De um sueco oleoso. grato o cheiro c acre. 

Oplimo anil de planta pequenina 
Ent.J·e as brenhas incultas se recolhe ; 
Tece-se a roupa do algodão mals lina, 
Que e.m ropia r~hundanlissima se collle; 

' ) 

Que, se a ahunda.ncia á lndustrio. :;c combino,, 1 

Cessando a inercia, qne millncro' tolhe, 

70 
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Houvera no algodão , qu e alli se topa, 
Ronpa com que \ Cs lir-se toda a Europa. 

O uruçú frucla. d 'at•vorc pequ ena. 
Como lima , em pyt·amide elevada , 
De que um extmclo a diligcncia ordena , 
Que a escarla la produz mais nacat·ada ; 
De immol'lallronco a tarajaba amena 
Reudr a am·ea CÔI' dus Uelgas desejada, 
O páu bt·asil , de q uc o engenhoso norle 
Coslmna r.xtt·ahi t· côt· tl e toda a so rte. 

Ha de balsamos an orcs ca padas, 
Que por l<Jguas c leguas se dilatam ; 
Folhas cinzentas, como a mm·ta, oht·adas, 
E em gralo aroma os troncos se desatam, 
Se nell es pelas luas são sangmdas ; 
E uso vario fa ze ndo os que contractam, 
Lavram remcdi os mil e obras lustrosas, 
C:onlas de chcit·o e caixas pt·eciu:;as. 

A co paíba em cm·as appla udida . 
Que a medica sciencia estima La.nlo, 
A bicuiba no oleo conhecida, 
A alm ccega qu e se usa no quebranto ; 
A prec iosa madeit·a appelecida , 
Que o nome nos merece de pau santo. 
O salsafraz cheit·oso, dü 'fu e as praças 
Se vêm cobertas co m formosas taças. 

Quaes t·i cas vcgc tavcis amethystas, 
As aguas do '' i oh~ l r, r.m v:wia cosl..1 , 
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O aur'f'O peqniá r.om claras vislas, 
Que noulr·os lenhos por malizse cnga,la; 
O vinhatico páu, que quando avistas 
Massa de ouro parece ex lensa e vasla ; 
O duro páu que ao feno eompetit·a, 
O angelim, lalaipeva, o supopira. 

Troncos varios em curé qualitlatlr• , 
()ue intei riças nos fazem as canôas, 
Danúo a grossura lfll capaeid:ulr.. 
Que andam remos quo.rcnla c cem pcssoa.s . 
E lta por· todo o Br·a.si l em quanl.irlarlc 
Madeiras para fabeicos tão boas, 
Que, I r·azendo-as ao ma e poe vastos rios, 
Pode enchee toda a Europa de navios. 

Fn. 1. DE s.~t..NTA IIITA ounÂo.- O Cat·amunt. 

Exercicio de elocução 

~ ~ 

- Oual o mais rico e importante vegeta l do Brnsil, sr.gunrlo rli'l; 
o poNa. r po1·qu~ 't 

- l)uc d1z elle do tabaco ou f'umo't 
- f)ue palavra se deriva do nome Nicot e que sabcis a respeito 

do objecto significado por cllo.~ 
- ~'a lai da mandioca e do ai pim ? 
- Que quereria o poeta Ui>'.er t:UIIL a:s :seguintes pu lavras 

Cumôi{eru col!teitu e em copia tanta '? 
- Que diz elle das h erv::~ s rlo Bmsil'? E cl11 sensitiva i' 
- Comn ~P. pronuncia a respeito das hervas med icinaes da nossa 

L•~rra1 

-.E a !'Co peito das fl ôres'? 
- Qunl a fi'Ucto. que dá po1' mais louvada c como a descrcv·~? 

- ()uc diz clle das outras fl'Uclas do Brasil, das quacs fula. ? 
5. 
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nrproduzi o qua r lle diz quanto af: nrvores e aos ar·bustos 

do 11rasil "! 
- Que juizo formava o poeta a respcilo da quu.ntido..dc de algo

diío do [kasi l; c para isso qu e seria mister, conforme diz e!le~ 
- Quaes são as madcir.:ts que aponta e que opinião mauife~la 

~Lre caJa uma tle lla~;i' 

Exercicio de redacção 

Escrevei úcerca da f'ertilidade de nossa terra. 
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LIÇÃO 9" 

PHYSICA - PROPRIEDADES (]~JU.~S UA MATERIA 

DENSIDADE 

83 

Chama-se Physica a sciencia que estuJ<t os pheno
menos que não implicam nllcrução nanalul'czados corpos. 
fi:lln, portanto, se occnpa da gravidade, do calor, da elecl1'i
cidade, da luz e do som. 

Corpo é tudo quanto pode alfrcl.ar pelo menos doi., de 
nossos sentidos, isto é, tudo quanto se pode apalpar, vêr, 
ouvir, cheirar ou sentir-lhe o sabor. Os corpos são de 
materia e, sem que nella se opere transformação, quanto 
á sua natureza, podem elles ter um dos tres estados · 
seguintes : o estado solido, o estado liquido c o esta.do 
gozoso. 

Um corpo é solido quando apresenta ao taclo uma 
resistencia que permitte alguem segural-o ; taes como a 
madeira, o ferro, etc. Os corpos liquidas não podem ser 
tomados entt·e os dedos e ahi comprimidos; como a 
agua, o vinho, o oleo, etc. Os corpos ,r;azosos são o ar e 
os que se lhe assemelham porque, como elle, são sub tis 
e frequentemente invisiveis :o vapor, por exemplo. 

O calor, ou por muito forte ou por excessivamente 
fraco. determina mudança no estado dos corpos. E' as
sim que o gêlo, que é solido, sendo aquecido torna-se 
agua, corpo liquido ; e esta, ainda mais aqueci<la, trans
forma-se. em vapor 1 corpo gazoso. Inversamente: o va-
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por, quando ru~friado , muda-~e em agua: e esla aind a 
mais resfriada , passa a ser gêlo. 

Possue a ma leria ccrlas (H'op•·iedades communs a lodos 
o~ t..:urpos c que, por c:;se molivo, se denominan1 proprie-

fig . .ti. 

dadesge,.aes. S"o as seguintes: e.r;tensão, inipenetrabilidode, 
dici<ibilidade, porosidade. compressibilidade, elasticid!Jde. 
mobilidade, e inercia, cmlim . 

Extensão é a p•·op •·i cdade do occupm· cel'la po•·çao 
do espaço. O volume de um corpo é a porção de es paQO 
!JUC cJlc OCCU(Ja. 
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Impenetrabilidade de um corpo é a propriedade de 
sómente elln, P. nr.nbliin uulru mais. podr,r· or.rupa1· no 
mesmo lempo o lo~';Ur em que se acha. Duas pal'liculas 
materiaes, por muito pe'luenas que sejam, não podem 
estar, ao mesmo lernpo~ num mosmo Ioga r : si estiverem · 
unidas, estarão sobre uma n1esrna superllcie, mas nao no 
mesmo lagar. 

Divisibilidade é a propriedade que lém os corpos 
de poderem ser divididos em partes cada vez menores. 

Porosidade é a propriedade de possuir poros, isto é, 
_peqtHwissimos espaços Yazios entre as di-versas Inolecu
las que constituem o mesmo corpo. Uma esphera de 
onro, por exe1nplo, ôca e cheia de uin liquido, deixa
o sahir' pelos poros. qtmndo submetlida a uma for·lc 
1wessao. 

Compressibilidade é a pr·opriedado de diminuir· de 
volnme mu corpo sujeito a uma aL:ção para esse fim ~llf

fieiente. Esta propriedade resulta, em gora!, do facto de 
rleixar·em entee si inlenallos desoccupados as p:trliell
las infinitamente pequenas que foemam o cor·po, cspa
<)OS que, pela compressão. vem a ser occupados pelas 
purticulas visinbas. 

Elasticidade t\ a pmprierlatlr prln. qu al c:rr·los corpos 
readquirem. seus primitivos volume c fór·ma llcsde que 
cesse a causa que os tenha alterado. · 

Mobilidade é a pr·opr·iedadc que tem os corpos de 
poderem ser postos em movimcnlo 1 isto f\ de Sel'em 
removidos de um para oull·o logar. 

Inercia é a propriedade que tem a matcria de não 
poder acluar sobre si mesma, para modificar seu estado 
de repouso ou de movimento. -'enhum corpo pôde 
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mu \'er-s r., sP.m que so bre elle ac luc uma força capaz de 
pr·od uzir tal movimento : assim como, uma vez postu em 
movime.nlo, o cm·po nào pára por si mesmo, mas só em 
virtude du uma força. Chama-se força Luda. causa r.apnz 
de modificar· o estado de repouso ou de movimento de um 
corpo ; e a sciencia que estuda as leis Ju movime.nl.o e do 
equ ilíbrio, e bem a,. im a npplicação dellas na constr·ucção 

e emprego das machinas denomina-de 
Mechanica . 

T uuo s os co r·pos lém peso . isto é, 
tende m a pr·ccipitar-oe sob re a terra desde 
<JIIC não soj am sustentados por uma 
fo r·ça que os im peça el e cahir. A causa 
rhl rp H"da. doscoJ'pos chama-se r;rat-'idade, 
c é devida á attracção que o globo 
INr·csl r·e exerce so bre tod os os olJj eclos . 
ainda que sejam estes in fi ni tamen te 
J) OI[UC il OS. 

Fig . .;.s . A fumaça que se eleva nos a re~, as 
n uve ns que nelles se ~ u s lenlam , o balão 

qu e sobe c pcrco n c o espaç,o não se fut·lmn i:Í le i da gTa vi
dnd ·~ : apenas po rque sao mais leves qu e o ar-, são por es te 
sustentados, c cáem si se tornam mais. pesados do que elle . 

A direrçáo que a gm vidade dá aos corpos , pódc-sc 
dizer·, é scmpr·e a mesma e determinada por meiu do fio 
de prumo (fig. 48; , isto é, um fio na extremidade do 
qual se acha preso um corpo pesad o, chumLo ou lnl~o 

geralmente. 
Esta dit'ecç,ão, chamada tl!rtiwl, curTesponde a nma 

perpendiculao· á su pel'ficie cl 'agua lranquilla, a qual 
representa um plauu hor·izon(al. 
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Todos os corpos cúew con1 igual l'apidez quando não 
cnconll'fim rcsi slcncia alg·uma., co mo , 
por exemplo, a r1n~ lhr.s ofl'erece o ar. 

Assim , em um tubo de viuro de 
que, por meio da inarl!ina pneumalica 
(que J epois conhecereis) se tiver extra
llido lodo o ar, eslabeleecndn-sP. por
l.anlo o wcuo, um a pequena bola de 
chumbo. um_pedaço (fig. ·1 9) de pnprl 
e tL rama. de lUllfl pcnna chegarão ao 
mesmo tem po á oulm ext,·emidadc dn 
lubu. si u voltarmos rapidamente. Se o 
lubo estiver cheio de a1~, , ·ê-sc ao 

' r~onlrario cair primeiro o chumbo, 
de pois o papel e finalmente a penna. 
O ar, C[llt.! é [Je~ado, oppõe conseguinle-
rncnlc uma resislcncia sensivel aos 
rlll'pos que cáem. Em falta do tubo 
de que acabamos de vos falar , um(l 
cxperir.ncia podei:; fazer para veri0car 
este principio, e é a seguinte. Tomai 
uma moeda . de t,oo 1·éis pu1· exemplo , e 
cortai um circulo de jl(lpcl pCI'i'ci tamcnle 
egual ao disco da mne1la; collucai su!Jre 
a moeda o papel assim co ,·lado : c 
deixai ca ít• ambos essrs ohjeclos de 
modo que a moeda fique sempre por 
baixo do papel. \'e1·ei; fjllr. amhu,, 

•· 

Fig .. i O. 

papel e moeda, chegarão juntos M chão, porque a moeda 
leeá Jeslocado o ar , que assim nrlo offerecení re~i s tencia 

ao papel. E tanto é assim, que, si da mesma allura sollardes 
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Fig. 50. 
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separado~ us dois discos, o 
papel e a moeda, esta cahirá 
lugu e aqnrllr oseillará no a•· 
antes de chegar á te na. 

A Ye.locirlade adquirida du
rante a queda dos co rpos aug
meota com o tem po que levam 
tt caír, e o espaço por elles 
percorrido é proporcional ao 
quadrado do tempo. Paru ;c 
poderem ve1·ifiear essas leis 
inventaram-se dois apparellws : 
um , a macbioa de Alwood 
(fi g. 50) que modem a ve.loci
dade da queda, sem mod ifica•· 
as relações q'ue existem enf•·e 
as diversas cí rcumstancias do 
plwnomeuo; u ou[I·o, o appa
relho M01·in (tig. 51 j que per
milte dei.\.ar cair um r.o r·po 
Jin·emenle e n. pJ·ccim·, por um 
p1·o cesso g•·aphieo, o~ espaços 
perco rridos. Assim , cxperien
,.;,, <''<nr· ln ~ f(>m dcmonslmdo 
que um co•·po pesado per·corre, 
no JWimPir·o seguodo de sua 
queda. uma di:;Lnncia de 4m9: 
no sPgumlo 14 .... 7 e no lerceir·o 
24"5. Logo : o espaço percorrido 
no pl'irnell·o sügundo é de 4m9; 
nos dois primeiros segundos é 
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de 4m9 mais '1 4•7 ou 19"6 ;. c nos Ires pt·imcims segundos 
de 4•9 mais 14• 7 mais 24"5 ou 
41~·1. 

A 'clocidadc adquirida pelos 
co t·pos é. pm·tanto, cuusideravel 
quando elles cácm de muito 
alto :-um gr~o fi P. ar·nia gruhlia, 
que nenhum mal causa quando 
cáe da altura de um melm, 
so b•·e vossa mão, poderia feril-a 
gravemente si caísse de ·uma 
altu ra de cem metros. 

Pelo que acabais de lêr , podeis 
al'aliar o papel importante 
cxc l'cido pela gravidade na natu
reza e na industria. E' pela força 
da gravidade que o ar almos
ph erico pesa sobre a terr~, que 
a agua das nuvens cáe sobre o 
súlu dividida em go llas pela 
resislenc la do ar, e que as aguas 
dos rios e das •·ibcirns correm 
constantemente para o mar. E' 
desta for~a que se utilisam os 
tmbalhadores das mon tanhas, 
quando fazem saltar do cimo do 
mon te ao valle as madeiras 

Fi~. ãt. 

rorl.adas ; os lavradores, quando Clll f.H'eg-arn a a.gua para 
mover aE machinas ; o relojoeit·o, pondo rclogios em 
movimento cuiH o auxilio dus peso:;:, q11 r vao gm.rlati
vumcntc descendo , e do balan ceiro que osc illa . 
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E ain,da a gravid~de que determina uma série de oscil
Jações ou movimentos rle vai-vem do pendulo, isto é, um 
fio com um peso na extremidade inferior (fig. 52), tendo 
a superior fixa a um ponto. Este insteumeolo seeve para 

Fig. 52. 

demonstrar não só que a intensidade da 
força de gravidade. augmenta do equador 
para os pólos, como lambem que ella 
diminue á medida que o corpo sobre que 
se excn~~, se vai elevaudo ua almospltera. 

O peso dos coq>os; de volume igual, é 
diverso confot·me os corpos : um ccnli
mclro cubico massiço de platina, de 
ouro, de mH~uri o, rlP. chumbo, de fetTO 
são mais pesados rrue a agua rlistil!ada 
contida em um centimelro cubico, a 
qual pesa um gramma; porém, ao con
lrario, menos do que a agua pesam o 
oleo, o vinho, a céea, etc. 

Quando se compara assim o peso de um 
corpo, ao peso de um igual volume 
d'agna distillad'a, obtem-se um numero 
que exprime o peso especifico ou densidade 
desse corpo. Sabenclo-se, pot• exemplo, 
que o centímetro cu bico de agua dislillada 

pesa um g•·amma e que o centímetro cubico de chumbo 
pesa onze vezes mais, isto é, l 1 grammas, diz-se que o 
peso especifico do chumbo é 11. Do mesmo modo, 
porque ,o centimelro cu bico de cortiça pesa vinte e quatro 
cenligra.mmas, diz-se que a densidade da cortiça é 0,24 
isto é, vinte e quatro centesimos. 

A dénsidade ou o peso especifico de um corpo 
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é, porl<wlo, a relação do peso d'esse corpo com o peso de 
um igual volume d'agua dís tíllacla . 

Pur díiTereulcs meios se póde determinar a densidade 
dos corpos, o gráu de concentração de certos lí qu idos, nu 
a soa I'iqurza•em certos princípios dissolvidos; sendo o 

-'~ 

Fig. 53. 

mais commum o emprego dos areometros . Entre estes 
contam-se o de N1clwlson (fi g, 53- ' ), o de Fahrenheitl'l, 
u de B awm!<31 , e u ulcoometro centesimal de Gay-l .ussac141. 
O de Nicllolso n serve para dclermin at· a densidade de nm 
curpu ~u l i d u, iusol u vel n a agua, como um pedaço de 
enxofre, por exemplo. O de Fallr enhe íL de que aliás 
raramen te se faz nso, de~ti n a-se á determi nação da densi
dade dos liqu idos, assim como o de Gay-Lussat, q ue 
immr.rso nnm liquido alcouli co, indica immetlialamen le a 
riqLwza desse líqu ido em alcool , po ís<1ue descet·á tan to 
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mais quan~o mai~ alcool nesse mesmo liquido ho11ver. 
Assim : - na ngua , o inst•·umenlo mergulha só mente ulé 
a divisão zero, collocada na base Ull has te ; no alcool 
puro, aprofunda-se até a divisão 100 , nn extremidade 
superior; e si clle não vai além da rlivisQo 66 , por exemplo, 
quer dizer que o liquido suj eito ao exame contem, em 
"o lume, üO por ceutu uc alcool e 40 de agua. 

O numero que designa a densidad e de um corpo tem 
ft·equenle t<pplica<jão nos calculas seguintes : 

1.' Conhecendo-se o volume de um corpo e sua den
sidade, achar seu peso . A densidadn é o peso de um 
cen tímetro cu bico do corpo : f logo , mulliplicandu-se 
Õ numero ~ne expt•ime a dcnsidaric, pelo volume do 
corpo em ce ntímetros cubicos, tcr-se-htt o peso em 
grammas. , 

2' Conhecendo-se o peso de um corpo e sua densidrtde, 
achar seu volume_ Resolver-se-ha a questão por um racio
cin io inverso do precedente : o pe>u é igual ao prorluclo 
rio volume pela densidade; logo, pm·a se •· dclct'min ndo, 
eleve-se dividir o peso pela úemiduue . Um meior.inio 
a nalogo a es te ultimo dat'-nos-ia a con hecer a reg•·a ptu·a 
detet·minar a densidade, que é : - dividi1· n pe.ço pelo 
nolume. 

O segllinte quadro vos moolra a uensidarlr. rlr. alguns 
do~ corpos mais communs : 
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CORPOS. COnPOS. 

1-------
.Agua dislillo.dn. ... 
Acido sulfurico . . 
.!go forjado ... 

!~~~~ u{~~~~~~·~;~;~;.~i·(x: 
Alumen. 
ArCO de JÜJ.HL,. 
Ardozia ... 
Arêa terroso. ......... . 
Arêa do 11111.1' (secca) .. 
Azeile dôce ..... . 
Bronze (sinosto) .. 
Cal viva .. . 
Cautchuc ..... . 
Canulla !Jllfl.lti .. .. . 
Canella. 1'\rt~>:~Jr~z . . . 
CurvfLO de madeira . . . 
Carva.o de pech'a ... . 

i,OOO 
1,841 
7,840 
1.026 
u.~4ll 
!,700 
1.l20 
2 .853 
1.700 
1.4-48 
0.915 
8,320 
0.8i0 
0.98!.1 
0,800 
O.!hlO 
0.250 
1,30ú 

Cêra .. . 
Cristal .......... . 
Chumbo fundido .. 
Cobre em aramt: . 
Cobre fundido . . 
Cortiça .......... . 

~~~~;~e~~-t i t ~·- ~ .. 
Estanho fundido .. 
Ferro fundido, . 
Gêlo .. 
Leite ... . 
Marlim .... . 
Marmore .. 
Mercurio ........... . 
Onro puro hmrlirln. 
Platina 
Vinho tlo Porto .. 

Exercício de elocução 

0,963 
;j,:JiHI 

il,3!:i2 
8,879 
8,7Rf! 
0,240 
0,660 
2.033 
7.920 
VW1 
0,020 
1 ,030 
1.R26 
2,717 

13,.JS6 
19,21í8 
21,500 

0,995 

- Que entendeis por - Physica- e rlr, q11e r. qur. r.ll::t Fe or.-
culJa? , 

-Que é corpo e quaes os seus estados? 
- Dai definição e e x.~ mplos do corpo so lido, elo liqnirlo, e rio 

gazoso'l 
- Qual a causa 111 1d1ficadora do estad-:. dos corpos? Exemplos? 
-Que é ma.ter ia e quaes as suas propriedades geraes? 
-Falai de c!lda. umad'cllas~ 
- Que é gravidadt· ~ 
- Dizei u que so ui.Jcrde~ ácerca da queda. dus curpos? 
-Que importancia tem a força de gravidade? 
- Qne·s!lbr.is a respeito do peso dos corpos '1 
-Que é densidade"! 
-Que podeis dizer dos areometrost 
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Exerciclo de redac!(ão 

l:.'screv~i a. um amigo fnlrmdo-llle do que 7lesta lição ap1'en
de,Hes . F'atei considerações sobre a itnpo1·tancitl desses confltH'i
mentos, convidando a esse amigo a instruir-se. 
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LIÇÃO 10' 

l''ESTA E~I UO~HA DE CULUMllO l'ELOS IND!f.ENAS 

Prompla e garriua co m brioso empr.nho, 
Alegre a chusma no comez saltita, 
Ralendo passos, apumndo o santo, 
As armas repulindo, e denotando 
Anciosa aguarela r· da festa a h01·a. 

Tocando alinha aJ·clcntc do oceano 
Brilhante n evoei J'O simulava 
De um Anjo a forma, súspendenclo o globo 
Do sol co' a mão dil'eila, e com a esquerda 
l'am oeste apontava, qual si aos nautas 
Plagas ignotas revelar quizcsse. 
Pas1nar·am todos! c a visão prenuncia, 
Ao halito das aur·us matutinas, 
Pelo céo n1ansamentc rarefez-se. 

Numa 'taba real, irnpi·ovisada 
Para Colombo o os seus, com previ o cotmlo, 
Exibira o Cacique off,·endas va1·ias. 
Náo sem arte e conselho csladeadas. 
Quanto produz a naturczu inculta 
Dayuella estaucja, o generoso chefe 
AJii clepositáJ·a a pm· dos p1·iscos 
Arlefadus da iufaueia uo homem bJ·onr.o. 
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Er·a a inuuslria inLcrcole á idade-saxea, 
Hcvelando do engenho a singeleza. 

Em trançado~ giráus. longa~ rslC'iz'as, 
E suspensos cabazes se apinhavmu 
FL'Uclos que as orlas do fecundo Amo, 
E as famosas do Tcjo nunca vir ·~m! 

fruclos que á boca, pela 'isht e olfalo, 
Enviavam delicias, não gostadas 
Por Appicio e Lucullo , quando o Tibre 
Ajoujados biremes remontavam, 
Le.vando a Homa as pr·oducções da terra. 

Enchia a laha, mcendcndo o aroma, 
O rei das f'ruclas, >tnanaz olente 
De cota rle Ollt'O e kauihu· de bronze; 
E juncto o vinho, em na.turaes gomilhos, 
Fervendo a essr.ncia Uo gullneiro pomo. 
E1 fama secula.,· que a ruim tristeza 
Esta fructa real ledrt r·echaçu! 
Pelas orlas do tccto c pcJa.s traves, 
Em suspensos rar.imos cochleados. 
Pendem os pomos da nutriz paco,·a, 
A banana fluente, grato r. i bo . 
Do ancião , c da infancia desleitada. 
Em allos montes, Ioul'ejando a rasea , 
O doce cambucá que a febre expulsa, 
E a sede estanca ao caçador arei ente. 
Alçando o bojo a jaca clephantina, 

(l) Cochleados '1Ut.:r tli lcr cw forma tlc ca.racol, cnrola.dos cru c3piro.l. 
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E os lout··os git·imús que o terra beijam. 
Em cestos de Ul'icana se aprema.va. 
O louro jambo, que distilln a t·osa; 
A hronzea pinha que clausura pel'ias , 
E ali i ao neclar o jasmim odoro! 
Alactea pera, o abacate olc tllc, 
Cuja polpa supcm o fino creme: 
O gomoso t·uhim , vítrea pitanga , 
Mimo dos campos, dos sertões, c praias; 
A polposa goiaba cõr de cal'llc, 
E n moclf1slo aJ'at;á de varias côres ; 
O ingó. vclloso. protectot· dos rios. 
No vct•rlc estojo recolheu do a polpa 
Que a sede ncnlma, nas eslivns hOL'a3: 
O lm:lt·oso pingrnlr , o doce fill10 
Da terna, hclla , c lri s le passiflora, 
E as gt•nnarJas da scJva, a grum ixunH.l, 
Cuja flôt· tropical o sol festeja. 
No chão, em montes rlc escabmso aspecto. 
O canopo dn sc lvo, a supuca:a, 
Amor da simia1 c elo vor·nz tpwixaUu, 
Que faminto ll1 e abate ccrcco o LI·onco. 
Em bandejas de palma~ 1 rlc gramiucas, 
Salpicadas de flores, reluzia 
Q.uaes grãos de alamhre o en.mhoim cheit·oso , 
Das aves ribeirinhas a~ dclicins; 
O nobee giL·ibá, quü apura o canto 
Da snhyra gentil ; o cacho cscm·o 
!Je cerdoso tucum, amor dos brejos, 
Linho da selva, preador dos peixes ; 
O formoso indaiá, que .o lh yrso im i la; 
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O bronzeo burity, que adora as fontes, 
E o coco ingente, que namora o pégo, 
Dá leite á infancia e limonada ao homem; 
O cajú perfumado, alma do sangue, 
Delicia estiva, junto a polpa lendo 
Em parda concha sabor·osa amendoa; 
A mangttba melliflua, o pardo c doce 
Sapoty, que disperla os sons canoros 
Do meigo sabiá, do galuramo. 
Via-se a lu na, cujos figos verdes 
EuLre e~piulJOs .:;e occullam, co1no os fructos 
Do cardo hcrculeo na fendida rocba, 
On da chala urumLeba, a;senlu e berço 
Do insccto purpurina que escurece 
A côr do astro real, brazão do solio : 
Em alcofas enorm.es rouxeando 
O oleoso cacáu, mimo dos bailes, 
E moeda de Aztcca; em lindas cestas 
A baunilha sr,m par, a noz mtJsr.rHla, 
A fava alente de Tonkin riqueza, 
E mil ontl·os pr·otligios Ja nnJnra, 

Com ::1.1'tn culinat'Üt preparados, 
Em ccnnnicos vasos fumegavam 
O mimoso cará, o tenro inl1arnc, 
E os macios c alvos mangaritos, 
Da fonte amigos; o barbado milho 
Em tostadas espigas, em cangica, 
Em macias pipocas, rehenladas 1 

Quaes Ll'ancas flõres, no bormlho intenso; 
Do aipim farin bento, côr de jaspe, 
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Os cylindros, que o pão vencem no gosto, 
Qual vence o manguslão a pera iLeria; 
Tostados •·o los de palmito eburneo, 
Os molles talos do sombrio feto ; 
A raiz do paty, crue d'alcaxofra 
Vence a massa no gosto e uo voh1mP; 
E as batatas nu trizes, que na polpa 
Das flôres o nutliz ao dor,e uniram. 

Em folhas •l~ ~neté, junto de acervos 
Da mais bronca farinha, recendiam 
Quanto os •·i os e o mar tem d'excellente . 
O pando mero, habitador da5 syrtes, 
A enxova p•·ateada, o pianbanha, 
A jamanta, que emborca as almadias, 
O chato e negro surubi, o bagre, 
O polvo, Bri•u·êo das mansas aguas, 
A ingente tartaruga, escudo do indio, 
O mussum, que simula alra serpente, 
O tenro cançonele, agno dos mares, 
A oleosa tainha, o bom roballo, 
O longo puraqué que o rio expclle, 
O dourado, a lagosta, e outras especies 
Nos lagos e remansos germinadas. 

Em acto de combate, a fronte arborea 
Erguida e curva, fumegando aromas, · 
Grandes \'eados, n'um giráu mais longo, 
Viam-se aos cenlos, e cevadas I.Jaca!:i, 
E co lias fugazes; bronzeados, 
netor\'idos lagàrtos alvejando 
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A tenra caud a : e os fe ios e cc t·d qsos 
Javalis 1l rr fl oresta, recurvando 
Os medonhos co I milhos ; c espetados 
Em lo ngas varas us gambás bo rrachos, 
Os infcnsos lalús, e asco causando, 
Os macacos, quaes nlllmias egypcianas. 
Et1Lre as mil aves, primorava o vulto 
Do gostoso perú, mimo das regias; 
A perdi z, o macuco: a jacolinga, 
O pato agrc~te: a hum ida mwseja, 
O anÍI oleoso. a capoeil'a, 
Que a fl nula pasto1·il na selva en tôa, 
A cinzen ta ira ponga, cujo malh o 
Conculo as rocha~ e n devüza aba.ln; 
O crislado mulum, e o~ papagaios, 
E ouh·os mil passa1·inh os de en Onrl rr. 

E m varins jarras, em porongos va ri as. 
Fci'Vendo a espuma o hydromel d'abclila, 
A igaÇaha cheirosa, o ' 'inho oi ente 
Do gostoso caj ú ; a maniqueira 
E o cany, que do mill10 exlrahc.a indus tria; 
O fortc..j uve ly, alcool c] ,, LubcJ·as; 
A qui fira, que as uauscas afugenta; 
A ga r·apa, ro ubada ao marimbondo. 
E á rl orr jalahy, que forma a cera ; 
O vinho dn. pa lm0ii·n; e om l ongo~ cestos 
O beijú vaJ·indo. o piiu da ocha, 
Que adubado fm·mc nta alva ce1·vej a. 

Colombo chega, e deslumbrn do rí vista 
Dos novos dons da natureza, no in cola. 



p 
' (!l!f~TO , LI(IRO . f~ fETl'UR A 

Um ri so en,•ia, (lUC o donoso chefe, 
Qual celeste favor, humilde acolhe. 
Em cui·va t·edc em que o matiz esplcnd e 
Da mais bella plumagem , toma asscn lo 
O curioso !\aula: e saboJ·cia 
Do novo leito o balançar suave. 
A seu lado, igualmente, o rei assenta, 
E no ('hão, sobre esteims, toda a côrtc . 

Diz o 1·ei a Colombo que aos seus mande 
Seu chão ennobreceJ·. Acena o Chefe; 
A1·ana dá signal; a 11m t.r,mpo romprm 
As tubas clan~orosas; cai um panno , 
Abre-se a scena, e com gar·boso impulsn 
Em linha rompe a variada chusma 
Tangendo adu fos, tamboJ·ins e flauta s; 
\'em á taba real, saúda o Chefe, 
E em dois campos se fo1·ma frente a fl'ente. 
A dança encclam, recruzando as filas, 
Cautando copias, enredando os passos, 
Formando pares de Chrislãos e Mouros, 
Travando as armas em guel'reiro~g,·upos, 
E de noYo tomando os seus Jogares. 
Rompe novo descante , ao longo se ab1·e 
f/e stiva Lenda de floridos arcos, 
Onde peneLJ·ajovial calei'Va 
De garridos ciganos, meneando 
Pintadas vara:;, matizados lenços; 
E a dança finda com geral applauso. 
Dos MoUJ·o; e ChJ•islãos após campeia 
Meia cenluria simulando embales: 

10 1 
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Anancam-sc batendo os pés A as :nmas, 
Fol'lnam varios paineis; termina a festa 
ror um quadro geral. em •rue se viam 
o, Chrislllos sob•·e os ~I om·os gcnuOcxos. 

Como so mb•·rt fiel do moto e passos 
Da gente iberia. viu-se a lurba indjgcna 
A dança aclumerar, seguindo em tudo 
Da ~husma os gestos: tanto enlevo achára. 

Qwd sa1·iga que em surto evita a mol'le, 
PuJa o I'Ci, pisa a terra, e gc~ticula: 
Bor·nr.ia o muracá , trina um sibilo, 
(Juc no peito dos seus a furia acceiHlP. 
Raio r.st.alado em fl'agoroso valle 
Simula o guáu da barbara caterva, 
Q•w ao reclamo real assim responde, 
E em curvas se aln·e, disparando ás JIIJV<·ns 
F•·cmenle ululo com aladas setlas. 
Eis comparecem matizados grupos 
De ligeiros donzeis vestidos de aves : 
F•·onles ornadas de- compridos bicos, 
Rruç.os cobertos de b•·ilhantcs pcnnas, 
So remigio imitando as varjas avr.s, 
Drtndo sallos, e pulos desmedidos, 
Que acrobata feliz nunca aLLingfra! 
Uns, a um masli'O suspensos no nr giram, 
Outl"Os em cordas se ret!ouçam lerlos, 
Alguns o pico imitam, e nas ramas 
Tecem ninhos , uu bl'incam pipilando 1 

Dir-sc-hia ao v el-os que do olympo egypcio 
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Baixát·a d'tlorus a plumosa côrle 
A' JJOV lt terra, a demandar altares. 
Nn. luclai amor, e surto, eram perfcilos, 
Complr.LQS no imitm·, em tudo exaclos. 
Movendo os lnbios, co'o mai s puro acccn lu , 
No ar soltaram da canora estirp e 
O var·io canto, a i Iludir as aves!' 
Após o tintinae, veio gorgeio 
De escalas , de repiques, de lriuados, 
E meigas prolações. Rompeu a fl aula 
Do terno sabiá; o c<wlo urgenl.eo 
Do lindo galut•amo, que cspadana 
Leva ·vida na scha ; u. voz suave 
Do claeo jahueá , e as li orilums 
Dos lindos cardcaeo: OJJVÍII-SC a !lcnia 
Da Lrislc jtwity.; o sil vo aspet·rimo 
!Jo ' erdc aracary, e os magos hymn os, 
Com o clnnas de Hôt't•s que se iriam . 
Da o'·aolc philomela; vrio o artista , 
O c:c lesle azulão, que rouba as n o las 
Da satry ra e canario, e as cadencias 
Do mer lo cscu,·o, CJUC os sct·lões domina 
Cantou a lapintnga , e pelos ares 
Do tucano zumbiu n. co rn ea trom pa, 
Cuuw se hottvr.ssr, rl c supina f rança 
"Saudado a aurora na floresla virgem. 
Ouvin-f'P. dn mttf.um o accerilo lugub1·e, 
E o hymno, os uivos, c a palavr·a amiga 
Do sa hi:í siea , em cuj o peito 
As t'oux as lasiandras se eslampat·am! 
E ai fim mescladas num conjuncto alegre 
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As Yarias yozes. com la! foi'Qa c brilho , 
A imagem deram gr·a.r.iosa ~ hr. Jia 
Do hymno alado á magestosa lorde. 

Foi gmnde a sensação! A chusma inteira 
Num brado e num descanle pt'OI'Ompendo, 
O concentro applaudiu. cheia de pasmo ~ 

M." DE A. PonTo-ALF.fir.E. - Colombo 

Exercício de e!ocu9ão 

- Bm que parte do naYio es tavam e o que foz iom os eompa.
nhe il'Oa de Colombo~ 

-Que. \'i,;fin tivrmm elles nessa occasia.o? 
- Onde e como recebeu o Cn~iqur. a Colam bo c seus compa-

nheit·os~ 

- Dize i o que ahi se via~ 
- Que entendeis dos seguintes versos : 

« Pendem os pomos da. .nutriz pacova, 
t<. A banana fluente, grato cibo 
« Do aucião e da infancia desleilada. n~ 

-Que querem dizer as palavra:;:- na.~ estivas hoTas'? 
- Que outras significações tem a palavra estiva! 
- Que quer dizer tr·opical'! Porque tem esse nome a circumfe-

renci:l de que acabais de falar~ 
- Oue é- arte culina1'ia, - e que diz o poeLa htwer essa arte 

fornecido ao banlJuet~~ 
-Que bebidas ahi havia? 
- Que sentimento e:xperirnenlou Colombo ao vêr tuclo i~~o, P. o 

que fez~ 
-Que disse o rei indio a. Colombo e o que se seguiu a isso? 
-Qual foi o quadro final a que se rcfc1'C o poeta? 
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- Qur fr.z Pntao o rei 1 
- E q ue houve enlilo ~ 
- Que efl'eito pt·od uziu esse facto no-s assistentes~ 

Exercicio de redacfilO 

Fa:;ei por escripto a narrarão da festa em honra de Colombo. 



[ (}() QUINTO LIVRO DE LEITURA 

LIÇÃO 11 ' 

ALAVANCA - D.o\.LANÇA E OUTRAS APPLlCAÇÜE:S 

D.\. AL\ VANC:\ 

A gravidade aclúa de fnclo sobre todas as parlic ulas dos 
cm·pos; mns tudo se passa como se a fOI'Ça se ap plicasse a 
um só ponto determi nado. chamado centl'o de grãvidade. 

Quand o o corpo é sustentado ou suspenso de modo a 
con lrabnlançar a acção <la gra,idadc, ha equilibrio, o 
corpo não cáe . Dois pesos iguaes. duas f'ot·ças iguaes 

Fig. 5i . 

estabelecem equi
líbrio . 

Conforme o Jo
gar do centro de 
graviclaclc, o equi
líbrio é estavel ou 
instavel. Um ovo 
collocado no sen-
tido do seu eixo 

maiOJ', isto ~ ' em pe, e:; lá em equilibl'io inslavci; estará 
em equilíbr io estavcl q uando deitado , isto é. quando se u 
eixo maior fó1· pa•·allelO'á supet·fi cic em <[U C clle se apoiar . 

Applicando o princ[pio do equilíbrio das fo rças, o 
homem pôde consti'Uit• machinas que lhe pet·mittem 
le, •anlar peso:; enormes. A mais ~implcs das nttLdüuas 
é a alavanca. 

A alavanca , na sua mais simples fúrma , é liUHl. Lana 
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/inllexivol qu e se firma sobt·e um ponto fixo denominado 
ponto de apoio (fig. H). As duas partes dessa hal't'a. 
uma do cada lado do ponlo de apoio, são os braços da 
alavanca. O peso 
que se deve lc
vaJÜ:li', é a ?'esis
tencia; e a força 
pá1·a isso enipre
gada, é a polen
cia. 

Conforme a 
posição do ponto 
de apoio rela- F;g. "'· 

tivanFmle á po-
tencia c á rcsislcncia. a alavanca é de lrcs geueros. 

A alavanca do primeiro genero é aquella em que o ponto 
de apoio está situado entre a resistcncia e a poLcncia 

~·ig . 56. 

(fig. 55). 
Em geral, quanto 

mais comprido é o 
braço dapolencia, rela
tivamente ao da resis
Lencia, tanto mais aug
Inenlada é a força. 

Na alavanca do se
gundo genero o ponto 
de apoio está na extre
midade da alavanca : 

a rr.sist.r.ncia t-;t: adia entre este ponto e a polcncia, coino 
se pode vêr n'um carrinho de mão (fig. 56); pelo que a 
potenr:ia é sempre favorecida. 
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Na alavanca do terceii'O genero a potcncia se acha 
enlre o ponto de apoio e a rc~ i s ten cia , como nas pinças e. 
nos pc,lacs po r· exemplo (fig. 5i ). Esle genero é especial 
par·a rfTeilos de velocidade. 

Não acredilar·c is, com ccr leza, que os resultados ob
lirl os por· meio de uma balança :ng. 58), de uma teso ul'a, 
de uma pin<;n~ de uma roLla ele n1oinho , de um moitão , 
de: um can ·in ho de mão. ele .. sej am regidos pelas leis 
da a1ínanca . No emtanto em lodo:; Cti!St.:!':: casos púde-~e 
conceber· uma linha recla passando pelo ponlo de apoio 

ou de rulação e solwe n. 
<[Ulll as J'or·ças aclucm. 

Uma das applij·n~flPs 

mais gencracs da ala
va nca do [H'imrir•o grne
ro se acha. na baLan;-a, 
que se rve par·n se prsa1· 
um corpo. 

(lig. 57. 

A mai' simples das 
baJançns úo nsta princi
palmrnl.e de braços c de 

uma. ou dua!:l eonchas. Os braços, iguac ::; em gez·al, fot·mam 
o lrar:e:·;siio ou IJarn_L resi~;lenle mu rqrrilihrio sobre um 
ponlo de apoio na ex trem idade de um SIIJIJIOI'le; c dize
mos em geral, pül'l{Ue ha hnlanças d ~ hr·a1;os deseguaes, 
como vereis depois. 

Para diurirr uir o allr· ito, rssr ponto rir apoio é consli
luido pela ar:esln viva de um pl'i sma de aço, ou o wtel/o. 

As coudws sao, qun~i scmpr·e, especies de bacias 
suspnsas em cada cxlr·cmidadc do lmvcssão, por meio 
de co rrente> ou de nos mclalli cos. Numa dessas con-
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chas colloca-se o objecto cujo peso se deYcclete•·minar, 
e na oulra pesos de chumbo, ele ferro ou de latão , para 
se e> Labelecer o oquilihrio. Quando nada existe nas con
clws , esta> estarão lambem equilibradas, e n'este caso 

Fig. ~8. 

o fiel, agulha fixada acima do cuteuo, achar-se-á collo
cado em frente do ponto de mim, indicado por um 
::ero . 

Ao collocar-se um co rpo pesado em uma dos conchas, 
o C!j uilibrio >erá tlcsfeilo. c não se restabelecerá senão 
quando se collocar na outra concha um peso egual. 
A;;>im, acluaudo egualmenle os dois pesos sobre o tra-

7 
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vessão, tornará este á posição horizontal ,. n flel se col
locm·á em frenl" do zero. 

A balança do commercio ou balm>frJ. de Robaml 
(fig. 59) é construída segundo os mesmos principias. 

mas as con
chas repou
sam sobre a~ 
extremidade> 
superiorús do 
Lravessão, ou 
directamcn te 
quando clle é 
visivel sobre 

L• ig. 59. a caú:a dn 
balança, ou 

i nriirectamenle si el!e funccionu dentro ela caU.u. Ne>l.e 
ultimo caso, de cada extremidarle do travessão parte uma 
columna de ferro que 
sustenta a armação sobre 
a qual, e acima da caixa, 
é collocada a respectiva 
concha. 

A figura ao lado vos \!'i'•mnliillfi+imriiílrroimfum!lll~cfl.I\)-W 
mostra a balança 1'Dmana 
(fig. 60), cujos braços sflo 
rleseguacs. A carga ou 
objccto que se deve ~esar, 
actú.a sobre o hraço mais 
curto do lra vessãu, em 

Fig. 60. 

quanto o peso movei dcslisa sobre o braço maior. Este 
altimo é dividido em distancias eguaes por meio de 



QUINTO LIVB.O I)E LEITURA 111 

pequeno, suleos, c é fucil ver· que o peso deverá ser 
collocado tanto mais longe dn eenl.r·o, quan to mais pesado 
fór O objeclo <[UC UCYa 5(;1' (li-aliado. 

As balanças por meio daR qnaes ,;e pesam os dia-

Fi;. Ql 

mantes e certos medicamentos. e que se dmmam 
lialunçm de preri.ão (fig . 61 ), ofl'ercccm algumas parti
culariuades de construe~ao desl.inarln> JH"ÍHeÍJmlmcntc 
a asset:;·urar e con~crvar a justesa c a sensibilidade 
do in,slnrmento. Tambem para c<>e mesmo fim t!e1em 
ser posta" em uma caim de vidro, e'itando-sc d'esse 
modo· os constantes mo\imenlos rlevirlos á> conenles 
r!,~ m· ; - e par·a impcdii· a oxidação das peças de 
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aço que nclln existem, conser
va-se dentro da caixa de vidro 
um vaso contendo cal l'iva 
ou chlorureto de calcium, 
afim de prescrvm· o ar da 
hudmiade. 

Uma das mais nolaveis 
applicações das leis da alu
vanca é a ((Ue rege a co n
slmcção dos mo ilões . Estes 
podem ser fixos, ou mo
veis. 

Pig. tit. O moitão fixo consiste 
em um disco (fl g. 62) cuja 

r i1·cumfcrencia é provida d!! um sulco destinado lt recebe r 
uma corda ou uma corrente. Seu 
eixo de rotação, passando pelo 
cenh;o, é sustentado por uma 
chapa de ferro que abraça o 
moitão c é fixada em uma barra 
<l r modo a não pcrmillir outro 
movimento al6m do de rotação. 
Ahi temos uma a !)plicação da 
nhtvanca do 1' genero, de !Jmçus 
Cj>;uues, porque f01·ças eguaes 
ncluam ao mesmo tempo sobre 
suas extremidades, havendo 
equilíbri o. 

Tendes visto, cültamente, o 
moi!Uo fixo funccionan clo nos 
guindastes e nas cá breas; e pro- Fig. 63 . 
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vavelmentc j:í o tendes usado no que se chama roldana 
para ""rr.nder facilmente certos objeclos , as gaiolas dos 
passarinhos por exemplo. conseguindo ainda, por esse 
mrio, que se não gaste como atteito a.I!Ol'da para isso 
empregada. 

O moitão movel (fig. 63) pôde igual
·mentc se r considerado como uma ala
vanca do 2° gráu. O ponto de apoio está 
no centro; é o braço de alavanca da carga, 
que puxa para baixo; e o diamelro o braço 
de alavanca da polcnciu, que puxa pum 
cima. Como n'este caso os braços da ala
vanca estão na relação do raio pam o 
diamelr·o, isto é, de 1 par·a 2, basta a 
metade da força para estuLelecer· ettnili
brio. Assim, admitlindo que a carga scjc 
de' .:\. kilograuunas, Laslanl um esfOJ'CJO 
egual ao peso de 2 kilogrammas para 
equililwal-a: e o menor excesso de força 
fa•·ia que a carga subisse. 

Hcunindo, pol'tanto. muitos moitões 
moveis (fig. 64), pelo modo que aqui vos 
mosf.Pnmo:;, obtm·-se-ia a grande vanta
gem de se poderem levao Lm· grandes pesos 
por· mr.io de uma força mínima. 

Notai. pot·ém, quer·iJos lcitoees. como 
da observação dos mais simples factos e 
de suas caueas, poJem resultar outr·os 

Pig. M,. 

factos mais notnveis , outr·as admiraveia conquistas 
feitas pela humanidade. Alé aqui tendes visto como, da 
observação da força de gravidade, resultou o conheci-
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mento da lei do equilibrio, e cumu d'ahi proveiu a idéa 
;:lo emprego da alavanca, em seus diYet'Sos generos, c a do 

Fig. ô!l 

n10ifüo fixo ou movei, e n'este ultimo caso formando ou 
niio um systema. 

O plano inclinado (fig. 65) é geralmente empregado 
para facilitar o transporte do grandes pesos até ootaveis 

.Rltnras, ua ascensão ás montanhas, nas co nstrucções, etc . 
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No morro de Santa Thercze., no Rio de Janeiro, encontra
se um plano inclinado pelo qual, com o anxilio fle 
machina ftxa sobre O mOt'I'O, descem e SO]lcm carros que 
transportam commotlamcnte os passageiros. 

Outras applicações se fazem do plano inclinado em 
grande numero de nossos instrumentos e utensílios. 

E' assim que os gumes ou cortes das espadas, das 
fncns 1 dos cani
vetes, Lias lesqu
rns, dos macha
dos, ele., são 
fotmadmr por 
rlois planos 
inclinados reu
nidos nm_nre;ta. 
O mesmo tam
hr.m sn nota na 
cunha (fig. 66). 
inslt•nmenlo tão 
~irnples e que, 
no emtanto, 
]Hesla excel -
lenlcs serviços Fig. 66. 

pttt'a fender a 
madeira, juntar peças que se devam annexar, fechar 
abobadas, levantar pesos, etc. 

Como vos mostra a figut'a pó de-se, com o pequeno peso 
Q, que puxa a cunha]( •'nlrc os cylindros A e B, levantar 
um objeclo relalivamenle pesado; e esse peso poderá ser 
tanto maior quanto menor fõr a espessura da cunha em 
relação a seu compri menlo 
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E' ao conhecimento Jas p•·opPiedadcs do piado inclinado 
que ainda se devem n. invenr;~o e as variadas applicações 
do parafuso, que póde ter uma das fórmas que ,·êdes 
abaixo; c aindn. n ~onsfrucção da porca de pamfuso que, 

na parte intema de 
umcylind•·o ôeo,serve 
para receber um pa
rafuso que se lhe 
adap la cxnr.fa.mente. 

Além dét applieução 
d'e"as ];l'npriednde.s 

Fig. 67. no pa.rafusocommum, 
ella l.amhem se en

contra na püa, instrumento que serve p[u'a perfurar 
madeira, ossos, metae~, ele. : no saca-?·nl!w.'>:; nas prensas; 
nas lleli-
ces ; no 
apparelho 
denominado 
parafuso de 
Arcllimeda, 
machina que 
consla, pr.iuci
palmente, de 
um tubo em 
espiral paPa 
levantar a a-gun Fig. os. 
e que vêdes 
aqui •·rpl'rFrnlada (fig. 68 ) ; nos elevadores, que permittem 
a racil ascensão dns pessôas a alturas considcraveis, como 
se v~ no rruc existe no Hio de Janeiro para se subir ao 
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morr·o de Paula-Ma !los, c na capital do Eslrtclo ela Dabia, 
communicando a cidade alta com a cidad e • baixa. Ao 
commorcio preol<1111 Uô ele1 adores, de menores dimensões, 
nola,·cis serviços , par·a serem lransporladas as mercado
rias de nm para outr·o pavimento superior u«s casas com
merciaos-

Exercicio de elocução 

- Que é equ ilibrio~ 

- Dize i quaes são as suas especies e dai exemplos? 
- Que resultou Uo conhecimento do equilibrio~ 
-Que é alavanca? 
- F:tlai dns ::en~ rl ivr.rsos generos Y 
-Qual é a mais geral appli ca.~1io ria. alavanca? 
- DcscJ'evei a balança em suas diver.sas especies <t 
- fnd; cai uma das mais notaveis applicações das leis da ala-

vanca? 
- Quacs são as especies de moitões? Descreve i cada uma 

d'ellas~ 

-Que póde resullar da opservaçao tle factos ::;imples? Porque f' 
- Dizei o que souberde3 ácerca do plano inclinutlo'f 
-l~'alai ácerca do parafuso? 
- Descreve i o - paratuso de A 1'Chimedes -. 

Exercício de redacção 

Ese1•evei a um amigo, {alando-'he do que aprendestes n,esta 
'l ição. 

7. 
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LIÇÃO I?" 

O SONITO DE JAGOANHARO 

Como da pyra exlincta a labareda 
Inda o rescaldo cropilantc fica, 
Assim do ardente moço a mente accesa 
Na desusada lu c ta que a l~xcilára, 
Inda alerta e escaldada se revolve. 
Em vão nà.rede, que suspensa oscilla 
De um lado e d'outro. se revira o corpo, 
Como após da lormcnla o mar hm1zci I'O; 

Alma e corpo repouso achar uão podem . 
. Debalde o~ olhos cerra; a igr·oja. as casas, 
A villa, tudo aute elle se apre,enla. 
Das preces a harn1ooia inda mw·mut~a 
Como um longinquo som em se us ouvidos. 
·Os cliscursos do lia mnllilados 
Mau grado seu assaltam-lhe a memoria . 
.No espontaneo pensar lanç~ada a mente, 
Redobrando de força , qual redo1Jru 
A rapidez do corpo gravitanle, 
Vai discorrendo e achando eiU seus arcanos 
Novas respo8las ás razões ouvidas. 

~tas a nmto declma, e branda aeagem 
'Cutueça a refrescar. Do céu os lumes 
Perdflm a nilidcz já desmaiando. 
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Assim já frouxo o pensamento do Indio, 
Enl!·e a vigilia c o somno vagueando, 
Pouco a pouco se olvitla, e doeme e so nha . 

Como immoveo na casca eu loepu"tda 
Clausurada a cheysnlida recobra 
Outt·a vida em sil rncio, ü descn>olV<: 
Essas ligeiras azns com que um dia 
Esvoaçará nos aees perfumados, 
Onde em quanto reptilnão se elcvára; 
Assim a alma no somno coucento·acla, 
?f esse mysterio f[ue chamamos sonho. 
Preludiando a vista do futuro, 
A posthuma visão preliha ás vezes l 
Faculdade divina. inexplicavel 
A quem só da malcria as leis conhece. 

Ellc sonh:t ... .. Alio moço oe lhe antoll1a 
De helio c santo aspecto. parecido 
Co' uma imagctu que \Íra atada. a um tronco. 
E de sellas o corpo traspaBsado, 
N'um allao· d'e,,e templo onde estivera, 
E que tanto na mente lho Jlcára. 

Vem, lhe diz : c ambos voam pelos ares, 
Mais ligeiros que o raio luminoso 
YilJfado pelo sol no Ye]oz giro; 
E vão pousar no alcantilado monte, 
Que curvado domina o Guanaharn. 

Cerrado novoeiro se estend ia 
Sohre a vnsta extensão do espaço em torno, 
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E o topo da montanha sobranceiro 
Parecia um penedo no oceano. 
Mas o velaria da cinzenla nevoa 
Pouco a pouco se foi desconliensando, 
E raeafeilo em fim em brancas nuvens 
Foi vagueando pelo azul celeste. 

Que grandeza l Que irnuwusa Jnagestade ! 
Que espantoso prodigio se levanta! 
Que quadl'o sem igu<tl em Lodo o mundo! 
Onde o sublime e o bello em harmonia 
O pensamento e a vista allra!Je, culem, 
E faz que o coração extasiado 
Se dilate, se expanda, e bata e impilla 
O sangue em borbotões. pelas arte rias! 
Os olltus eueauluuos exorbilmu, 
E lagl'imas de amo•· n' cllcs borbulham. 
Como as vibradas col'das ele uma Iyra 
De almo prazer os nervos cslr·CJncccm; 
E o espirilo prürando no infinito, 
Do bello nos arcanos cngDlfarlo, 
Parece alar-se das prisões rio corpo; 

Nilllel·oy! :'1/ithei'Oy! como és formoso: 
Eu me glorio de dever te o berço! 
i\font:mhns, ·varzeas, lagos, mnres, i]bas, 
Prolifica Natum, céu ridentc, 
Legoas e legoas de prodigio~ l.anlns, 
N'um todo tão harmonico e sublime, 
Onrle os olhos verào longe cl'esle Erlen? 
Nã,o és lão helio assim, ceruleo golfo, 
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Onde a linda Parthcnope se espelho, 
Tao risonha c animaJa como a noiva 
No dia nupcial Ieda se arrea 
Para mais encantai' do esposo os olhos' 
Não és tão bcllo assim, quando torrent es 
De purissima luz vão esmallando 
Tuas magicas ribas apinhadas 
De garbosas cidades, ele palacios 
Eulre basquetes c odorosas tempes, 
E combros de rui nas gloriosas 
Da ,~o mana geamlezlL que iuda cl10ras. 
Ou qu<tndo no teu céu voluptuoso, 
Onde o ar lJerfuumdu amor inspira,· 
Enh~e os cieios da. noite alveja a Jua, 
No mar mostmndo ao longe a Lella Capri, 
E a saudosa Sor·rento. onde meus olhos 
Cnirln.m ver inda iufanLc o egregio Tu~:;o 
Brincando á somhr·a de frondosos louros. 
Ou mPsmo qnanJo iuopiuaLlo ás veze:; 
O teu volcanco monte, contr·astando 
i\ brnnrlnl':t. da tloee Na lu reza, 
llorTisono Ll'oancto c estremecendo, 
Das sulphm·nn.s enlnmi.Jas anemessa 
Pcl<t boca infernal, ele fumo envolta, 

Altos jol'l'osdc lavas inOnmmadas, 
Como nrclentr' colrrmnas, crcpilantcs, 
Que estalam no tu·, c rompem-soem chm'ciros, 
E umas sol>re outras cáen1 em r.nl:ulnpas, 
Illorrcnteo de fogo, que lambendo 
Vão o seu dorso, avermelhando as ntrvrm: .. 
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Meu palrio Nilhcroy te excede em galas, 
Na grandeza sem par muito te excede! 
D .• 1. G. uk: iHAüALH.h,s . - Confederação dos Tamoyos. 

Exercio de eloCUftll.O 

- A que é que o poeta compara. o estado em que se achava, de
pois da !neta, o cspirito de Jugoanbaro~ 

-Que resultou d'essc estado de superexcilaçã.o nervosa'! 
- Que significam as palavras : pyTa, tuf.mt·r:rlu, t•escaldu, ctepi: 

tante, bantei'ru '? 
- Quaes silo os l!tmes elo céu? 
-A que horas .IRgoanharo pôde dormir~ 
- Uue lhe succedeu durante o som no 't 
-A que é que o pocl::t. compara o aouho c que diz d'cllc~ 
- Que sonhou Jagounhn.ro'? 
- Quem era esse alto e bello moço, a que se refere o poeta'? 
- Para onde transportou elle a Jagoanbaro '? 
·- Onde :;e vas::;ou u ljUe cuuLa. o puetu e que diz ~lle a esse res~ : 

!Jeilu? 
-Que é Nitheroy e qur. rliz ti 'PI\e o poeta'? 
-{Jnr. qnerPm r1 izer : - dia nupcial~ /t.!da se an·éa'7 
- ljue ditrerença existe entre -arrear ou arreiar, c arriarGf 
- Que significam as palavrets : ceruleo, tempes, combros, cü•ios;· 

eg1·egio't 
- DcsCI'Cvei um volcilo: como faz o poeta. 

Exerclclo de redacs:ão 

JYarra i, por [1alavras Dossas e por escripto , o que narra o 
autor. 
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LTÇÃO 13• 

PROPRIEDADE DOS LIQUIDOS - PRESS.\0 E EQUILlBRIO 

DOS UQIJIIJO.S: VASOS CO~E\lUNTCA::'\TES 

Os liquidas tornam sempre a fôrma dos vasos que os 
contêm, r, <[nalqueJ· <jlle 'eja a inclinação que se dê a um 
d'esscs va3os, a parte superior do liquido, islo é, soa 
superfleie, fir:a sempre perpendicular ao fio de prumo, 
portanto fica sempre horizontal. 

E' n. esl.e ultimo fado que se chama eqailibrio 
liquido; c paro que este se dê é preciso e basta 
su porfi ei e livre do 
meEmo liquido seja 
horizontal o que 
podeis verificar no 
nú•el de Mfha de 
ar, que aqui vos Fig. 69. 

most1·amo.~ (flg. fiD). 

de um 
qne a 

Os liquidas exercem scmpr·e notavel pressão sobre o 
fundo rio vaso, so hre ns paredes lulemes, e de baixo para 
cima. Chama-se pressão o pCEO ou força que um corpo 
r.xm·ce sohm outro, comprimindo-o . 

O f( rau de pressão que supporta o fundo de um yaso 
che io cl'ngua, nM Mpr.nrle nr.rn da fúrma do vaso, nem da 
quantidade de liquido que nelle se acha contido, mas 
sómen le. ria nlf.m·a d'r.sse li<j ui tlu e da 'uperfi cie do mesmo 
fundo do vaso. 
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O apparelho que ' édes aqui rep1·esen lado sei'\ e pa1·a 
se domonstra1· essa ' 'erdnde, do seguinte modo ; - No 
lubo (fi g. 70) de ferro B, inl1·oduzamos certa qu antidade 
de mercurio vi vo, islo é. de azo ugue. Na ex lremiuauc .\ 
d'esso lubo, adaplm·rmos o vaso M, cujo fund o é completa
mente abcl'lo c pcd'ci lamenlc igual ao do lubo ue ferro 

Fig. 70. 

cmprcgaU o n'csta. c~xperi cnci a (Bj. Enchamos d1agua esse 
vaso alé o ponlo E, po r exemplo, que marcaremos com o 
indicador c. Vr i'<'IDOS então que, no tubo de video C 
adaptado á oult·a extremidade do lubo de fe iTO, eleva-se 
o mcrcurio alt\ r.f'rl a allur·a , om co nsequ encia da. pt·es~üo 

excl·cida pela ogua co ntida no vaso M. Pur meio elo ai'O 
melalli co a, rnai'I[UCmos a alluea a que tenha chegado o 
meecurio no lubo . 

Substituindo o \'aso M pelo vaso P c enchendo alé a 
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mesmaaltum, veremos que n columna de mcrcurio chegará 
sempre á mcsm:t altura no tubo C, sendo no emtanto 
mui lo 1differentes as quantidades de licjuido n"elle contido, 
pois <[lJe tambem mui diiTerente da do outro é a fórma e 
n capacidade de cada um 
d'csses vasos. O mesmo 
se da.r·ia com oufl·os vasos 
de fo•·mas diiTcrenles . 

A pressão exercida 
pelos líquidos sobre a' 
paredes lateraes do nso, 
póde ser assim verifi
cada : - N'um barril 
ou n 'uma pipa cheia 
d'agua, faça-se um furo 
na parte superior (fig. 
71 ), ao qual se possa 
adapta•· pe..reilameule 
um tubo de pequeno dia
melro mas de elevada 
allum, como vôdes n'esta 
figura. Dcspcjallllo- se 
no mesmo tubo certa 
quantidade de agua, de 

Fig. 71. 

modo que ella cxe 1·ça p1·cssão sobre a aguo j~ conlida 
no barril ou na pipa. ver-se-1m ljlle, ainda srndo muito 
bem consti'Uido esse con linontc ou vaso, cllc se abeirá 
pelos pontos de juuc~ão das Láboas, pa1·a rlniur sair a 
agua. 

Podemos facilmeule verificai· o. prrssao elo baixo pm·a 
cima, mergulhando n 'agua. uma caixa de madeira ou um 
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mho rl 'es la mal~ ria, porquanto é preciso calcar fortemente 
com n mão, para que qualquer d'esses objcclos vença a 
resislilncia qu e lhe oppõe a agua e n'ella desça. 

Foi A•·chimedcs, de Syracusa, o primeiro que demons
l•·on es te phenomcuo e constatou o valo•· da pressão de 
bai·w para cima, pelo que se dá seu nome no seguinte 
pl'incipio :- Todo corpo mergulhado n'agua 1-ecebe uma 
pre.<sào, de baixo para cima, igual ao peso do volume d'ugz'a 
deslocado, pl'incipio que se formúla lambem Jo seguinte 
modo : - T odo COIJ>O mergulhado n' um liyuúlu perde do 
seu peso uma par/e igual ao peso do liquido ]101' elle deslocado. 

E' sobre este p•·incipio de Archimedes que repousa o 
seguinle meUwdo de determinar não só o YOlume de um 
corpo solido de fónna qualquer, como Lambem sua den
sidttde ou peso esperifico . Supponhamos •1ue quel'emos 
conhecer a den,idadc do chumlJO, pu•· exeuJlolo , e o 
volume irregular de co rta quantidade d'elle. Tomemos 
esse peda<;o de melai c vesewul-o n'um u balan~a com
mum. Admitlamos que lenha elle o peso de 22 grammas. 

Pcsemol-o depois , u;Luudu elle inune1·so u'agua dislil
lada, como vêdes na figurn !'egniu tc (fig. :2i : e acharúmos 
que a agua tira-lhe, mais ou Inenu:;, 2 gTammas (le lo~Pil 

peso. Conclu iremos d'esla oxperiencia que 22 grammas 
ele ch umbo occupam o mesmo espaço ou Lêm u vulume, 
com pequena cliíferença, que 2 grammas d 'agua (por 
co nsequencia, 2 centímetros cubicos); e , purlanlo. que 
11 gmmmas de chumbo occupam o mesmo espaço que 
I gramma cl'ai>ua dislillwla. Logo : - a densidade do 
ch umbo é H Yezes maior que. a da agua dislillada. 

Os corpos mais le ves que a agua. laes corno a pedm
pomes, a madeiea, etc., não immcrgcrn n'esse liquido: 
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llucluam em sua supet·ficie, não deslornndn Sf•u:lo 11m 
1 olume d 'agLta que pesa tant o como eltes. De mais pam 
garantir o cquilihrio estavcl dos harGOS, elos navios, ~ 

preciso pôr-lhes lasko, isto é, eollocm· ·no porão c dislri
huidos convenienlemenle, pesos que são quasi sempt·r 
fMmauus por 
pedras ou 
m·ein. s~m 

essa precltu
ção , laes 
cn1 ba reações 
cOI~reriam o 
riscodevÍI'UL'. 

Podem -se 
facilmente 
realisar as 
diversas con
diçõesemque 
um corpo 
solido desce, 
:;obc, ou co n
scJ·va-se em 
C q ll il i h I' i O Fig. ii!!. 

n'um liqui-
do: e isso se consegue por meio do ludião (lig. 73), que 
aqui se vos n1ostl'a. Em uma prp,·P tR, 011 esguio e qlin
dri co peq ueno vaso de vidro quasi in!eit·amente cheio 
d'agua, colloca-se uma bola de viciPo, 1\cct e Lendo um 
jJL'C]ucni'Simo fu ro na parte inferior. Esln hola de vi<L·o 
sustenta uma figu rin ha, cujo peso é de la.! modo regulado 
que, eotando vasia a mesma bola, tudo isso tenha um poso 
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-----· 
total menor que o ua agna deslocnda, pelo que tende a 
subir á superficie do liquido. Um cylindro com o com

pr.lr.nl.e embolo, solidamente fixado á 
abertura da proveta, pcrmilte exercer
se pressão so]we a ngua, e esta 
p1·essão, transmittindo-se a toda a 
massa liqnida, faz penctJ•ar IHt bola de 
vidro, pelo pequeno furo. um pouco 
d'agua que comprimo o ar da bola, 

~~ augnJentando assim o peso d'estct. 
1il D'eslo modo conecguo-se fazer quo o 

ludião desça até o fundo du vaso. 

Fig. 73. 

o ludiao se 

Se depois, se levan la o eHlbolo que 
estabelece a pres::;ão, esla Uiminne -
a força elaslica do a1· oxpeJle da bola 
a agua que n'ella oe inlrouuzi11 e o 
ludião sóbe. 

8111r.m, por meiu ue tentativas pôrle. 
se regular a pressão de maneira que 

manlenhn no meio da proveta, como vê,[es 
na figura: n1CS5c momento, o 
pr~o l.olol rio 'yslemo. move! 
é igual ao poso da ugua que 
ri IA rlesloca .. 

E' notavel a transmissão 
das pressões por meio dos 
liquidos. Imaginemos um >'ig. R 

vaso cheio d'ugua. (fi g. H), 
lendo dois oJ·iflcios, dos quaes um P é maior que o oulro 
p, cem vezes, po1· exemplo, e cada um d'cllcs munido 
de um embolo. Si collocarmos sobre o embolo }J o peso 
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de um 1\ilogramma, a pressão se lransmillirá propor
cionalmente á superficie de sol'le que, pa1·a impedir que o 
embolo P suba, será preciso collocar tiObre elle um peso 
de I 00 l,iJog,-ammas. 

E' neste principio que se baseia a Jll"!m.<a hyrlraulir.a 
(fig. 75) que aqui se vos apl'cscnta, composta de dois 
c)·lindros che io~ d'agua, um gl'ancle e outl'o pequeno, 
communican
do-se um cum 
o outro. Si, 
mo veudo 1t 

alavanca , se 
exei·t;e pr·ess:'lo 
sobre o c•m
bolo du pe
queno ej"Jin
dro, es ta pi'P.S

são l'az subir o 
embolo do 
gr·ande , com F;g. 75. 

u11w for(~a tan-
to mais consideravel quanto a superficie do segundo 
embolo é maior que a do primeiro. Na 1\rcnsa existem 
duas grandes chapas ele ferro : uma sobre o emholo 
du cylindro maior e na qual se colloca o objccto que deva 
ser cornpr·imiJo ; outra fixa na parte snpm·ior r ~onln 
a qnal se J'az a pressão : é enlt·e as duas que a com
pressão do objecto tem lugar. 

A prensa hydraulica serve pa.·a comprimir os cartões 
c o papel rccem-preparados, aOm de lhes tirar a agua 
rle que estão impregnados; para cxtrahir Q caldo assu-
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carado das beterrabas e o oleo das azeitonas ; par<L sepa
rar as materias oleosas, de cheiro dcsagrntl'" el. ela 
maleria Lmnca c iuoelor·a de que se fazem as velas ele 
cspcrmacele; para reeluzit· a pequeno Yolume o fruu. a 

l•'ig. 76. 

alfafa o outros causas qur assim mais faci]menle são 
!rauoportaclas (fig. 76 ). ele. Stm grande esforço , com 
uma só mão~ que move a ::davanra , pód t~ um hurrwm, com 
o auxilio d'esta poderosa. machina. exercer a pt·ossão de 
um mil11ão de lrilog1·ammns . 

.Til Liveste occasião de saber, leitor, que os dill'erontes 
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liquidas possuem densidades diversas. Dir-vos-hcmos 
agorJ que dois ou mais 1iquidos nem S('rnpre bàO múcil'ei.1·, 
istu é, nem sempre se poderão misturar. Neste caso, 
qmmdo se acham no mesmo vaso, ellc> cullucam->e pm· 
OI"(! em de densidade : os mais pesados pot· baixo dos que o 

· süo menos. Assim, si n'um tubo de vidro, fechado na 
parir inferior (fig . 77). collocarmos mcrcurio, agua do 
mar, c alcoo! colorido de vet•
mclho : 'cremos descet· o mer
curio para o fundo, depois n. agua 
sobre o mct·ctH"io, e por cima o 
alcoo l. como vedes nu figma ao 
lado (!lg. ;7). 

Eis o que succede quanrlo dois 
ou mais liquidos de differentes 
densidades se acham reunidos 
em um só vaEo . 

Si, purcm, flzerdrs I[Ue, em 
dois ou mais l...'asos communicantes 
(Gg. 78 ). i;tu é, l[U8 sn commu- eig. 77. 

niquem pela parte inl"ct·ior, como 
na figura que Ol'a vNles, - se introduza um mesmo 
liqu ido, ,·creis que, em cada um d"elles, 5UUC o liquido :í. 
mésma altura, em con<equencia das condições do cquili
brio dos liq uidos. 

E ôi nu luho rle communicação, homer um tubo 
que não lenha a mesma allura dos outro:;, - lamlwm 
vereis llllC prorlnzir-sc-ha um jacto d'agua que allin 
girá quasi ao mesmo plano da supcrlicie da agna con
tidu uos outros vosos. E' a este principio que se devem 
os repuxos d'agua dos jardins, u ascensão da agua 
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acima do sólo nospoçns m·lesianos (llg. 79), e ainda o seu 
apparecimento nos poços (]U e se ohlém perfurando a terra. 

O uso do nitel d'agua, na Agrimensura, ó fundado 
sobre o pPincipio dos vasos commnnicaules, uo caso de 
um só liquido. 

É um tubo de metal (fig. 80), cujas exh·emidades se 

Fig. 78. 

dobram em angulo recto e terminam em tlois pe<jueuus 
vusos de vidro, sem fundo, e cheio d'agua. 

Colloca-se esse tubo hor izontahnenl~ >ohrr. uma [ri
peça B, de modo que as superficies do liquido sejam visi
vcis em ambos os tubos de vidro. D'essa mm1r.ir·a , o plauo 
traçado pelas superflcies E c D, é um plano horizontal. 

Do que acabais de ler relati<amente a diversos liquidas 
contidos em um só vaso , e a um liquido que se contenha 
em dois ou mais vasos communicantes 1 dcve.is concltlil': 
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1.' - Quando diversos liquidas, de densidades diffe
renles e não misciveis , são contidos n'um mesmo vaso, é 

Fig. 79. 

preciso , para que haja equilíbrio : 
a. - Que a superficie livre seja horizontal; 

Fig. 80. 

b. - Que as superlicies de separnçüo sc,ium planos 
horizontaes; 

c. - Que os liquidas se supcrponham por ordem de 
densidades decrescentes de baixo para cima. 
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2'- Quando um liquido está em cquilibrio em dois ou 
mais vasos communicantes, as superficies livres estão 
n'um mesmo plano hoPizonlal. 

O escoamento de um liquido contido n'uma. capn.cidade 
dá occaeião a phenomenos lambem intet'essantes. Assim, 

por exemplo , si tlzerdes mn 
Oriftcio u· um vaso cheio de 
liquido e em ponto ond(' este 
exerça pressão, o liquido se 
escapará em um só jacto com 
a forma de parabola ; c esse 
vaso póde assim ser posto 
em moYin1ento, si estiver 
collocado em condições para 
isso favoraveis~ como sobre 
rodas, sobre uma supedicie 
d'agua tranquilla, ele. 

E' este mesmo principio 
que l'ege o tomiquete l1.ydrau· 

Fig. s1. lico llig. 81), instrumento 
que se compõe de um vaso de 

metal ou de vidro, apoiando-se sobra um eixo de modo 
a pcrmitlir facilidade do movimeutu, e tendo na parte 
iuferior um tubo de cobre, curvo em cada uma das extre
midades mas em sentido contrcwio. 

Logo que o vaso esteja cheio, estabelecem-se dois jac
tas de licruiclo nas cxtJ·emiclades ,]o l.ubu , imprimindo ao 
nsu um movimento rolatorio tanto mais rapido quanto 
mais alto fõr o nivel do liquido no vaso, e maiur o dia
melro dos orificios de escapamento do mesmo liquido. 



QU!_,_\'J'O LLVHU 1Jt<J Lt:tTUl-tA i3li 

Exf'lroicio de elocuí'ão 

' 
-Que é que se denomina cquitibrio dos liquidas? 
- Quaes são a:s condições necessarias para que elle se dê, e coma 

o podeis verificar'? 
- Como se exerce a res~ao dos liquidas eu que ::;ubeis a esse 

respeito? 
-Sobre que principio repousa o methodo geral ele. determin:~.r o 

volume e a densidade do.:> corpos solidos? 
- Ll'alai n esse respeito. 
-Que é o ludiâo e para que serveiJ 
- Que sabeis ácerca da transmissão das pressões por meio dos 

llyuitlu::; r 
-Falai da prensa llydraulica. 
- QuP. :;:.ilo liqnidn~ ntisf!iveü'Y 
- Dize i o que souberdes a esse respeito. 
-Falai dos vasos communicantes e dos poços artesianos. 

- Dize i o que sabcis úccrca do nivel. 
-Falai do torniquete hydraulico. 

Exércicio de rédac9ão 
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LIÇÃO W 

No centro grave e campeit·o 
Se ergue o palacio da aldeia, 
N' Llll1 liso largo terreiro 
De annosos freixos moldado. 
Era o éden frequentado 
Da alcleana rapazia, 
D'esse rancho descuiclaclu, 
Pae, filho, irmão da alegria 
E a casa que entre arvor·edos 
Ali sósinha ·vivia, 
Tinha jú musgosos muros, 
Em que estreitas brancas listas 
Se emLutew ua curllaria. 
Tem no centro sobre a porta, 
Um braziio Lle fltlulguia, 
E tom do lado oriental. 
Uma formosa wpella 
Tão vistosa e J'oslival, 
Quo não se encontra mais Lella 
N'outra aldeia em Portugal. 

D. l\ial'linho de Aguilar 
Velho fidalgo d'então, 
D'aqucllc antigo sola1· 
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Em o velho castcUão, 
Reinava o sccpt•·o da llespanha, 
Tornado po•· negra sanha 
Culcllo de portuguczes; 
E elle,-o D. Capitão 
Das hosles do D. Pt·io•·, 
Chomndo as armas p~rdicla,; 

Do s·~u perd ido senho•· , 
Contava os dias e os me.zes 
No pulsar do coração; 
E ali seUum os t'evezo1S 
D'esta avillada nnçõ.o. 
Guardava, cuwu enr.nnlada, 
Dentro de lrnncaclo armario, 
A sua ''cncida esprH1n, 
Como custod ia em sacrurio, 
Como imagem solwr. n Hm·; 
E nunca passava um dia 
Que a não fusse ''isilar. 
Polia a aço polido, 
i\Jirava-a doiclu ele amo•·, 
E alisa nu o-a pela face, 
L anediaudu-a co' os ilmlos, 
Como se houvcl'a dois peitos, 
Lá segredavam ~egtedos, 
De seus eequeciclos feitos, 
De seu qucul'mlu valot•. 

E ao dizel'-lhc o arlm:s ext•·emo 
Escondendo-a na bainha. 
Se1npre uma gôla r.aía. 

137 
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No seu cuidado pr-imor, 
Que amenle não adivinha 
So rm pmulo que Yertia 
Se era baga de suor. 

Dois fill1os tinha o hom vellJO, 
Orphãos elo materno amor 
Desde innocentes. Espelho 
De saudade e viva dôr 
Era o valente soldado ; 
Que a linda esposa fiel 
)<o seu trance amargurn<lo, 
l'i'uma saudade cruel 
Deixou tão santo lega(] O. 

Que prantos que nã.o regaram 
As l'aces de D. Marlinho ! 
Como ao pé do seu penar 
Todo o penar é mesquinho! 
A'dõr que le Ct'Uciava 
Melhor le fóra morrer!.. 
:Mas u dõ1· cede á ''irtude, 
E 'urgiste" esse brado 
Que saía do ataúde 
Para alargar teus destinos ? 
Er·as pae, nobre e soldado, 
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Tinhas orphãos pequeninos 
E a pa.tria em dôr a gemeL· ... . 
Tu não podias monet·. 

Jayme , - o mais velho dos clois, 
Dr. mslo 1i vu . queimado, 
Olho arclcnlc, peito arcado, 
FaJai'Cler.i<liuo e :;iio. 
Promplo a servir m·raslado 
Ou a domina1· cl'nlla frente, 
Gcnio vi,,o, o. mfto valente, 
Generoso o CO J'at~:'í.o. 

Sempre co rrendo o clamando 
Pagava irl olniJ'a o cullo, 
~las trocava cada insulto 
Por outro in!=-1nllo mais crú. 
Se via rolo mendigo 
Que a opulencia es f~n.nrlalba , 

Dava-lhe n propr·iu camisa 
Vicando risonho e nü . 

Germano,- candicla pomba, 
Roslo u'aujo , olhar sereno , 
Falar pudibundo e ameno. 
Totlo mnor no coraçáo, 
\'ivaz, e debil, e candiclo, 
r.:r·n coino a sensitiva, 
QLJ C se recolhe de esquiva 
~la] suuha atrevida mão. 

Se o velJ10 ]Jae via IJ·i str., 
llrincava com seus cabellos; 

I39 
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Se era sUJ'uo aos seus disve!c 
Em pranloufTogavauin 'ai! 
A' debil voz da pob1·eza 
Lá iacoJTCIH.io o anjinho: 
« Slá Já I'ÓJ'a um polJI•csinbo ; 
Dou-ll1e uma esmolll, meu pae? n 

Tacs os tlois nl bos fol'mosos 
(Jue D. Mal'linho educou, 
Os dois J'~he n tões mimosos 
Da l'Osa que se esfolhou. 
Qunntas horas de agonia 
D. Mortinho se embebia 
N'uma e n'oulra face beiJa 
Dos seus filh os, seus amores, 
N'r~t.e, vr.ndo os seus a1'dorcs, 
No oult·o, a candut•a d'clla? 

- « Meus fillws, ·o dia é !indo 
E o~ prnclm: vic:rjmn galas; 
Vamos no campo. fu gindo 

De muros A lrr,tos, fapclCS O salas. 

Quem pórle no dia pl'imciro ele Maio, 
De "[aio vestido de gieslas em flôl', 
C' rmulo dr J'osns , - firar indolente 
Sem vê1· os dons novos que manda o Senhor? 

Eu, velho, moi vejo com olhos aval'OS 
Matizes que os pmrlos endoidam de amor. 
Irei, pois, segm·o por vós, meus mnparos, 
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Vrr· Maio, o magano, 
Tnful primoroso, 

Vestido c loucado de mato cheiroso 
De roxo rosmano, 

• De gieslas em flôr. 

Quem me dera a vossa edade 
E as vossas pe ruas valentes, 
Que eu vos disse1·a o caminho 
Que '"guia D. :Vfarlinho. 
No verdor da mocidade. 

Meu Jayme. nüo gostas de entrar pelos bosques, 
Sahar precip icios, vencer alcan tis'? 
E lu, meu Germano, uào gostas das flôres 
Dos pl·ados, dos cantos das aves gentis'? 

Hoje o campo 1 Jneu::; autores, 
Alóm do bosque tem ilõres; 
E adormecei::; u a::; jandlas 
Como Limidas donzeUas? 
Que vcrgonLa, caçadores ! 

.r um velh o mostrar-vos o caminho , 
Colher Oilres de g iesla e rosmauinho 
E vestir-vos elo Maio o usado enfeite 
De verdura, de aromas, de matiz 
Ouvindo pobJ'C mãe dizer aos filhos; 
Ali vai D. Martinlw, o pae feliz ... » -

Assim sairom folgando 
o, Li'PS sen hm·es rl'nlrl eia; 
Os nlhos rindo c brincando, 

i4i 
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I> o pae qu e n 'clles se enleia 
~las, quanto mais os contempla, 
Com seus amigos- motejos 
Lhe~ iu::,liga seus ardores, 
Mas sempre sor·r·indo amores, 
Em seus palemos gracejos. 
Ora par·ando dizia : 
- « V~de que espero por vós: 
Caminhai mais se podeis, 
A lins se, acaba o di«, 
Se aqui vos encontrais sós 
A m hos de meu o rnorreis. 
Ou deilai-ms entre as Hõt·es, 
E ate logo, rru;aclores. )) -
E mais ligcir·os que o vento 
Corri em .la) me e Gemwuo, 
E o pne mirava-os ufano 
Alé p•'•:rlnl-os de visla. 
Quando na moita escondidos 
Lho f'S)H'eilavam a pass~cw 
Cifrando loda a Jinguagen1 
No tocar dos colo' ellos. 
O pacfingindo não vêl-os 
la rl i,cndo co rnsigo: 

- « 1fat·ünho, mcn \elho amigo, 
Tudo no mundo assim -v::li; 
O mancebo ~rm cuusolho, 
E!]J- vez de a.iudar o veJbo 
A ~11hir a nlla ladeira, 
Desafia na carreira 
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O velh o, tolh.ido pae. 
Estas moitas no meu tempo 
Sempre acoila>am coelho; · 
\" ej amos se sái ou não 
Ao toque do meu boedão. »-

1\las antes que o bordão nas moitas désse 
O par tuiuJu~ú ~a i . reappnrece, 
E grilam con1o lo ucos de n.lt1gria 
Emqnanl.o D. Yl: a.r· tinlw u,im dizia : 

-'<Oh l valeules cvrredorcs, 
Que sob a moita emboscados 
DOI'miam já de cançados! 
Que Ycrgonha, caçadores! ,, -
Era já o fi lll da tarde, 
Mas nii.O er·a o fim do dia; 
Que em coeações lãu 'içosos 
Clat·a luz cr·epila e anle, 
Ondeia c cresce e ÍtTt.Ldia.; 

Que importa que atl'az rlo mon te 
Vele o sol a alli1 a fi'Uute? 
Lá fica o sol da alegria . 

Foran1 scn lnr-se na encosta 
Ao p<\ tio a l;dlw do uwnle. 
O p:ic n'um banco de musgo 
Junto rias guar·ilus th. fonte; 
Aos lados Jayme e Germano 
Rohre a rrlva recostados, 
Mas de bruços enlaçados 
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Na cinta do veterano. 
E as cabeças recostadas 
Nos seus cançados joelhos. 
Oh! nada ameiga os rapazes 
Como as caricias dos velhos. 

Quem de longe visse allcnto, 
Perfis, contornos e assento 
D'esse gr·upo di,·inal, 
Nos mancebos vêr wi<l>lm 
Dois primorosos relevos, 
Que no marm01·e avultám 
Cinzel de gcnio immorlal; 
Juvenesccntes raizes 
Da velha estatua d'Anchises 
Reforç.ando o pedestal. 

Ah! quem me fôra pintor! 
As côres do meu pincel 
Me dariam hoje o quadro 
Do santo paterno amor . 

Como cu fõt·a delicado 
A aYiYar dois rostos bellos! ... 
E enrugando as mãos rl'um ' 'c lho 
A alizar finos cabel!os! ... 

Como ru fôra vigoroso 
No rosto de D. Marlinho! 
Nas barbas longas n~vadas; 
E nas faces enrugadas 
Como cu pinlára o carinho!. 
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Deixai que eu ame este eucaulo 
Que n minha mente seduz, 
Deixai-me vêl-o! é tãu santo'· ·· 
!'i >lo sou pintor, e o meu canto 
Quo vale se o não reprod11z? 

Um dia .. . quaudo? não sei; 
Fui vêr as gaslas rui nas 
D'um velhissimo castello 
Que ao desamparo encontrei , 
Mas que apeza•· de esquecido 
Na solidão, era beiJo. 
Achei-o todo vestido 
De tenaz hm·a viçosa; 
E ornado do ve•·de brill10, 
Lembrou-me um velho oasquilho 
Que espera noivafo•·mbsa. 

Vi-lhe os muros corcovallos 
Sohre o abysmo pendurados, 
Porém suspensos no ar. 
Rnr-bacnns, desamparadas, 
Como folhas desligadas 
na flôr que se vai finar . 
E perguntei : - " Que portento, 
Ped ras ({UC balo iça o vento, 
Já sem prumo e sem cimento 
Vos tem suspensas no ar? .. . )) 

A hera. filha do muro, 
Foi-se cnco~tanclo, r. cresceu; 
A cada cantinho escuro 
Cada raiz se prr.nrleu; 
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Entre carln fenrhl estreita 
Uma 'ergonlcn se ageita, 
Do muro em lod~ a largura 
Contorce a acliva cspcssum. 
Gira, enrosca-se~ e venceu! 
E •ai recebendo alento, 
Redobra em ~iço e vigM, 
Nem já rajadas do vento 
Lhe podem causa e lemor; 
Seu:; rebentões melindrosos 
Já são br·nços musculo,os 
Que em:aiam força e valôr; 
E conhecendo seus brios, 
Aos largos mums adustos 
Mcttct·am hombros robustos, 
E1·guera111 rochas ao. ar . 
Subü·am as badJacans ·; 
Recurvarain as ameias; 
Ligal'Um rijo pilar 
C:om mil adustas cadeias; 
E o castello hospitaleiro 
JfÍ sf'm medo ao paroxismo. 
Viu. vô, ''erá sobranceiro 
As profuudczas do abysmo; 
Que a hem robustecida, 
De lrmbrada e generosa, 
Dúvida, a quem lho deu virlct, 
f<'or·r;a. u quem lhe deu vigor. 
- São como a hera viçosa 
OR fllhos J.o nosso amor. 

TuoM..\S HmEmo. - D. Jayme. 
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Exer cicio de alocução 

- Descrevei o castello que vos apresenta o poeta . 
- Quem era o castcllã.o e que é que t1'clle diz. o autor? 
- Hefer i scu,s e.xtrenws par'"<Loom 1tsua Ci!pada. 

Quanto.:: filhos tinha D. ll.lartinho P. f'JUC sabeis do ca_racter de 
cada um d'elles? 

-Para que O. Martinhor.onYidou a seus filhos, e como o fez~ 
- Que lhf's rtisse para jocital-os a correr pelos prados~ 
-Que dizia JJ . .iUartin.ho a .seus filhos duranLe o p&S$Ci()~ 
- ~ que fizeram estes'! 
- Que disse D. M arti n bo de modo a jJuder ser ouvido por seus 

filhos? 
-E realisou o que pt·elendia entãO F::u:rr"? Porque? 
- Qne di3Se o'e~sa. oc.casiao a~Pns (Hhos;~ 

~ Outle e quando fornrn rlles dcscançar? 
-Que se diria fi'P.sse gmpo'1 
- QnP sentimentos vos inspiro. c.stc quadro? 
-Que desejava o poeta relo.livllmente ao quadro? 
-Como diz clle que o havia de pintar~ 
- Que diz do e&teiJ.o que visitou e que considP.rar.ões faz a esse 

respeito? 

Exercício de redacção 

EsCJ'evei nart'Wido por palavl'as vouas, a scena que o poeta 
desenvolveu n 'essa poesia 
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LIÇÃO 15' 

OS GAZES- PRESSÃO ATMCSPIJERIC.A 

Já vos foi dito , caeoq leiloees, que é em virtude da 
força de co hesão que •as molcculas dos diversos corpos 
solidos e liquidos adhcrem mn.is ou m enos fortemente 
umas ás outras. Agora nos vamos oeeupae de oult·os corpos 
em que se dá juslamcnlc o contrario, isto é, co rpos cujas 
mnleculas co nsliLulivas tendem a se nfaslar.umasde outras. 
Esses corpos são os gazes. enl1·e o:; qnn es se deve notar o 
DI' rt (1JifJS}Jfleri(O. 

Do mesmo modo que os Jirtuirlns, são caracterisados 
os gazes vor uma mobilidade extrema de suas moleculas. 
São eomp •·essiveis e claslicos: quando qualquer d'ellcs é 
cncrn ·atlo u'urn espaço, occupa-o lotalmcnt e, pequeno ou 
grande que seja esse espaço. 

Esta expansibilidad e elos gazes , que ;;e designa pelos 
nomco de força de expansão, do elaJticúlade OLL do tensão, 
consti tue sua propriedade fundnm r.nlu.l. 

A Liensidade dos gazes é nA• i diversa. A do ar almosphe
,.ico é 770 vezes menor que a rl o liquido que se denomina 
agna; a do ltydrogenio é 14 vezes maior que a do ar; o gaz 
de illuminaçâo lem mctacle da clrnsiuade do ar : o cldoro 
gnzn;o ~csa duas e meia 'ezes mais do que clle; e o gaz 
carbonico uma vez c meia. 

Em razão da tendencia de suas molcculas a se afas
to.rem cada vez mais umas das oul1·as, o ar se Uü;persaria 
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nos espaços infinitos, si o isso se não oppuzesse a força 
de attrar.çilo ria terra A terra existe, pois, cercada de m· 
~orno de um envollorio, que se denomina almosphera c 
cuja altura é de 10 a 12 milhas geogt·aphicas, isto é, de 

fig . .S::t. 

74. 000 a 89.000 melros apmximadamenle. E' assim qnr, 
nenhum logar está absolulamcnlc vasio na supol'iicic ou 
no inlerior da terra. Si nesse logar uão Pxisle onlro coqlO 
que o occupe , o m· occupa-o lolalmenlc. Til'ai toda a agua 
que se conti,'er n'uma gnrrafa: ella conl.innaJ·rí.cheia, nã.o 
mais de agua, é cel'lo, mas do ar. 
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:\o emlanlo é possível exlrahir lodo o m· que se con
tenha n'umvaso, de modo a estabelecer n 'cste o vacuo, isto 
é, um espüçu não occupado por co usa alguma, nem mes
mo peJo ar; e isto se consegue principalmente por meio 
d~t mac!tina pnewrwtica (fig. 82), que aqui representamos . 

Nu metchinn. pncumalica existe uma especie de manga 
de vidro, f[tlP. sedeuomirw. rtcipienteou rampana ll , c que 
se applica bcrmclicmnenle sob re o di sco Y, em cujo 
centro c~isle nm mificiu n que, por meio ele um tubo ou 
canal, se vai communicar com os dois cylindros P e P'. 

Em cada um cl'essrs rylilllli'Us, com o auxilio de hastes 
de cremalheira, que são movidas por meio dos braços M 
c N, cada emhnln é allrrnaliv!lmenlelevaulado e abaixado 
de modo a produzir a rarcfacção do· ar. !\o fim de algum 
tempo de movimenlo dado ás haEles. ler-:.e-ha estabele
cido o vacuo na campana, que então já não podc:á set· 
retirada, sem que, com o auxilio de uma torneira T, que 
se abre, se deix:e de novo entrar n'ella o ar. 

Com a machina pnrnmalica pót!e-sc demonstrar o peso 
do ar e a pressão atmosphcrica, não só pela acção que 
esta exerce sobm os h«romelro,, como lambem fazendo 
que ella t'ebenlc bexigas e discos de vid1'0 . Tambem por 
meio d'ella provn.-sr. : qne lodos os cmpub cahem cgLial
menle mpidos no vacuo; que os anim1tes não podem 
n'elle vi\·er; que a rhnmma ahi se exliugue: que o som não 
se propaga no vacuo; emfim, qllc os líquidos se evapo
ram tanto mais depressa e fervem a uma lempcralllra 
tlwto mais baixa, quanto é menos forte a pressão do ar 
que sobre elles pesa. 

Como consequencia da atlracçõo da 'l'ePPa sobro o ar· 
atmospherico, este exerce pressão sobre ludu qLLe o sup-
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porta. Assim, por exemplo, a pressão atmospherica que o 
cot·po de um homem adulto supporta, equivale approxi
madamente ao peso enorme de 10.000 kilogrammas, por
qmmto cada centimetro quadrado da superficie de um 
corpo >oiTre conliuuamente 
uma pressão atmosphericade 
1 1\ilogntuutm e 33 grammas. 

Póde-se avaliar esta prcs
sao, ou, por outros termo~, 

pódc-se determinar o peso do 
a1·, prlo seguinte. modo: -
Tome-se uma esphera de 
vidro, ôr~, n pese-se com n 
maior cxaclidüo a mesma 
eRphrra tom o at· (fig. 83) 
que n'clla se contém. Tire· 
sr-lhr. <iepnis esse ar, adap
tando-se, para isso, o tubo 
melallicn que n'ella existe 
munido de lot•ncira, ao ori
ficio elo rliRro da machina 
pneumatico. Fechada a to r- Fig. 83. 

neira e ref.it•ada da machina 
a csphcra, seja esta de novo pesada. A diiTcrcnça entre o 
p•·imeim prRn e este segLmdo, é o peso do ar contido n'cssa 
cspheru. D'cstn c de oulras ana.logas experiencias, resulta 
u cou.hecimrnlo rlc que 770 cenlimetros cubicos de ar 
pesam Lllll gmmmo. 

Ainda srm o emprego da balança, pôde-se apreciar a 
pressão atmosphcrica pordifl'erentes modos. 

Em um tubo recm·vado (fig. H1.) acha-se mercurw 
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vivo. Vê-se que n'csse tubo o mArcurio sobe a igual altura, 
isto é, a columna de mercurio d' um rnmo faz perfeita

mente equilíbrio á colu •nna do 
outro ramo. 

Se porém enchermos completa
mente o tulJo recu rv ado com 
mel'curio e taparmos 11m <los 
ramos com uma rolha c feita esta 
opm·ação, lieru·mos pm'le rln mer
curio do ramo <rue ficou abel'lo, 
\Cremos que o niYel do m p,·r,nrio 

Fig. 84. uu ramo aberlo se 1nanlem n1uito 
mais abaixo do que o. do tubo 

fechn<l o. Si. no emlanlo , se re timr a rôlh a, voltará o 
mercurio ao primitivo equilib1·io. 

Nol n -~P., pois, que u\una di:.l.S con
dições do tubo . a atmosphera pesa 
igun.lmen lc nos doi~ rmnos ; e na 
outra ellrr exerce di1·cetamenle seu 
pr~o sobre wu ri:.uu u e nilo sobre o 
outro, que a isso se oppõe a rólba. 

Oulm pmva não meuus caLai da 
pressão atmospherica é a do Tebenl<1-
bexiga . Um cyli ndro de vidru (Dg. 8tí ), 
fechado em uma de suas bases pol' 
um pedaço rlr, hexig;t U LL de tripa de 
boi , 6, pela outra base, upplicaclo ao 

Fig. 85. 

disco da mar.hi na pueuumti ca de motlo a Gear per fei
tamente adaptado c depois do SC J' untado de ôsbo . 
Assim que no cyli nd ro se coHwçu a pruduúr o vacuo, 
a membrana se dep1·imc c Jogo após reben ta produ-



QUIN'rO LIVHO DE LE:TUllA 153 

zindo forte deloMção devida á eulnula hl'URca do ar . 
N.tn sómr nle de cima para baixo faz p•·essão o ar , mas 

lambem de haL"'ío para cima. da di rn if.a para a csquct'da1 

r. 11irP-11ersa : em .todos os sen tidos, emfim . E' disso prova 
ÍJTecusnvel a que oiTerece a e,, periuncin feit a com o qu e se 
denomina· hemispherios de Ma,qdaburgo . Este apparelho 
(fig. 86) , cuj a in-

ve nção se deve a •. o.· Olto de Guericke, 
compõe-se de dois 
hcmisp herios ôcos, 
de coh•·e, tendo l O 
a ! 2 ce ntímetros 
de diametm, po
dendo-se un1r 
esaclamente pelas 
res pccl ivati cir
cumfe,·cncias. In
terpõe-se a es tas 
~ma circumferen
cia de t.:ou ro, uulu-
da de sêbo, pant Fig. 86. 
que no apparelhu 
se possa produzi•· e co nserva•· o vácuo. Um dos hemi
spherios tem umtu]Jo lnm hem ele metal com torn eira, tubo 
que se póde apa l~af'u sar no da Inachina pneumalicn; o 
outro tem uu1 anue! fi xo . 

Estabelocido o vúc uo, não se podem mais separar os 
dois lwwispl1erios, qualquer que seja o sentido em qu e 
se opore a lmcção : o C[ue demonstra a pressão almos
pLerica em todos os sentidos. 

9. 
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Esta bella experiencia foi frila pela primeira vez 
em 1650. em Ratisbona, por Ollo de Guericke, em prc
sen1)a de Imperador Fo•·n:mdo III e rJ,, muilos especla-

Fig. 87. 

dores, que se maravilharam ele vór que, feito o VACilO 

nos dois hemispbcrios, nom mesmo os põde separar a 
força de alguns cavallos puxando ~m 
srnlirlo opposlo, como vos moslra a 
Ogura (fig. 87). 

Ainda, sem a machiua pneumaticu, 
podeis verificar a pressão almosphr.
rica, clns SP~;uiules maneiras : 

Si passardes rapidamente uma mor
da soh<'P. o 1idro de uma vidraça, de 

Fig. ss. modo que seja expellido Lodo o ar rtr. 
entre n vi<lru e a face da moeda pam 

elle voltada, vereis ([UC a mesma moeda adh ere fnrtc
menle ao vidro , em cnn;;rrpwncia da pressão exercida 
peln atmoS])hera sobre n oulea fuce. 

tii pcrfeilamento enche•·rf,,s rt'agua um copo (fig. 88 j, 
collucctudo depois sobre esle uma folha de papel e de 
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vagar fordes vira11LlO o mesmo corpo, suslenlrrodo com a 
ontm mão a folha de papel. vereis lambem que, em vir·
lude da pressão at
mospherica de baixo 
para cima, n:.lo ca.he 
a agua n'elle contida, 
ainda que retir'eis a 
mão que sustenltt u 
papel. E' essa mesma 

pressão de )Juixo !"""' 
cima, que faz 

1 
elcnt

rem-~e aos ares os 
aerostatos, desde os 
1alOes de papel e 
alongados que talvez 
teulwi; sollatlo lan
Las vezes em noites 
de S. João, por w<rm
plo, depois de aque
cer o ar yue n'e11P- sP 

conleuha, ató 
esse~ oulrm; aeJ'osl.n
tos {lig. SIJ) solida
meu Le construidos e 
cheio' de gaz de illu
miuação ou, mrlhor 
ainda, de hydro~eneo, e que levatu aos flrAS OR aer·o
naulus. 

Uulra cxpc r·icilcia, que facilmculc podris fazer, é a 
sL"guiule. Sahr-sP que si se aquccm· o a1· contido n\rma 
garrafa, uma par·te d'esse ar ::-erá t.l'ella f'XpPllida; e a 
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que fi cat•, uma voz (jUe rosft·ic e volte a seu pt· imitivo 
vol11mc. mio encherá a gaiTaí'a complclamenlc, c en tão 
uma parte do ar· ex terior se precipitará no Jogar vas io 
qne d'esse modo lhe é feito. 

Assim , pois, accendei uma torcida de papel, no interior 

Fig. !lO. 

tlc uma garrafa (flg. 90j, 
lendo previamente feito 
aquentar fortemente um 
ovo ) n1agua fcr'\' cndo, 
tirando-lhe de pois a 
casca . Quando o papel 
se fur c" lioguido, col
locai o ovo, pela extre
midade rneuur , :;obre o 
gargallo da garra r a. o 
orifi tiu é iu~u ffl ci entc 

para deixai-o passar ; 
no cm(au lo o ovo alon
go.- se, con lt·aho - se, 
<lesl im finalmente no 
garguUo e enlra repen

tinamente na gat·rafa, e com l'lli<lo. 
E' a pressão ntmos phcrica (Jll e actim sobre o ovo, 

obriga-o a tornai' a fórma n rr,r,~sari a vara se introduzir 
no gargallo da gm·rafa e. vencendo esse obslaculo, n'ella 
lambem enlt·a com eslt·epilo. 

O homem tem sabido aproveitar pat•a mu ilos fins o 
conhecimento da pressão a lmosphP t~ic:a, í'ouw :;e vC na 
invenção do argào, do baromelro, do sijJhâo e da 
bomba. 

O argão ou argau (flg. 91 ) é um instrumento de 
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folha de Flat1dms ou mesmo de vidrd, que se in troduz 
pelo orificio situado na parte superior de um tonel ou 
pij!a, de vinho por exemplo , e se rclit•a tapando com o 

A 

·~. 

Fig. 9-J. Fig. 9:il. 

dêdo pollegar o orificio superior do instrumento, para se 
extrahir pequena quantidade do liquirlo LJLLC deva ser 

examinado. A pressfio atmospherien susten ta o liquido 
dentro do argan, até se destapar o oriOcio sohre LJU e se 
tem o dêdo. 

O barometro é o mais simples instrumento pant 



avaliar a pressão atmosphcrica. Consiste (fig. 92) n'um 
tubo graduado em cenlimctros c millimelros, tubo em que 
se fez perfeitamente o vácuo, e no qual uma columna de 

Fig. 93. 

mcl·curio eleYa-se ou haixn, r.onfm'me a pressão que L'ecebe 
da almosphera. 

In vcn tadu por TOI'J'ir:elli, foi depois aperfeiçoado o 
baromclro c llo,ie se encontra no mercado com diversas 
forma>, como vi\clrs aqui (Og. 93). 
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Dcsignum-~é as \ cujaçüc~ que o fmro1ne.Lro cxpcrin1enla. 
pelas palavras : subú· (l desca1'. 

Os tufões vio!eJJio,, os tremores de LetTU c us Lem
pestadcf:. são ordinarinmcntc annunciuUos por uma 
grande descid>L do met·cut•io; e (]Uant!o. püt' nrn resfria
mento da atmosphcea, os yapOl'CS que n'clla cx.istmn 
pcrdenl :::ua força dr f'\ pnn;;,:'io r. :1 pt·rss:in rio flt' 1limim1P. 
então o mercurio do boro
metro Lmnhem desce e os vn po
res precipitados npparccem 
logo sob a fórma de nu\·cns e 
de chuva. 

:'\os bai'OmPi ros de mo•tt·a
doJ' é o ponteiro que indica o 
tempo que se vai ter. 

O siphão (fig. 9\; c um 
insf.rumenio destinado a fazer 
passa1· os liquidas de um pa1·a 
ontt·o 'uso, por cima das hor
das dos mesmos. Coustu de 

Fig. 9.f.. 

um tul)o t·rr·urvndo, de ramos desiguaes: o ramo menor 
mergulha no liquido (lllC <leve ser passado, 

Pa1·a que um liquido r·aminhe n'um siphão, duns con
(licões são n eccssaria~ : 1'. Que previamente se encha o 
siphao rom o mesmo lirtuido, o que se obtem pela suc
çõ.o; 2'. Que o orificio ele •nhicla estejn n'um plano infc
rinJ· n.o do liquido r1uc se quer passar_ 

A bomba (üg. 95) é uma machina que serre para 
rlrYnJ' os liquidos . É ele lecs cspccics : a bomba a<piraute, 
a homhb. compremcnlc, c a bomba aspi rante c compre
mente. 
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A hnmba mpimnte (n' 1) faz que, estabelecendo-se o 
vucao, a ngua chegue á allura do cano de sah ida e por 
clle jorre; a compremente (n' 2), depois de !!'ella se 

Fig. 95. 

introduzir a agua, comprime-a para a obr·igar a jorrar 
jJU!u CüllU de sahida ; a a1p;mnte R rnmJJrimlente (n' 3), é 

uma combinação das duas anteriores e tem applicaçiio 
JJUS "Jl[Hl.relhos qnn ;;nrvem para a rega dos jardins, para 
a exlincção de inccndios, ele. 
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Exerciclo de elocução 

- QnP. r. qne .az adhertrem~se umas ás outras as moleculas elos 
corpos solidos e dos liquidas? 

- E em que corpos se dá o contrario~ 
- Que é força de expansã.o ~ 
-Que dizeis da densidade elos gazes? 
-Porque não oe Uisver:;a u ar uu~ e~vaços inGnilos? 
- Dizei o que sabeis ácerca da atmosphera? 
-Falai na mach.ina pneumalica? 
-Que sabeis áccrca da pressüo atmospherica '1 
-Em que é que se tem o homem approveitado do conhecimento 

da pressão atmoS(Jherica e como~ 
- Dizei que instrumento serve IJara se avaliar a pressão atrnos

phcrica? 
- Dizei o que i:õouLenle:s ácerca d'esse rumento 1 
-Falai du siphao e da bomba 1 

Exercicio de redac!'ão 

Eset•evei a respeito do obJecto d'csta liçtío. 
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LIÇÃO 16" 

DESCB!PÇÃO DO BRASIL 

Dns Ame ricas plagns Ycn urosas 
Que ás mais plugas do mumlo nada invejam 
Cfana-sc o Brasil como a primeira. 
Formosa é sempre aJJi a Natureza, 
Eterna a prin1avc,·a, o outono eterno. 
Em lei los diamantinos pura lympha 
Hega seus campos de caudaes cor·renles. 
In numeras, pujanlescaladupas. 
\'oz darrdo á solidüo, em cristaes cw·vos 
De rochedos alpeslr·cs precipitam-se; 
E de horrendo estridor pejando os ermos, 
De valle em vullt·, culnJ asperas fraguras 
Onde all'Oam lambem gritos das féras, 
Da~ serpe~ us ~ihillus, c os trinados 
Dos pa.5saros, e a voz dos roucos' cn los, 
\'i,a un.:llestnt parece a Natureza, 
Quo a grandeza do Deus-sublime exalla . 

BaJ1za natut·al, ao :\orle avulla 
U das aguas gigarrle caudaloso, 
(juc pela terr-a aJarga-se vastissimo; 
Do Oceuuu ri\al, uu rei dos rio:;, 
Si ó que non1c de rei o não abate; 
Pois Inais 4_ue o rui supera um jJOillptt e 1Jri:1w 
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X o solio á multidão em tol'llo cw·va, 
Supcea o Amazonas na gmndeza 
A quantos rios h a gt·ande; no muudo! 
O Hiang, o Nilo, o Volga. o Mississipe. 
]ntla que as aguas suas reunissem, 
Com elle competi e não pocleeiam. 
Ao lado sett direito, e ao esquerdo lado 
Mil feudalarios rios vem pagar-lhe 
Tributo pereuual de ~ua~ aguas. 
Hcsupino gigante se aliguea, 
Qual outeo Briarêo, mas veruatleiro, 
Quo estende os bmços p'ra abarcar a terra! 
P11janle assin1 lllJ Allaulicu ~e eulraulta, 
,\nlc si repellindo o argcnteo salso, 
f:omo si elle na terra não coulwra, 
Ou como de inundai-a receioso 
Si mais longo e HH!Ís lento a Ui~cunes:::;e! 
O Amazonas co'o Oceano furioso 
l.ur.la renhicla trava iutcrminavel 
Paea roubar-lhe o leito. c eonca e espuma, 
Qunl no lago, enlaçada a cauda a um tl'Ouco 
Fet·oz sucm·iuba ho•·•·ida ronca 
Quandn ~r.ntr, movrr-se íÍ flOr das agm1s 
Lontra ligcil'a ou anta descuidada, 
E inr.hando ns fances, a cu]Jet;a eleva, 
Os qucíxos cscancára, a lingua sólta, 
Pi)I'R de nma VPZ fragm· u amvlJjLio. 
Tal no pleito co' o Oceano , o Amazonas 
Pat·n sOI'wl-o rtln•·ga fóz medonllit, 
L•'goas abre setenta ! A in~tentc lingua 
Estende ele três vezes h·int.n. milhas, 

163 



f-omo uma longa espada, que se embebe 
Aotravez do Allanlico iracundo, 
Que gemendo rccúa no anemesso, 
E em montes alquebrado o dor'sO cnrúp;a . 
Armas que joga ao mar são gt"Ossos Lr'oncos 
Arrancados na fur·ia, são pedaços 
De esbroadas monlanhas que ellc mina: 
Seus grilos são trovões Lão horrorosos, 
Que alli parece suhmerg.ir-sa o mundo 
Quando se incha seu corpo desmedido: 
Equorea, espessa nuvem se levanta 
Como uma chu r a contra o céo erguida, 
Reflectindo do sol os sete raios. 
Tal o conqui,tador, que co' os despojos 
Dos reis clesllwonisados se opulenta, 
Ou co'os tributos dos ''encidos povos, 
Em pé firme no carro do com bale, 
Eu volto n'mna ·nuvem de poeira, 
Na frente vai levando debandada 
Jngeule alluvião ele imigas hastes, 
E ante as portas de bronze do caslcllo 
Nova victoriaalterca porfiosa. 

D<t opposta parte, uão tão magestoso, 
Mas grande em si, o Paraná se alonga 
D11 serra Mantiqueira, c cava, c afunda 
Lar'go sulco nas Ler'eas que devassa; 
Como esconeg:at..lit;a., argenlea estrada, 
Obra sem par elas mftos da Natureza, 
Em prol rlos nlhos s~rrs circumviziuhos 
No trujeclo veloz se asscnhot'cia 
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De pingues, nnmer·usus arfiuentes 
Té no Prata perder-se, ou dar-lhe origem 

N'esla vasta extensão. do Edcn terrestre 
Se ostenta o céo tão lindo c lflo sereno 
Como os olhos da vir·gem, cuja mente 1 

Erma está de amorosos penRnmentos: 
Tão crystallíno e azul como um zimborio 
De inteiriÇa turqueza, ou de saphíra, 
O iu· é tão ncclareo corno o aroma 
Que no dia nupcial o ardente esposo 
No::: puros lahios frúe da vü~gcm noiva 

·co' as primícias do amor·, beijo suave 1 
É tão leda c garbosa a 'latureza 
Como as faces de riso salpicadas 
De uma mãi crue se expande entre os filhinhos, 
Que innoccntes meiguices lhe tributam. 
Oh vós, da Grecia deleitosos campos, 
Onde o Alphdo e o Eu rotas serpenteiam, 
E eru cujas margens Dryadcs habitam! 
Montes, que dais abrigo em vossos topes, 
De lumeíros á sombra, ás castas Musas, 
Vós nõo assoberbais a magcslade 
D'e~l,~~ rnonl.es !Jrasilios, d'estes bos<tues! 
Desdenha este sumptuoso Par·aizo 
As ~onh:ula,; ficções da mente humana: 
Malignos Faunos, puclibundas :\ ymphas 
N'e~Las virgens fiol'eslas não vagueiam : 
Grande como sahiu das mão;; do Eterno, 
A natur·ezaé tudo, e m.cedc ao homem, 
Que ha de bem ccclo emparelhar com ella! 
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Oh, placitlo remanso !. .. Aqui a mr n!e 
Repousa, e se deleita em com!cmplal-o ; 
E no lnlimo d'a1ma_, que s~ esprn ia, 
Rüsôa de seu Deus a voz cadente, 
Como resôa em bosques ue p~lmP. i 1·a· 

Vago só pro das am-as matutinas. 

Raças mil de hom ens livres sem cultura, 
Cuja orige m !é hoje ignoro o mundo, 
Estes scrlões onll·'o ra p OYO::ti'O.m, 

Antes que a indusl!·ia e as arlcs, transpla utull as 
Pelas m üob Jo Enropêo, ~qui mudassem 
Brulas pcdms c troncos em cidades. 
Mas quaul.o, oh, Parnh)ba! quanto sangue 
De innoccntcs indigcna:-; primeiro 
Tua~ <tgTtas tingiu , regou teus campos! 

D. J. G. IJK nL\J.iAU1.4:E:). - r:nn{ederaçtio dos Tamoyos. 

Exercicio de alocução 

- Que julgo. o poeta da. impo.rta.nci.n do B1·asil enLre os paizes Ua 
Amer1ea, e d'estes rela-tivamente a.os de todo o mundo~ 

-Como descreve o solo do Brasil e que diz Je ~ua fu.una? 
-Que ó essa. baliza natural que se acha ao Norte? 
- Que relação acha elle ent reuAmazonascosoutro~ rio!;domundo'? 
-A que é que ellc compara o Amaznn:ls e como? 
-- Descrevei ;L luta entre o AmaMnas e o Oceano. 
-- Qual o outro rio <lo Rrns.il de que fala o poe·La e onde na ... ·~·ce? 
-Que diz rl'f':lle o poeta':' 
- Que sabeis exist.iJ· n'um outro rio do Brasil , no S. Fxa.D.liciscu T 
-Que diz, emfim, o poeta quanto á Natureza do Bnt:sil't 
-Que diz dos seus bomem:tt 

Ex:erclclo de redacção 

Descrevei v Ama~onas e falai da oputencia do BrasiL 
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LIÇÃO 17" 

CALOR. -VAPOR : l\JOTORES A VAPOri.. 

Chama-se calor o agente !jtte, segundo seu gdo de 
energia, nos faz experimentar urna impt·cs5üo ou scnsnçõ.o 
ele quente ou ele frio. De frio, dizemos, 
porque esle não tem existcncia propria; 
não é uma causa que, scjenlificamenle fa
lando, se opponha ao calor: f•·io é uma 
palavra que serve para designar os gráos 
in feri ores do calor. 

Denomina-se temperatura o gráo de 
aquecimento elos corpos. A,·alia-se a tempe
rattii'U por meio do thermomet1'0, instrumento 
fundado sobre a dilatação dos corpos . Para 
sua construcçao servem-se do alcool tinto 
de vermelho, ou do mercuu·io, cuja dilatação 
é mui lo san.sivcl. 

Um thermomclro de mercurio (fig. 9()) é 
composto de um pequeno resenatorio de 
vidt·o, prolongando-se n'um tubo ôco da 
mesma materia e do diametro interior de 

Fig. ~o. 

um cabello fino, e hem uniforme em todo o seu com
pt·imento. 

O mercurio enche o reservatorio e uma parte do tubo; 
este é fechado em cima depois f[Ue, aquecendo-se o ar, 
é este expellido elo tubo. Depois é o instrumento graduado 
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de modo conveniente. Assim, desir;na-sc po1· zero a 
temperatura em que a. agua se congela e' por 100" a Lem
per<tlura em que ella ferve, Subindo, vai o thermometro 
designando os diversos gráos ele calor acima de rero, ale 
100 e mais; descendo, indica os grúos tlc fr-io, ttÚtti.t·o de 
zero. Os gJ•áos acima do zero indicam-se com o signal + 
(maig); os que lhe são inferiores, comosigual- (1iletwo). 

O calor actl\a sobre os corpos c os moclilica, já augmen-

Fig. 97. 

tando-lhes as climemões, já mudando-lhes o.estado. 
Um corpo que augmenta de volume sob aacção elo calor, 

é um corpo que se dilata. Os solidos, os liquidas e os gazes 
dilatam-se, quando são aquecidos; e contrahem-se, quando 
resfl'iam. 

P!'ova-se a dilatação dos corpos pelas seguintes expc
r·iencias : 

Uma haste de fel'ro ou de lalão, A (fig. 07), de 40 a 
50 eentimei.J'OR rle comprimento, nl!·avr,s;;n n pm·te supe
rior de duas columuas. A extremidade B é fixada por um 
parafuso ; a outra, J{, é livre e vai locar no pequeno braç.o 
de uma alavanca recurvada, movei em lôrno de um eixo 
e cujo braço maior representa um ponteiro rltie póde per-
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corrm· um aeco de cieculo ~radualo. Por baixo da hnsl~ 
metallica , colloca-se um r.ylind1·o cavado, que 5e enche 
de nlrool. Est e instrumento é conhecido porpyrometro 
de quadrante ou úe alavanca. 

Communicando-se fo~o no alcool, vê-se Jugo a agulha 
deslocar-se sobre o llllad,·aulc, e de modo que uma dila
taçao de um millimelro da ha~le melallica sr.1·á. accusada 
sobre o quadmule pm· um 
deslocamento de um ccn
timcleo. Deixando-se res
r,·iar o apparclho, >e-sc a 
agulha voltar á sua posi
ção inicial. 

Esta dilatavão elas bal'
,.as é designada pelo nome 
de dilatação linN/1' . 

O annel de Grave
senda (ng. 9R) peemilte 
demonstmr a dilatação em 
wlwne. ciJamartn lambem 
dilatação cubica. Este pe
queno appamlbo compõe

Flg. !lS. 

se do uma bola de metal suspensa por uma coercn
tesinha a 11ma haste lambem mclnllica. No meio tl'cssa 
baste exislc uma outra que ~u~trnla um nnnel lambem 
melallicu , e pelo qual a bola pó de possa e perfcilamm)l.e 
quando fria . .Aqueça-se, poré1u , n. bola como vos mostra n 
figura, e eJia n:lo mais poderá passUL' pelo annel. Deixe-se 
resfriar a bola, e de novo ella porlera passar. Si lamlJcm 
aq ucceedes igualmen te a bola e o annel, aq11e.lla 
poderá ainda passar alravez d'esla. 

!O 
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D'e~tes dois modos se verificll a dilatação elos cor·pos 

solidos. Quanto á dos li<tuidos:- suppou!tamos um balão 

Fig. 90. 

de Yidro (flg. 99). lendo na parte su
perior um lobo estreito, cheio de um 
liquido colorido, cujo nivcl é indicado 
por uma circumferencin tl~ papel. Si se 
mergnlhar c~se balão em um va&o wn
tendo agua quente, ohservar-se-ão os 
plteoomenos seguintes : logo que v balão 
é posto em contacto com a ngna lfUeute, 
o rri 1 e! do liquido começa por hllixar-se; 
sobe depois ao seu ponto fie pnrtidu, e 
Tngu vai além. 

O facto de baixar-se o liquido explica- · 
se pelu aquecimento do 
tnbo <[tte o contém e por-
1anlu, augmenlada assim 
a sua capacidade, o liqMi<lD 

descerá nr.ccssariameute. Depois, aque
cido o mesmo liquido, tamhem se dilata P. 

sóbc, corno dissemos. 
Para verilicat· a dilatação dos gazes, 

isola-se, n'mn luuo (f<g. 100), certa quan
tidade Jc f!:UZ, que se separa do ar r~te" 
rior, por· mrio tle um index de mercur·io. 
Basta tomar com a mão 0 reservator-io, 
e d'esse rnotlu aquecei-o. para <tue se 
veja o index deslocar- se immediat"

Fig. 100, 

menle c annnneiar o augmento elo volume de gaz. 
Tambcm, mais facilmente,- podereis ver·ificar a Jilala

ção dos gazes. da oeguinle maneira:- introduzi algum 
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ar n'urna bexiga bem flacida, de modo que se não encha 
senão a metade d'ella, maiR ou menos. Approximai-a 
cuidadosamente do fogo. e ve•·cis que clla, a principio 
rugosa, enche-se e perde a' rugas, porque seu conteúdo 
gazoso se dilatou. Afastai-a do fogo, - tornar-se-á outra 
vez rugosa, pOrlJUC o ar n'ella contido se conlralJC. 

Vedes pois, leitores, que o pl'imeiro effeito do calor 
sobre o; corvos é angme.nlar-lhcs o volume : a dilatação 
actúa, portanto, em sentido contrario á cohesão. Além ele 
certos limiteR, mui tos dos corpos solidos se tornam liquidas. 
Esta mudança de estado é o que se chama fustio. 

Soh a influencia do calo•·, os liquidas se mudam em 
fluidos aerit'ormes, a que se dti o nome de mpores. Esta 
segumla mudança clenomina-se8tapc1·açâo,quando éespon
tanea, e, no caso conh·nrio. fJaporisação. 

Reciprucameni.A : - os vapores resfriados voltam ao 
estado lic1uido, - é a liquefacção; e o li<tuido sufficieu
Lemente resfriado t01·na, em geral, ao estado solido, -
6 a solidificação. 

Assim, logo que a lr.mpe•·alu•·a chega a ~era, a agua 
principia a se congelar; o mercurio não se torna soliJu 
>euão a mmns 40 f}"ríOs; o sebo funde-se a 33 gráos acima 
de zero, acêra amarclla a6! gráos, o phospboro a 44", o 
vulassiurn a ~R ' , o enxofre a f I 1", o estan\10 a 230', o 
chumbo a 320' , o zinco a 360', a prata a 1,000', o ouro a 
1,2500, o avo a ·I .4000 e o ferro a i. 500°. 

Para exlra!tir o ferro dos mincraes que o contenham, é 
preciso, portanto , produzir um calor consideravel: o que 
se consegue construindo para esse fim os fórno; deHomi
nndo~ r1itos jiírnos, e que vos mostramos (fig. !Ot ). 

O ethcr, o alcool, a agua e Lodosos corpoo dcuuminaJos 
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corpos rolatew, transformam-se em vapor pela simplr's 
exposição ao ar, e a ~sse vhenomeno se denomina evapo

Fig . iOi. 

mção, como já 
,~os dissemos, Ê 
pela cvapo1·ação 
que desappa
rccerá um pouco 
d'ngua que pu
zerdes n'um 
prato exposto 
no ar; ó por ella 
que enxugam as 
roupas que se 
estenclr.m de
pois de lavadas: 
é finalmente 
ainda a evapo
raçeo que, ti
rando a um li
quido o calor 
quen'cllccãiste, 
faz haixar a 
temperatura do 
mesmo littuido. 
que d'cssc modo 
chega a couge

lar-se, como se nota no ljue se consegue com o auxilio 
da mac/úna de Can·é, para a fabricação do gelo, a qual 
vos mostramos aqui (fig. I 02). No corpo de bomba move
se um embolo por meio da alavança; a agua que '<P. eleve 
congelar é contida n'uma ganafa rcoislente de bôjo largo 
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mas pouco profundo, para que a superli cie livre do liquido 
~eja a mais ex lensa possivel ;- o ar a:-;pir:ulo ela agua pelo 
tubo /1 passa n'um cylind•·o R, onJe se acha aoido sulftu·i
co des tinado a absorver o vapUl' d'ngnn.. Uma haste t , 
ligada a uma especie de pá, faz agitar-se con tinuamente o 
mesmoacido. 
Feito o vácuo, 
por successi-
vos movi

mento' da 
alavanca, vê
se deuLt·o em 
pouco IH\ 

garrafa co
meçat· o gelo 
a fo1·m~r-~n 

com o aspecto 
de compridas 
agulhas. 

No pheno
mcno da eva
pora.ção a 
tmnsfo•·ma-
ção é len ta c 

Fig. ~r2. 

não se produz senão na ôuperO cie do liiJuicl,o. Si, po,·ém, 
se Hf[U ecem os corpos, o calor augmcnla esta producção c 
bu, n'essa caso, a vapoi ·úatãú ou trnn~fm~maç.ão rapida dos 
licruidos em vapores . 

A agua commum lll[lleeitla. n'úm vaso descolJcrto 
(fig . 103), deixa desprenderem-se vapo1·es abundantes que 
se percebem em glolJulo~ 1l'"gua IÚim recipiente que se 

10. 
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lenha adaptado ao mesmo vaso; ou se este ó cohedo por 
uma tnmpn met~llica, por e"~emplo, na parte ,·ollada para 
o liquido. Quando a temperatura atlingc a 100', observa
se outJ•o phenomc•Jfl : ~- gmnrl~s hõlhas guzosa,formam
se em toda n quantidade do liquido e vêm rebentar em sua 

superfltie, fazeudo-o ferver. 
E'a ebulliçào : é n'esse 
momento qur. a vn porisação 
allingc o aeu ma i• alto gráo. 

Não entram torloR o~ li
quidas em ebullição na 
mesma temperatura; e, mla
tivarnente a um mesmo liqui
do, certas condições ponem 
fazer variar o ponto de ebul
Iição. Ao ar liVPr-, o elher 
entra em ebulliçúo a 35', 
o alcool a 79', a agua l"'ra 
n 100' c o mercurio n 257'. 

As substaneias dissolvidas 
Rlg. tos. c principalmente us voria~ 

ções da pressão suppnrl.ada 
peloli![Uido, influem rn ui lo sobre a tem pct·aturn daebulliç!lo. 

Ficando os corpos frios ou mesmo, menos qurnlrs qne 
a ogua em chulliçáo. os vapores que se desprendem dos 
liquidas readquircm a primitiva fo1·ma de li![Uido : este 
novo phcnomeno <\ n. rondensttçuo, cujo efi'cilo podeis vor 
nos globulos d'agua que se formam no recipiente ou na. 
tampa do quo ha poueo vo~ falamos. 

A vnporisacão e a conclcnsuçlio l~n:t numot'osas appli
cações na induslria, principolmeule para a dislillnção do10 
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líquidos e pat·a a obtenção da força moíriz das machinas a 
VillJOr. 

Distil/a1' um liquido é transformai-o em vapor e ecm
demar em >eguida esse vapor. A di"tillação se faz -princi
palmente com o atLTilio de um apparelho chamado alam
bique (fig. !04), t[UC é fo.-mado de uma mldeim coberta 

Fig. 104. 

por um capitel eommunican<lo por um largo canal com a 
swpentina ou tubo q-ti<J se recm•va muitas vezes rlrntru de 
uma cuba de agua fria cltamada condnzsr1dor ou •·ofi·ige
ranle. Fen•e-se o liquido que enche a caldeira; o~ vapot·es 
~e pt·otluzcm e vem-se condensar na serpentina, em cujtt 
cxh·emidaJe se recolhe o novo liquido o1lido. 

Dí,tilla-se a agua para ao h ler pura; o vinho e o caldo de 
cnnna fermentado, pttra ee lhes extt·ahir o alcool, etr. . 

PaJ•ct certos trabaU1os chimicos, emprega.-se ainda na 
disliUação um appareU1o de vidro, como vedes arrui 
(flg. 105). 
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Os vapores pi'Oduzidos na rclol'la resfriam no canal de 
commun i cação c o liquido condensado chega au Laliíu, 
quo se1·vc de reservatorio. 

Chama-se nwclútta a vap01· um apparelho complexo qn r, 
produz o vapor d'agua e utilisa a força que este desen
volve, quando é at]Uecido em altográo n'nm vaso pe~feil.n

mentc fechado. 
Sendo já co

nhecida a acçtio 
impulsora do 
vapor , Oiniz 
Papin , francez 
de nacionali
dade, imaginou 
applicar essa 
força no jogo de 
um embolo, ou 
machlua a va-

F;g. 105 . por. Descobriu 
elle qu e a agua , 

transformada em vapor pela acçiio do fogo, tem a pro
priedade da elasticidade corno o ar, e que a acção d'cssa 
propriedade poderia ser obtida na mesma machina 
sobre que devesse aclual'. No erntnnto, sómente quasi 
um seculo depoi s, foi que o inglez James \Vall , reali
sanclo esse inveH lo, construiu a machinn n vapor. 

Emr,·cgando a muchinadc " 'att, em 1807, o americano 
do '~I orle, Roberto Fnlt.on, f~z consll·uir c lança1· ao mar . 
um barco a ,·apor, que foi o primeiro em que se conse
guiu ohtcr saliofadurio rr~uttado da applicaçào pratica do 
vapor á navegação, fazendo n. ,·iogcm entre Novu-York e 
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Fig . :106. 

Albany, de 160 milhas, em30horas. Mais tarde, em !81li, 
Jorge Stephenson conseguiu construir a locomotiw., em 
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que·o emprego do vaporpennille vencer, em teJTa , grandes 
distancias dentro de pouco tempo. 

As machinas de vapor fixas (fig. 106) são mais possantes 
ljUe a:; loconwtica• ou as locomóoeis. 

Todas, pot·ém, se compõem de uma fornalha; de uma 

O' 

cald~ir-u em que se for
ma o vapor, pelo que 
tamhrm se chama gera
dor ; de um embolo que, 
animado rle um movi
mento de vaí vem deolt·o 
de um cyli11rlrn, lra u,.. 
mitte ll um mcchanismo 
sua força de impulsau, 
por meio da l>astc, á quo I 
é ligado, e do Jlll.mvanie, 
directamenlc ou por 
meio do balrmrri1 o. Uma 

Fig . ,j.07. alaranca, movida pelo 
mach inisl.n, prrmitte re

gular á vontade a entrada do vapor no cylindro, c, pot· 
consequencia, fazer funccionar mais ou menos rapida
mente, ou parar a machina, 

Um ,·egulador automatico rege a distribuição do vapo1·; 
ummanometro(Og. 107), indieasuapressão; eumat'l!lvula 
de segutança o deixa escapar quando a tensão é mttito forte , 
evitando assim a explosão. Um nivel indica a altura da aguo. 
na caldeira, que é alimentada por uma bomba ou injectm· a 
que commummcnle chamam burrinho. EmOm, um 
volante, roda muito pesada, regularisa o mo\imcnto da 
macltiuu . 
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Chama-se locomotiva (flg. 10s; a machina a vapor que, 
nos caminhos de ferro. puxa os éan·os ou wagons, consti
tuindo lodos elles um trem. Em geral, a locomotiva é 
formada de uma caldeira que assenta sobre oito rodas. 
De eadu ladu da caldeira :;e acha o cylindro em sentido 
hm·izonlal. A haste do emboto é ligada por um pu:ra-

Fig, 108 . 

t·ante a um ponto rla grande roda ou mda motriz e põe
na em rotação. 

O caJ'J'O qne segue immedialamente a locomotiva 
chama-se tondc1· e n'elle se acha a provisão de carvão e 
agua, 1\sl<t é inlmtluúda na caldeira por meio de uma 
bomba, posta em acção pelo proprio movimento da loco
motiva, e .s11 bslitue a que é constantemente -vaporisada. 

Graças aos trilhos do ferro sobre os quaes giram 
todas as rodas de um lrem, uma locomotiva de viajantes 
pódc puxar, fazendo cerca de 1~ leguas ou quasi 70 kilo
metro:O p01' hora, um pest> lu tal de 150,000 l<ilogrammas; 
c uma locomotiva de mercadorias, muito mais pesada, 
puxa, com uma veloeidalie de 7 leguas ou cerca ele 
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40 l<ilomclo·os por ho~a, um peso de 6/lO,OOO kilo
granlmas. 

Para as embarcações movidas a vapor La duis\e~eros 
de propulsores: as 1·odas de pás e a he/ire, que são movidas 
pela propria machina a vaoJur install:ula na emhanação 

t<'i ·JO!J. 

Fig. HO. 

As rod1111 de p<is 
(r.g. 10~) em 
numew de 
'luas, uma de 
cada lado da 
embarcação, 
são os mais 
antigos pro
pulsores, con
sistindo cada 
uma d'ellas em 
'luas grandes 
rodas de ferro, 
unidas uma á 
outra porpran
chas de ma
deira ou de 
ferro, as ])(ÍS, 

cada uma das quaes vai succcssivamente ferir a agua, 
impellindo a embarcaç[o. A helirR (r.g. 110) é formada 
por duas, três ou quatro pás recurvadas, em tôrno de 
um eixo. E' collocada na. parte posterior da embarcação 
c immcrsa n'agua. Pelo seu movimento rotatorio, em 
crne r lia. opet·a como um saca-rolhas na cortiça, a helice 
impcllc a embarcação para diante ou para traz, conforme 
gire pa1·a um ou para ouh·o lado. • 
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Exercicio de elocução 

-Que é calor~ E lcrnperatura9 
-Dize i o que é therrnomelro o descrevei-o, dizendo tudo quanto 

souhCJiles a esse respeiLu. 
- Que é dilalw;ào dos corpos e como é possivel provnr a dos 

corpos sol it.lus ·~ 
-E a dos Jiquidos? 
-E n rios gazes? 
- Que é vapor e quo differença ha entre evaporação e lmpori-

sação? 
-Falai da congelação dos liquidas, e da fusão dos sol idos. 
-Corno se poderá exlrahir o ferro dos mineraes que o conte-

nham? 
-Que são corpos volateis? 
- Dizei quaes silo os principaes efi'eitos ~a evaporação. 
-Descreve i R macbina de Carré. 
- l~'alai da ebulliçâo e da condensação? 
- Dizei o que é distitlar e descrevei os apparelhos em que a 

distillação se faz. 
-Falai ócerca da machina a vapor, em gemi. 
- Dizei o que souberde~ dos motores fixmu:~ das locomotivas. 
-Que podeis dizer dos propulsores das embarcaçõea movidas a 

vapor? 

Exercício de redacção 

Dizei, por escripto, o qtte sabeis sobre o calor e seus e(/'eilos. 



i82 QUI~TO LIVRO DE LE!TURA 

LIÇÃO 18" 

CATÃO 

ACTO IV - Sr.ENA IJl 

CATÁo, MARr.o, BauTo, etc. 

GATÃO 

Um lyranno é, sem duvida, na terra 
O malvado maior: mas nem por isso 
Te é licito punil.n. Magistrados 
Que o julguem , leis <jUB o punam, -com algozes 
Para as e~nr.nlar tem a republica. 
Ust~l'pUS tombem tu se em juiz privado 
De pt1blir-as olfensas te iuslitues. 

MARCO UHUTO 

Mas uma lei, ó pai, tu me e~sinaste 
Que sobre todas r·espeilar se deve: 
Mais veneranda c antiga m 'a dizias 
Que lodao essas lei~ , - <[ue plebiscitos, 
Que senatll s-consullos, - em mais clara 
Equidade funrlada ilu que o Album 
Do pl'elorio , -gro~ada n'outro bronze 
Mais duravel que as laboas tlus decemviros; 
Lei das leis, immulavcl c suprema , 
-A ela salvaçã.o publica. 
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GATÃO 

Odifficil 
E' conhecer, meu filho, quando a fBrça 
D'essa maxima lei quebra a das outras; 
Quando o feito que é injusto opposto a ellas 
A salvação da patria o revalida. 
- Em meus pTin1eiros dias, no ingenuo 
Despertar de innocente pulJel'datle, 
Me leval'arn, ó Marco, aos sanguinosos 
Paços de Sylla. - (De meu pai amigo 
Fôra o monstro.) -Inda a~ carnes se arre;pia1n 
C' o presente especlacuJo que lenJw 
Diante dos olhos, -do crua•· esparso 
Dos palpitantes membros estrangulados, 
Dos tabescent;s, livi<los cadaveres 
~as cruzes pelos alri()s; - a viuva 
Gemeu do além, carpindo o GJrphão ; - e o torvo 
Aspecto, o feroz riso dos ministros 
Do tyranno, apupando com motejos 
As saoguentas cabeças dos mais nobres, 
Mais illustres varões que Roma tinha, 
E que hasteachis em lriumpho hediondo 
De atroz pompa levavam .. .. Vista horri~ell 
E. . ... inda mais de imiigllat'! E mais ainda 
As tremen!es <'mtranhas me excitava, 
O ver, o ouvir us tur·bas circum.stanteB 
Devorando ::;eus Lmmulos gemidos, 
Disfarçand·~,- cuhrindo .a face pallida, 
.Que lhes não vissem a furtiva lagrimal 
E a mão que estringir dilvia o ferro, 

183 
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E que talvez scgum no mais rijo 
Da batalha o bm nrlim, - mal ousava 
De ir, co' a orla da toga n mêdo c trepida, 
Aos ollJOS que alma timid a af!'aznva 
p e femi nino pranto . .. -O que é o povo ! 
O que são homens 1- H ontem expulsastes 
A Coriolano porque ou so u negnt·-vos 
Os baldios communs : hoje fu gindo 
Abandonais á fu ria dos pa tricios 
Graccho qu e _v ol- os dava!- E agora ... O intimo 
D'alma joven, ardente me anciava 
C' o espectaculo feio e vil - " E comn 
(Disse a meu pedagogo) como em Rom[i 
" Não h a ([Uem mate Sylla » -Não !me torna 
Branco de mêdo o velho) , não ; (letestam-n'o: 
Mas temcm-n'o inda mais. » - " E po t'f[II C (cego 
Dt> ira lhe re,potHii) porque uma espada 
« Me não dás, que o vou eu rn alnr· -e livro 
« A patria? » - A grande custo me conteve 
E me levou d'ali o an ciao pt·url en le; 
Nem lá voltamos. -Vin ha de bom animo 
A tenção : m as qu e importa ! Mario a.hi csl<m t 
Para in utilizar o feito ardido, 
Se meu infante braço o execulára . 
- Ah ! q ue fruclo da paLria ao bem resul ta 
Com lhe fica r um despo la de menos? 
Vanglorioso do go lpe que vibraste, 
Cu idas qu e o monstro feneceu <'Om P.ll P. ? 
Euganas- te : as cem fl'ontes d'essa hydra 
De se u proprio veneno reproduzem; 
Por uma que decepas, mil te surgem . 
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:VIa!, que julf;avas ter de todo extincto, 
F:nl.:lo se agg1·ava mais. 

MARCO BRUTO 

Que? socegados 
Veremos engolphar no abysmo a pnil·ia, 
E tranquillos 110 meio da pl·ocella, 
Vêl-a-hemos assim it·-se afTundando 
No mar da escrm· idtíu : Aueiada em L ora 
Supplices mãos estenda: aos filhos caros, 
Que virtuosos 11lhos não se atrevem 
A perpetrar o c1·ime de sal val-a .... 
E' -virtude- confesso -que me admira , 
Que jamais conheci. 

CATÁO 

Na l.na idade 
Hcspei!am-sc os anciãos, ouve-se e aprende-se. 
Maucebo. escuta! - LiLerlm· a !mll·ia, 
E dar pelo l'esgale a prO!JI'ia vida, 
Nüu é mais que dever: gnuJLle lteroismo, 
Acções de gloria, n 'isso não as vejo : 
O homem que assim oh1·ou foi homem de honra, 
Cumpriu sua obrigação. -Mas outros meios 
Teu1 de emJJI'egar mais certos, mais seguros, 
Quem se abalança a empreza tão diflicil, 
Se baldas não quer ver cuidados e riscos. 
DesafTogar a patria_de um ty,·anno, 
E' transito rio allivio: empeiora a miudo 
Co'esse l'emedio o mal; tens cem tyrannos 

185 
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Em .-ez de um : nem talentos, nem virtudes 
Occupat·ão. no E"laclo, o grrio supremo 
Entre vfs demagogos repartido 
Por facções, por subornos, peitas, crimes, 
Ti neta era em sangue a purpura, - em ferreo 
O sceptro do tyranno : mas as togas 
Dos deccmviros !. ... tinge-as cru o r negt·o, 
'' pallidos venenos as mosquêam 
De JJod oas, que revêem lorpein, lnfamia, 
Flagicios!- Que lucrá mos na mudança 
Perigosa? Os proconsules os mesmos 
Peculadores; senos os tribunos 
E facciosos; avara e pcrdularia 
A questura, roulJando o dcri·adeiro 
Se;;tercio ao povo, a ullima drachma ao CI'ario; 
Os prelot·es vendendo em hasta publico. 
A justiça; -em fim todo o mesmo vicio, 
A mesma co t·rupção, -mais dcsfaÇada, 
)!ais clara só, mais despejada.- E é esta, 
E' esta a liberdade que nos déstes! 
E são estas. decemviros, as tnbuas 
Oa promettida lei, que tanto tempo 
Levaram a gravar! Veio Appio-Claudio 
Fazer chorar em Roma por Tarcruinio .. 

(pausa) 

- Se queres libertar-nos, corta rijo, 
Corta pela raiz a tyrannia 
Cerc eanrlo por ahnsos, profundand 
Nas fistulosas ulceras do Estado, 
E levando co'o halsamo o rmtlrt·io 
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Ao mais solapado - oucle a peçuulm 
n ·o arraigado cancro tem nascença. 
Depois o racho ua razrto accenrle 
Com mãos puras c limpas de interesse. 
Puras!- q11e em rlexlm sordida essa têa 
E' labareda sem clnriio, -que ttbraza 
Sem dm· lm - quAima e rapida devora 
Antes que um s6 vislumbre rompa as trevas, 
Que em vez de dissipar deixou mais crassas 
-Com elle, co'es;,e racho luminoso, 
A teus concidadãos mostra a vereda 
Que ao alcaçar con.duz da liberdade, 
Nrto coroado de espolias sanguinosos, 
Mas pm·o todo e candido como ella. 
Salva-os das convulsões, da crise horr·ivel 
Que as populares com moções arrastam; 
Morleração e paz reine em teus labios: 
Generoso perdôa, austero pune , 
Mas pelo orgão da lei, mas só com ella. 
'Üs pendões hastear da Liber·dadc 
Nas amêas da horrifica Discordia, 
<Grito amotinador alçar aos povos 
Par·a os deixar no cahos da anarchia 
Mutuamente e á porfia destruir-se, 
E' querer lacerar o seio á patria 
Sem jamais a salvar. 

JoÃo BAPTISTA"" ALMEIDA GARRETT (Vis." de Alm."' Garrett.) 
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Exercício de elocução 

-A quPm fn.lavá Catao e o que lhe dizia? 
-E que retrucou seu interlor.11t0rY 

- Que entendeis por - salvação publiC[l - ? 
-Que significa revalidm·'l 
- Que disse Cntão ter v isto nos paços de Sylla't 
-Que referiu, então, haver dito a seu mestre c que lhe disse 

este? 
- Q11 e considerações fez elle u, :seu filho~ 
-- Jl; como lhe t·espondeu este~ 
-Como o 1·eprehendeu Ca.tão f' o que accrescentou? 
- Que significam as palavras: C1'UOl\ demagogos, Jleitos, mos-

qu~am. {lagicios 9 
- Oizei a eignificn~úo dns seguintes palavras: peculadores, íac

ciosus , }Jerdularia, questura, erm·io. 
- Oue di!:i:;e Catü.o ácerca da pureza com que se deve eervir o 

Rr.pub lica? 
-Que r.onselhos deu elle t1. Beu filho, a respeito do go,·erno da 

Republica 't 

Exerclcio de redacs>ão 

Referi, por palavt·as vossas, o que acabais de ler , reproduzindo 
qttattto fdr possit;el os pensanwntos de Carão. 



QU IVTO LIVRO DE LEl'rUR.A 189 

LIÇÃO 19 " 

A LUZ.- OPTICA; ESPELHOS; LF.'i'TES. 

Denomina-se Optica a pal'lc da Pb~sica_ que tra ta 
da luz e das leis da visao. · 

Chamam-se corpos lwninosoo os que cmittem luz , tttes 
como as esh·ellas, entre as quaes sr. conta o sul, como 
saheis; - e os eorpos em combustão viva. 

Na tcmpei·attll'a de 500 g•·Áos os co•·pos se tornam 
bas tante luminosos para serem visiveis na ol)scm·idadc: 

·c á proporção ({Ue se lhes augmenla <i lelllpera tura , pas
sam ~ u ccessiYtunentc peJas seguintes cô res : a 700u ,·er
melho escuro ; a 900' vm·melho vivo ; a 1200' alamnjado; 
a 1 300" branco; a 1500' branco otruscante. 

O calor se transforma , portanto, em luz ; no emtanlo 
lm luzes vi,•issimas, laes como a qtie emillem alguns 
animaes e a que é •·ellectida prla lua. que não são acom
puu hadas de calor sensivel. 

Os corpos são cha mados rliapfwnu" ou transparentes 
quando, assim como o vidro polido e a agua, deixam 
passar a luz nitidamente; diz,,m-se ltanslu.cirlos quando a 
luz não os atravessa se não de modo dilfuso, não pe•·mil
lindo distin guir os objeclos r:ollucudos por traz d'elles, 
como uma placa de maleria co•·nea, o papel untado de 
óleo, etc. ; e chamam-se opnrns, quando alravez d'elles 
não passa absolutamen te a luz, assim como o ferro, a 
pedra, etc. 

H. 
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Em um meio homngeneo c lraospar·eote como o ar, 
a luz propaga-se em linha >'ecta e em todas as clirecções 

com uma velocida
de úe 78000 leguas 
me!t·icas ou cc•·ca 
de 312 000 kilo
mctros por sequndo . 
gastando, portanto , 
8 minutos e 13 se
gnnrlos para chegar 
do Sol á Tc•·ra. 
QnP.r i•lo dizer que 
sómente 8 minutos 
e 13 segundos de
pois de despontar 
o Sol no Ül'iente, 
é que o vemos; 
assim como deixa
moi-o de vêr no 
Occidentc , 8 mi
nutos c 13 segun
<los depois C[LW elle 
se occullou. 

E, ywopagando-
Fig. tH. se a luz em linha 

recta, naopóde con
tornar os corpos opacos como faria um liquido no qual 
fosse immerso um corpo solido. 

Assim, como védes na ligura I 11, a Fegião do es paço 
atraz do corpo opaco t18.o é esr.laJ·ecida : é a sombra; c o 
espaço que cerca a sombw, e em que a claridade se 
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-vae gradualmente fazendo sentir, chnmn-se penumiJra. 
Tambem a interposição de um corpo opaco entre um 

fóco luminoso e um painel produz sobre este uma flgum 
'!Ue se chama sombra p>·ojec
taáa como a que se vos mos
tra (fig. 112). 

A sombra não é, portanto, 
uma cousa real e especial 
projectada pelos wrpos : é 
simplesmcn te a falta do luz 
poL" traz dos em·poR qur., 
por· sua opacidade, detem os 
raios h1minosos. 

Entende-se porplwtometria 
a parte J" optica que se 
occupa das leis da intensi
dade da luz, c uu compn.r·aç:to 
das intensidades de diversos 
fonte~ lumiuosas. 

Diz-se que dois fócos do luz 
possuem i~tllffi>"Úlades igunP..•, 
quando illuminamigualmente v;8 . m. 
uma mesma. :;upt:Jrficie col-
Jocada a igual distancia de ambos. Um fóco tem uma 
inten,idade dupla, trip/ire, rt.c. rle um outro, quando elle 
]li'Oduz a mesma illumioação que dois, três, etc., cl'esse 
outro acluamlo simultaneamente e nas mesmas condi
ções . 

Dá-se o nome de phnrometro ao apparelho C(}m que se 
podem medir as intensidades relativas das luzes e veri
ficar que a relaç<io dns intensidades de dois (6cos lumi-
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nasos é igual á 1·elação dos quadmdos de suas distancia á 
superfície por elles illuminada. 

D'entre os diversos pholometros que se tem inven
tado, são mais notaveis por sua simplicidade o de Bun
sen e de Humford. 

O de Bunsen (fig. 113) funda-se na observação de que 
qualquer mancha de gordura sobre uma folha de papel 
desapparece quando é igualmente illttmioadet dos dois 

Fig. H3. 

lados. Esee apparolho comprehende uma fita sobre a 
qual póde correr um disco, quasi sempre metallico, em 
cujo centro se acha um pedaço de papel em que se. 
tenham dol'l'amado algumas goltas de óleo. A fila é 
estendida horizontalmente entre duas luzes e faz-se que 
o disco a percorra até que a mancha de óleo se não dis
tinga, o que succedcrá quando os raios luminosos dos 
dois fócos sobre ella cahirem com a mesma intensidade. 

O de Rum(ord (fig. tI>) consiste no seguinte; -Dois 
fócos luminosos, um lampeão e uma véla por exemplo, são 
collocados dianle de um painel v.erlical e de côr branca. 
Entre elles e o painel, colloca-se uma haste vertical. 
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Duas sombras se projectam assim sobre o painel. Afasta-se 
uma das luzes até que ambas as somb1·as accusem a 
mesma intensidade: será mais intensa a luz que, para esse 
fim, se deva afastar. 

Quando um raio luminoso encontra um corpo opaco, 
volla na mesma direcção, seguindo a mesma linha 
recla, si elle chega perpendicularmente á ôuperiJcie d'esse 
corpo; fazendo, porém, um angulo si loca oblÍquamenle 

Fig. 1!4, 

n'essa superficie. Esse phenomeno recebeu o nome de 
?'e flexão. 

Si a superficie do corpo opaco é polida como a do aço, 
do vidro ou da agua clara e tranquilla, re(lecte a imag·em 
dos objectos collocados diante d'ella, porquanto lambem 
I'efiecte cada um dos raios de luz que um d'esses obje
ctos recebe e que faz dil'igir-se para a superficie polida : 
d'esse modo, tal superfície forma o espelho. 

E' unicamente pol'que os corpos l'efleclcm ou disper
sam a luz, que os objectos se tornam visi~eis. No escuro, 
não podeis vêt: nenhum dos objcctos que vos cercam; 
assim como, si a reflexão fôr dcn1asiadamente fol'te, 
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-vossa visão será offnscada e não tereis a perfeita visão 
·do objecto refiector. 

Assim, os espelhos são os corpos que mais nitida e 
regularmente reflectem os raios luminosos. 

Feita abstracção da materia de tlue são construidos, 
distinguem-se principalmente tres especies de espelhos : 

jl--------- --; 

j----

Fig. 115. 

s· 

I·" espelhos plano> ou com
muns; 2 ·" espelhos espfumcos 
concacu>; 3·' espellws esp!teri
cos convotcas. 

Um e.1pe/1w plano~SS' (fig. 
11 5) reilccte todos os raios 
qne o attingem, de modo que 
o raia incidente, isto é, o raio 
de luz que solll'e elle se pt·o
jccta d n, forma com a perpen
dicular p n, nm angulo egual 
ao que lambem com clla faz o 

·mio 1'eflerlirlo n f. Os rlois 
raios c a vertical achnr-sc-bão 
no mesmo plano. O angnlo 

fot·mndo pelo raio incidente c pela "ertical, chama-se 
n.noul(J de 1nridenria ; e o ela mosma verlical rmll o t·aio 
rcflcctido tem o nome de angu[o de ?'efle:cão, 

O espelho plano ~onsiste n'uma lamina de vidro cujas 
duas superficics devem ser lão planas e pat·allclas quanto 
fõr· possíveL Uma de suas faces é coberta de uma rlis;ooln
ção de estanho em· mercnrio, a que se chama amálgama. 

Qnando as snperficies do espelho não sM perfeita
. mente parallelas e polidas, ellas reproduzem imagens 
irregulares, deformadas. 
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Si collocardes dois espelhos parallelamente em face 

um do oul•·o, a imagem que se representar· n'um 
d'elles, reprorluzi•·-se-hn no OLilro e oblereis assim uma 
quantidade infinita de imagens. lllas <[uando se colloca
rem os espelhos de modo que formem um angulo en Ire 
si, o numero de reflexões mulLtas diminúe e tanto mais 
quanto maior fõr o aogulo formatlo. O kateidoscopio. que 
tão variadas figuras apresenta e qne provavelmente co
llheccis, é fundado 
sobre a repetição 
quinlupla da ima
gem por dois espe
lhos, inclinados um 
sobre o outro em 

.. 

: -_ - -~ -==----=~~~1 
----- -- -- ~ 
--- --- - ~ 

angulo de 60 gráos. Fig. H6. 

Além do uso que 
commummente se faz do espelho plano, elle tem ainda 
applicaçáo em muitos instrumentos de aplica. 

O espelho esplie,.ieo r,oncmm (fJg. 116) é frequentemente 
emp•·egado nos telescopios e pode produ.zir augmento 
extraordinario. 

Serve lambem para augmcntar a intensidade da luz, 
porque todos os raios, partindo de um ponto chamado 
fóco principal, ~ão reflectidos em direcção pnraUela. E' por 
isso que elle ó empregarlr. nas laulemas communs, nas 
lanle.r·na.s magicas , nos pharóes, etc. 

O espelho espherico r.nncu·u o[erece pouco interesse : 
reduz a imagem rcflectidu a pequenas p•·oporções (fig. 117) 
e a deforma; c, porque •·eflecle os •·aios luminosos em 
direcção dive•-gente, não póde servir para espelho us/orio, 
isto é, que facilite commnnic:tç<i.o tle calor a liiD objeclo 
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que, d'esse modo, se qu eima, como taz o espelho co ncavo. 
Emquanto os raios luminosos se propagam em um 

meio homogeneo, com o ar por exemplo, sua direcção 

Fig. :1!7. 

é perfe.ilamenle rectilinea e invariavel. Ma·s desde que um 
raio luminoso cáe obl iquamente sob1•e mnteira transpa
ren t~ de uma densidade maior ou n1enor, não continúa 
em sua primitiva direcção , porém toma uma oull·a que 
fo,·ma com a primeira um angulo maior ou n1cnor. Diz-se, 
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n'cssc caso, que o I'aio luminoso eslá queb1·aclo ou t·efrac
tado e n augulu que 
indica a grandeza da 
refracç.ão chnmn -se an
gulo de re(mcção. 

Produzem-se o~ phe
nomeuos communs da 
refracçao quando a luz 
\em de um aElz·o, no 
espaço uni versa], para 
a almosphc..a terrestre. 
que é mais densa; -e L~ig. HS. 

do mesmo modo <tu ando 
ella passa do ar para a agna ou para o viuro. Podeis 

facilm.mte wrifica1· que 
uma be~illa (flg. 118) 
pm·cce queb•·ada no 
puulu da superflcie 
d'agua em que mergu
ll•a•·des a mesma ben
gala ; e jsso provém 
de que os l'aios lumi
nosos que ell a envia á 
vi>ta, soffrem desvio ao 
sahir da aguu. 
T~mhem no va;o VV' 

Fig. !19. ãno se vê um objecto 
que n'elle se ache, 

quando se olhar do ponto a e o vaso estive•· sem agua. 
Logo, porém, que seja esta collocada. no vaso, pare
cerá á vista que esse obj ecto está situado em n (lig. 11 9) , 
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ponto mais allo. Do mesmo modo, todos os objectos 
irnmersos n'agua, os peixesl etc ., parecem mais proximos 
da superficie do que estão realmente. 

Quando raios luwinosos paESam atravez de um objecto 
de pequena espessura e de superflcies parallelas, não 

_l1'ig. 120. 

Fig. 1!1 . 

sofft·em mu
dança em sua 
relação de po
sição. E' assim 
que , at1·avez 
dos vidros de 
uma vidraça, 
vemos os ob
jectos nos la
gares que real
mente occu-
pam. 

A meswa 
cousa, porém, 
não se dá rela
tivemen te aos 

corpos que deixam passa1· a luz por ent1·e superficies que 
não são parallelas, como se ''erinca nas lentes, cujaS 
superficies são convexas, ou concn.vas. 

Assim como os espelhos, 1listinguem-se lentes (fig. !!!Oi 
que reunem os raios luminosos e que são chamadas 
conl'ergentes ; e outras que espalham os raios luminosos e 
têm o nome de divergentes . As primeiras tém o centro 
mais espesso do que as b01·clas (fig. 120) ; as divergentes 
têm, aocontrario, as bordasmaisespessas do que o centro 
(fig. 121). 
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A lente contet,qente gosa da propr·iedade de augmentar 
muito os objoctos vistos aleavez d'eUa e, reunindo em 
um só ponto os 
raios solares, 
augmenla-lhes 
a intensidade 
de calor e foz 
que se inflam
mem os objec
los sobre que 
se demoram 
por maior ou 
menor tempo. 

Si, n·um lu-
gar escuro. ac- l''ig. m . 
c e ndcrmos 

uma véla e collocaemos em frente á chamma, a cer·la 
distancia. uma len
te convexa de modo 
que seja tolalmcnle 
illuminada uma de 
suas superflcies ; e 
si, tambem. a certa. 
distancia e por Ira' 
da lente, dispozcr·
mos uma folha (],, 
papel ~ fig. 122): vc-

Fig. !23. remos que, rle.poi,; 
de algumas Lenta

lins, afastando mais ou menos. o papel ou levan
tando-o ou baixando um pouco, n'elle se dcscnl:ra, 
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com admieavel peel'eição uma imagem da véla nccesa. 
Essa imagem é pequena ma!'; real, for·ma ramo uma 

pintura sobre o papel c que permanecerá emquanto o 

Fig. 124. 

ma o ti vePmos nas 
mesmas condições ; 
e, cousa. muito mais 
singular. ella é inver
tida. islo é, achamma 
está voltada para a 
parte infe1·ior e a véla 
para . a superior. 

Tal phcnomeno é 
devido ás duas refrac
ções que sofft·em os 
raios da luz, passaudo 
do ar pa1·a o vidro 
e depois d'este para 
o ar. 

Si o papel que 
receber a imagem 
esliver impreg11ado 
de cel'las substancias 
chimica.s muito ãlte
raveis pela acção da 
luz, então elle con-
servará a imagem~ 

com as côees branca e preta : é a photograpltia, que se 
oblúm po1· meio de um apparelho de optica, denominado 
camara escura. 

Esta (fig. 123) é uma caixa fechada de todos os lados , 
tendo, no emtanto. uma pequena abertura pela qual 
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entram os rai os luminosos e a que se adapta uma len te 
bi-convexa, comosucccde á que se destina á photographia 
e que a<[lli I'Uo apreoe ntamos. N'essa caixa se acha uma 
superfi cic apt·o priada que recebe a imagem real do objecto 
cujos t•a ioR luminosos atravessam;( lente. 

A lente concava (fig . 121) dilfere essencialmente da 

Fig. ii!S . 

lenl e co nvexa pelas suas pt·opriedades os raios c ou ver
gentes que a atravessam, d'ella sabem sempre em menor 
gráo de convergencia, podendo mes mo l.ortHU'-se parttl
Jelos c alé divet·gen les . Demais os objcclos vi stos a lravez 
d'ella pat·ecrm menot·es como se esliv~ss,,m afastados. 

As propriedades das lentes dão-lhes uma cxlmo t·dinaria 
importancia . , 

A lente bi co nvexa, considerada isoladamente, serve 
para os traba lh os del icados dos relojoeiros, d o~ gm va-
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dores em aço, etc., assim como é iudispensavel au .bola
nico e ao anatomista. 

Pela combinação de muitas lentes, obtém-se diversos 
instrumentos de aplica. Sua disposição, em gemi, fun
da-se em que os raios II!IDinosos, partindo do objeclo que 
se quer examinar c passando por uma lente chamada 
objectiva, reunem-se formando uma imagem real que se 
vê de novo augmentada por uma segunda lente denomi
nada ocular. 

Para o exame de objectos muito pequenos serve o mi
·croscopio (fig. 124), instrumento que se compõe princi
palmente d<tS duas lentes, a objectiva e a ocular. Aquella 
dá, no tubo microscopico, uma imagem real e ampliada 
do objeclo examinado; a ocular augmenla ainda esta 
im agem, dando uma nova imagem que é virtual e ainda 
mais ampliada. 

O oculo de alcance põe ao alcance de nossa vista os 
objeclos terrestres que se acham de nós afastados; e o 
telescopio (fig . 125), permitte examinar corpos ainda mais 
afastados, os di'l'el'SOs astros que se acham no espaço 
infinito. 

Exercici'l de eloCUfãO 

- Que é Optica? 
- Que são corpos luminosos2 
- Dizei o que souberdes ácerca dos corpos luminosos. 
- Falai dos corpos nã.o luminosos. 
- Occupai-vos da propagação da luz. 
- Diz;ei o que vos fôr possivel a resveiLo da phutumetria e dos 

plwtometros? 
- Que -á re{le:niin, em P.hyRica 1 Ocr,upai-vos d'e1la. 
- ..F'a.lai das diversas especies de espelho. 
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-Dize i o que soubm·dcs á cerca do phenomeno da 1'e{1·acção. 
-Tratai das lentes e dos mais importantes factos com que ellas 

se relacionam, e t.le::.crevei a machina photo,qraphica, o microsco
pia, o nrulo de alcance e o telesco}Jio. 

Exerclnlo de r edacç!lo 

Escrcvci acerca do objecto d'esta lição, descrevendo os instru
mentos que n'ella vos seio UJJrcscntados. 
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Exercicio de e!ocu9ão 

~Como dá principio o poeta á sua narração, e que cúnsidPra
çOes faz? 

- Que foi que o fez mudar de opinião ú.cerca do pensamento 
enunciado de que cc toda a terra f!$lana [eli2? )) 

-Que sentia esse menino de que fala o poeta 'l 
- Ou e fez e que pensou c \I e? 
-.r\ quem se dirigiu esse menimo c que lhe aconteceu 1 
- Qnr- lhe disse o cthereo guia 9 
-Que foi q11fl a isso se segniu? 
-Que considel'llti'iP.s raz depois o poeta? 

Exercicio de r edac!fil.o 

Narrai o que refere o poeta e j'a~ei considrraçôes similhantes 
ás que por elle foram feitas. 
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LIÇÃO 21" 

A LUZ : A VISTA; STEREOSCOPJO: ILLUSÃO 

OPTICA ; PRIS:\L\ : CÕRF.S. 

2t5 

Nenhum dos orgãos de nossos sentidos é tao lwm eo
nhecido quanl<> á importancia de cada uma de eun.s par
tes, como o da vista.. 

Cada um dos olhos não é, com effeito, senii<> um appo
relho cli) optica, consliltündc; uma pei]uena ~.amru1a rsr.<>ra, 
redoudt~, formada por diversas membra.nas e conhmdo 
clill'erenles humores mais .ou 
menos ú.eu~<I>s (~g. 1~0). 

A membrana exte•·ior. escle
t·ntiw vub•·anco ([() ollio, cobre 
uma outra chamada clior@ide 
que cuu(ém na superficie ·in
lern& uma substancia negra, 
destinada a absorver os raios lu- F;G· 1.26 .. 

minoe~>s que forem inuheis para 
o exm·cicio- dll! visão , substancia que faJba em alguns 
iudi,iiiluiDs dro especür humana e em diverSóls outro~ 

au~rnau~, aos quaes se dá a denominação de albiruu. Na 
frente d01 olho, a esclero!ica apresenta uma a.berluraeircular 
em elbjm;, h<>•«h"" une-se intimamente com ella o. cotneCP, 
que & uma membrana muito lranspareute e um pouro 
saliente em vil'tude de sua curvatura mais accentuada. Os 

·raios luminosos que vêm do abjecto sobre que se di>·igP. ,, 
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olhar almvessam a cornea, depois uma pequena camara 
cheia de liquido claro como agua, o humor aq11osa e 
encontram uma membrana colorida que se denomina iris, 
a qual tem no centro um oriflcio denominado pupilla que 
comm1mica com o interior do ollw. Atraz da pupilla a 
luz encontra um corpo lranspat·ente e de certa consisten
cia, o CI'!)Strdlino, em f6rma t!e leulc biconvexa, cujos 
effeitos elle produz; e d'nlü, alt·avessando o humor vitreo, 
passa para a •·etina, memlH·aua interior do olho, sobre a 
qual se forma a imagem do objeclo. A retina não é mais 
do que a expansão do ner1!0 nplico, que leva ao ccrebro as 
impressões produzidas pela luz sobre o orgão da vista. 

A grande importancia d'este orgão· tol'lla-o merecedor 
de particulares cuidadoe, entre os quaes é notavel o que 
se refere á luz com que se trahruha, e que não deve ser 
nem muito forte. nem muito fraca. Si, lambem, se come
çar a ficarmyope, 011 presbjtn, cumpre não augmentaro 
mal rapidamente, d~ixando de usar desde logo de oculos 
convenientes: - e para ![U8 po"ais comprehender o 
modo por que estes corrigem o defeito da vista, é neces
sario que saibais o que se dá no vheuomeno da visão, 
conforme passamos a expôr. 

Todo o homem que, po1· exemplo, !é uum livro, con
serva-o a certa distancia dos olhos, distancia em que as 
jettras lhe apparecem mais di stinctas e que, por isso, 
denomina-se di.stanci<t da vista distincta. Ella é ordina
riamente, para uma vista sã, de 25 a 30 centimeu·os. 
N'essa distancia, chega direclamcnlc á retina uma ima
gem nítida de cada lett.ra, mas invPrtid~t, como pmleis 
Aer na figura (flg. 12 7), em que os raios luminosos 
emanados de cada ponto do objecto, sáo refmr.la<los nos · 
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olhos, de modo a concorrer em um ponto sobre a rcliua e 
ahi produzirem Uiua imagem dislincta. Si. porém, se ap
proximar demasiadamente o objecto dos olhos, os raios 
luminosos emauados de cada um dos pontos d'esle di
vergirão lão fortemente que não serão sufllcientemeule 
ref1·aeladus no globo ocular, para lança1· a imagem exa
ctamcnle na retina : ella tenderá a formar-se para traz 
t.l 'esta enfio se terá d'essa fórmasenão uma imagem con
fusa elo ohj ecto. E si, ao contrario, muito sr. afa, tar rlos 
olhos o objeclq, 
mais do que a 
dislancia da 
vista dislincta, 
então os raios 
luminosos ema.- Fig . i27. 

nados conveJ•gi-
rãQ de tal modo que sua reunião sení feita anl.es da retina 
que, por consequencia, não receberá lambem uma ima
gem clara . 

Assim, não veriam os certamente os objectos collocados 
a maior ou menor di.:;lauda que a da \'Ísta clistincfa, si 
nao f Ma a possibilidade que tem cada um· dos olhos de 
se poder dispôr pnm vêr mais longe ou meis JlCrlo : é o 
que se denomina faculdade de accommodação da vista . No 
em tanto essa faculdade uão existe em torlos os indivíduos, 
isto c, nos myopes e qos Jii'Osbytas, c para COI'rigir arlifl
cialmente esses defeitos usa-se t!es lr•nles convergentes, 
pat·a se reunirem os raios luminosos emanados de um 
objeclo,- ou divergentes, par:< o nm opposlo. 

Os oculos, as lunetas, etc. não são, portanlo, outra 
cousa senão auxiliares quo restabelecem uma refracção 

13 
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conveniente d1t lnz, [Jara fazer chegará retina uma tmngem 
nitiua. Aos myo-pes, por conseguinte, convém oculos de 
vidros concavos ou rliwrgeules; e aos presbytas os de 
vidros convexos ou convergentes. 

Hesuminclo, pois, dir-vos-ernos : lodo o ohjeclo acces
sivel it vista envia a cada um dos olhos raios luminosos 
que produzem sobre a retina umn i muge tu. E:,la é trans
miltiua ao nosso conhecimento pelo nervo aplico, e é se

Fig. 128 

gundo u: gnm
cleza da ima-
gem, que apre
ciamos a gr·an
deza do ohjedo. 
Imaginemos 
(fig: 1 ~R) duas 

linhas pa.·tindo elas ri nas C"\lremidades a c b da pequena 
imagem formada sobre [t retina e dirigindo-se I""'" as 
exlremidacles correspnmleutes do ohjecto : es tas duas 
linhas cortar-se-hão c formarão o que se denomina angulo 
tisual, cuja grandezn clepemle da gmndeza da imagem 
formada na retina. Pód(}-se, portanto, dizer lamhr.m que 
a grandeza apparente rlr um ubjccto exprime-se ainda 
pela grancleza do angulo visual sob o qual appn l'f,ce. 
Quanto maior fõr o angulo ,;sua.!, maior tamhcm nos 
p>trecerá o ohjecto : é uma regra geral. 

O que vos aer ... umos 1le clizer rc(ere-se ao phenomcno 
rla 1 isla passando-se sómcnte n'um dos olhos; - e cer
tamente perguntareis porqun é l]UC, >endo nós com dois 
olho~, não temos visões duplas. Com eJleito, produz-sP. 
em cada um de nossos olhos uma imagem do objeclo pura 
qLlA olhamos; mas, desde que fixarmos a vista, as ima-
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gens que se produzem nas retinas cabem sobre o que se 
chama logares identicos e se rmmr.m n \nna HÔ iTn~gem. 

Si, no emtanto, olharmos para um objcclo sem fixa1-o at
tenlamente, vel-o-hemo> em rluplicala, o que lambem 
succede quando envesgamos os olhos . 

. Cumvre ainda observa•· que, em razão de sua distancia 
reciproca, o olho esquerdo dá do objcclo ~isto. uma idéa 
qne cone•ponrle ó ~na pm;içti.o e que é, por consequencia, 
um pouco differenle da imagem formada no olho din,ito. 
Vemos, cl'este modo, 
cada corpo de dois 
ponlos de vista ao 
mesmo tempo ; e é por 
isso exaclamenle que 
d'elle obtemos :a ima
gem com seus relevos. 
Um desenho que fôr Fig. m. 
foi Lo apenas sob um 
unico ponto de vista, não poderá produzir em nós a 
im p•·essão de um relevo : não é senão com o concurso de 
nosst imagin·ação que desenhos de archileclura e de 
paisagem produzem em nós tal e!Teito. 

Porém, si fiZermos de ttm objecto dois deser:bos toma
dos de pontos de vista correspondentes á posíçio de nos
sos dois oll10s ; e si. depois, com D auxilio de um appa
relho de aplica que se denomiaa stereoscopio e que 
aqui vedes (6g. i2.9). conseguirmos fazer chegar as ima
gens simultaneamente aos Jogares idenlicos \las retinas, 
eulão ellus se reunirão em uma imagem ~tcreo~copica, 
qne nos dará o effeilo completo do objecto em relevo. 

Outro pbenomeuo ussuz wrioso é o d~s iraugens acci-
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dentaes, 11ue se produzem em nossos olhos quando, depois 
de lermos olhado, durante algum tempo, para u céu claro, 
por enl1'e o caixilho de umtt "idraça, -fecharmos os olhos 
ou os dirigit·mos para a parede branca elo fundo do 
compat'limnnto em que nos acharmos. Apparcccrá então 
uma imagem accidental do caixilho com as impressões 

Fig. 130, 

luminosas in"ertidas, isto é, o caixilho se nos apresentará 
excessivamente clat'O e os vidros, a principio, escuros e 
depois azulados. 

São no laveis iliusões de optica as apparrncias engana
doras observadas frequentemente nos p11izcs quentes e 
que fazem mostrarem-se, mas invertidos, obj eclos ter
restres qne se acham distantes; - ou lambem os circulas 
que ás vezes são vistos em torno do sol c da hm, assim 
como a mpt·oclucção mais ou menos perfeita ele um d'csses 
astros. Esse phenomcno é devido á re(mcçâo ou desvio que 
sofft·cm os raios de luz na atmosphera, encontrando 
camadas de m· dedilferentes densidades, e que se denomina 
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1'efmcção ast1·onomica quando o raio de luz vem de um 
astro, e refmcção ten·est1·e quando cllc é cmittido, ou 
re!lectido, pelos corpos c1ue se achnm na Rupcrficie da 
terra. 

O mais nota v e! e!Teilo da ref,·acção terrestre é a mira
gem (Og. HO), isto é, o phenomcno qua nos mostra as 
imagens invertida; es~mell·ica~ de ohjeclos mais ou menos 
distantes e pouco clc,udos, como se elles se refleclissem 
n'um espel!JO. 

Acontece algumas vezes que as camadas inferiores da 
atmosphera conservam-se em repouso, 
n'uma cspecie de equilihrio instavcl 
r,om as r.amadas mais frias e mais densas 
por cima: - é então que se produz a 
mi1·agrm, porque os raios de luz dirigi-
dos dos ohjectos, encontram camadas F;g, 131. 

de ar successivamentc menos densas, 
até chegarem a uma camada em que se reflectem total
mente e seguem depois um caminho inverso, pelo que se 
nos apresentam invertidos. 

A miragem produz-se lambem, algumas vezes, ao lonp;o 
ele muros verticaes fortemente aqueciuos pP.Io sol, com a 
differença que. n' esse caso, as camadas de ar dCEip;ualmente 
aquecidassão distrihuidas verticalmente . 

Designa-se em optica pelo nome de prisma (Op;. 131 ) a 
massa transparente terminada ~or <l11as face> planas for
mando entre si certo angulo. Chama-se angulo 1'e(ringente 
do prisma o angulo dieuro formado por suas rl11as faces; 
ai'IJ!i·ta do prisma alinha de juneção de duas faces; base do 
prisma toda a região upposla á a1'esla; e secção princiz)(ll 
de um prisma, todo plano perpendicular á aresta refr·in-
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gente e a que em f.r.omel•·ia se denomina secção recta. 

Si na janella fechada de um quarto perfeitamente 
escuro , fizermos um per1ueno orilil-in pm· oude passe ·um 
raio de sol; c si, ainda, sobre csscoriflcio collocarmos de 
modo conveniente um p1'i!ma de crisiRl, o raio lunuuoso 
não sómenle solfrerâ nolavel desvio, como lambem nos 

Fig. t32. 

a prr.se.ntará o 
que se deno
mina espP.ctro 
solar, isto é, 
uma imagem 
luminosa alon
gada que se 
manifesta nu
ma successao 
de côrcs ma
gn ificas e na 
seguinte or
dem : ~·ôxo, 

a.zul -escuro, 
azul-claro, t·m·
de, amare/to, 

alaranjado e. finalmente, vcrmellto, côres essas que, na 
mesma ordem podeis observar no arco-iris e ainda sobre 
um papel branco, ao qual fuçais chegar um raio de luz 
depois de atravessar uma. garrafa de vidro perfeitamente 
transparente e claro, cheia d'a.gua limpida. 

Assim um •·aio luminoso , hranco, tlo sul, foi nãosómente 
Tefractado pelo prisma, mas Lambem e ao mesmo tempo 
decomposto em sete raios luminosos tle cõr differente . E' 
por isso que a esse raio luminoso se denomina luz composta, 
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porquanto é formada de sele raios luminosos Rimp/eg. 
Se reunirmos de novo esses sete raios coloridos, por 

meio de uma lente biconvex<>, elles se combinarão nova
mente n'uma luz branca. 

Póde-se ainda fazer esta experiencia por meio do disco 
de iVewton, no qual existem segmel)tos iguaes de papel de 
côr imitando quanto possível as do espectro solar. Fazendo
se girar esse disco rapidamente, as impressões -d'essas 
côres misturam-se em nossa vista e a supedicie diversa
mente colorida do mes.mouiseo JHLt·ece-!los Lraoca 

Os corpos brancos são, pois, os qlle reflectem os raios 
Inmino~o~ cm1 sua comhimu~.i"ío primiliva, muquanto os 
corpos prelos os absorvem todos. D'isto pocleis concluir, e 
bem, que cada corpo se nos apresenta com a côr que oão 
absorve ou com uma côr rcsullanlc da combinação das que 
nÃo forem por ellr. ahsorvidas. Assim : um objecto encar
nado, por excmplo 1 absorve as cõrcs prinlitivas menos a 
encarnada; um outro Nrrde não ah~;o1·verá o m-:ul A o Rma

rello, que, combinados, produzem a côr verde. 
Ü~ corpOS t.ransparentes SãO incolOrt:lS~ Sf! clcÚXFiffi pa~sar 

todos os raios luminosos ou de luz. branca; ~ são ver
melhos, azues, verdes, etc. conforme a côr rios rnios qne 
deixam passar. 

Chamam-se côres cornplementm·es ns que, pm· sun supet·
posição, produzem o branco. O azul, o vermelho e o 
a.marello, combinados, dâo branco : d'ahi a hypolhese dr. 
que são essas as côres primitivas, isto é, que a6mente do 
awl, do 1•e.·rnel!.o e do amarello se compõe o espectro 
solar, sendo todas as outras côres produzidas pela 
I'emüao d'essas três ou de duas d'ellas, mais ou menos 
intensas. 
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São muito no laveis os phcnomcnos das cÔI'O.i accidentaes 

ou de con t1'(ts/e, das quaes agor·a iclPs ter noticia . 
Collocai um pequeno quadrado ele papel voem olho _vivo 

sobre um fundo b1·anco: fhai esse quacll·ado dumn lo 
algum lempo e. em seguida, dirigí o olhar para uma super
fioie branca. Sobre esta Yereis um quadrado das mesmas 
dimensões, mas de côr verd e. 

Reciprocamente , a côr verde produzirá uma imagem 
acciclen la! vermelha; assim como a cô t· violeta dará um 
quad 1·ado amarello; o azul, um côr de laranja, etc. Desse 
modo se explicam os c[c ilos diversos que produzem côres 
lambGm diversas, juxla-poslas; e d'ahi I'CS ulla a regra 
pmlica ele que as côrcs de contraste, collocadas ao lado 
uma da outra, produzem agradavel e !leito, pela influencia 
re<.:iprocu que uuut exerce sobre outra . 

Exercicio de elocn~Jão 

-llizei o que souberrlP~ àr.P.rca da vista e descrevei um dos or· 
gãos d'esse sentido. 

- Falai ácerca da visão, dizendo o que sobre ella acabais de 
lê!-. 

- l1eproduzi, tanto quanto possivcl, o que se vos diz aqui a 
reSfJeito tlo phenomeno da visão passando-se em ambos os olhos. 

- Palai do stereu.:icupiu. 
- Dizei o que sabeis ácerca das imuyens accidentaes e da Ulu-

süo nptira. 
-Falai do prisma c do qu e pot' mPlo d'elle se póde obter. 
-Discorrei ácerca do disco de Newton e sobre o que sabei~ t'e-

IaLivamcntc ás cOres. 



QUJNTü LIVRO DE LEITURA 225 

Exercicio de redacção 

Escrevet a um amigo, falando-lhe dos conhecimentosqaeadqui
riste3 n'esta lição, e facendu considerações para demonstrar a 
utilidade da insi rucçãu . 

{3. 
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LIÇÃO 22• 

O PAYÉ 

l~spessaé a floresta, emmaranhada 
De parasitas mil qne se entrelaçam, 
Pelos t.ro1wos sn euroscam como serpes~ 
E abraçando-os lhes sorvem força e vida 
,Co 1a seve ele que uull'ein-se ''orazes; 
Como elos reis os tredos lisongeiros 
Tanto lhes pe,a.m, lauto mal lhes fazem. 

Cabal rio, rir. lou!;e dimanado, 
A floresta divide em 'duas pal'tes. 
Repousa a r.'cnt'idão sobre esses tectos 
De apinhoadas folhas de mil J'amos 
De mil rlivrJ'SftS arvores gigantes, 
Cujas flôres os ares embalsamam. 
Como errantes •'Strellas relampejam 
Phosphoricos inscctos, aclarando 
O horror da esem·idãu : ora alinhados 
Luminosas serpentes se allguram; 
Ora n'um só lngar, c:uwo un1 chuveiro 
Seu pnllido clarão juntos sollando 
Vão fingindo relnmpago luuginquo 
Que das nuveus rebenta c se evapora; 
Oea em chusmns potBados na, colmêas, 
Que pendem de altos troncos, representam 
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lllurilinadas cupolas dos templos, 
Que em noite fesl ival nos ares brilham 
Sobre os escuros tectos das cidndes. 
D'esta negra mansao o horror redobra 
O funebre clamor. da voz noctnrna, 
O echo dos ventos que entre as folhas gemem, 
O echo do t'ÍO que o trovão simula, 
E lento se prolonga reboando; 
E o echo inda mais funebre e monotono, 
Como o som do martello sobre a incude, 
Da immovel arapon!;a, que soluça · 
De ancião jequitibá na altiva coma. 
Esta é a voz da Natureza em luto, 
Voz terrível que os homens apavóra 
E a icléalhes desperta do iufinilo. 

Temem os lndios de arr~jar-se ao rio 
Em horas tão sinistras; e a seu modo 
Co' um secco e duro pá o n'outro encmvando. 
Como quem atarracha um parafuso, 
Desenvolvem calor, e a ílamma surge 
Como por força magica ateada : 
Que ao homem, inda que bruto jamais falta 
P'ra o que mais lhe é mister a intelligencia. 
Aqui e alli em circulo levantam 
Cem fogueiras que as féras afugentem, 
E dest'arte seguros e lranqtúllos 
&obem aos troncos. e entre os ramos buscam 
Leito p'ra o s~mno', asylo contra as féras. 

Já tudo dorme emfim, é alta a noite . 
O fogo despertou as jararácas, 

227 
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Inimigas do fogo, que dormiam. 
Eil-as silvando vAm, o fogo inveslem, 
Debatem-se com ellc i om recuam, 
E<"guem-se, inchadas, cahem sobre a' fogneirao; 
Esta já salta, e a cauda o chão açouln i 
~\.quella gil·a no a<" como um coJ·isco i 
Ora em torno se atTastam, té que extinguem. 
Só espa1·sos carvõeE e cinzas reslam. 
Quae~, ludando co' as braza>, se queimaram; 
Quaes feridas, co' a dó r no chão se em·oscam, 
Mordendo a terra, e orbes descrevendo; 
Quaes vão aos seus covis viclo<"iosas. 

Começa a noite a declinar. Um echo 
Na espeôsura resôa, rouco e surdo, 
Como echo do buzio. O horror se espalha, 
De sobre;allu o som no se interrom pc; 
Despertam-se os guerreiros, receiosos 
Qne os utaliguus geuio, Macachcras, 
E os ruins Juruparis os acommettam. 
Uns tomados de medo cal1em dos troncos, 
E nem ousam da terra CJ'gu el' as frontes; 
Oull'OS espa.vuridos coJno cstatuas 
Estão imn1ovcis) mudoS escutando . 
De novo prrto eslruge o som nwuoulw, 
E se rep ele pela vez terceira. 
No mesmo instante o funebre geruiuo 
Vai entro os negros troncos sibilando 
Como o guincho do moeho enl1·r rninns; 
E dois lumes a par de fumo envoltos, 
Que os olhos lembram de infernacs duendes 
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Pela mente febril phanlasiados 
Ora aqui, ot·a n.lli c num na sehTa, 
Até que da r.ohOJ>le emf,·,;nl.•' estacam. 
A luz surge das orbilas de um CI'Unco 
Suspenso n'uma flecha : é a lantema 
Horrenda dos Payés, que n'eslas plugas 
De sortilegio usando o medo incutem; 
Que onde falla a verdade o embuste avulta. 

" F.' Payé I " N. uma voz todos bradaram, 
((E, Pa}Ó: )) Cada hôca pronuncia. 
Batendo "'l.:lo os eomçües de medo, 
E os olhos lodos no Payé pregados. 

Eil-o, alto e mirrado, e hem parece 
De magico po1im· mmniu. lwimada, 
Que da terra surgira, ou do profundo I 
Disseras qu'ess..'l pelle c1·espa e sêcca, 
Como a cortiça de já velho l1·onco, 
Sobre ossos descarnauus ;e amoldára. 

" Filhos d'estes sertõrs , hr·ada o agoureiro, 
Eis o vosso Payé, que vos procura I 
Velho Coaquil·a, destemido Aimbire, 
Como dos meus conselhos não cuídosos, 
Tão arou tos p'1•a guena duvidosa 
Ide,, sem minha , ·oz oll\il' primeiro 'I 
E quereis que Tupan pot' nís rorohala, 
Quaudo do seu I'ayé, que em vós só pensa, 
Em continuo jejum na gnlla esru1·a, 
Não eonsultais a magica soiencia? 

229 
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Como filhos vos nmo; c si estes olhos, 
Sê ecos como o meu corpo, inda tivessem 
Alguma occulta lugrima, ver-me-hieis 
Na minha dõr vertel-a n'este instante. 
Oh, filhos meus! que males vos aguardam I 
Que males, ai de mim! ... e inda hei-de eu vei-os I 
F.eliz eu si primeiro em minha gruta 
Para sempre meus olhos se fechassem. 

" Estes annosos troncos, tão antigos 
Como Tamaudaré; estas Uorestas 
A cuja sombra nossos pais dormiram 
O sucegadu somuo do homem livre, 
Vão ser em breve a cinzas reduzidas 
Por essas m!\os iniquas, semp.re armat.las 
De mortal fogo contra vós, incautos, 
Conlra vós, que co' o amor os recehestes! 
Fugí, Tamoyos meus; fugi, deixai-lhes 
De Nitheroy as m<H"gens t.leleitosas, 
Que clles invejam tanto; onde pretendem 
A' cus La. vossa apcu;eeutar seu ocio, 
E erguer co' as vossas mãos cidades. 
Deixai-lhes esl.as varzea" lão regadas 
De aguas tão doces, c estes verdes n'!attos 
Ourle colheis o r.nmhncá gostoso, 
O odoroso anuna.z, c a grumixama. 
Tnrlo rleix.ai-lhes, sim; fugi, mas livres, 
Que a par da liberdade tudo é nada, 
E aqui sereis escravos. D'esta. terra, 
Que já não é, pois que seus olhos 
Passaram pot· artui, tirai sómente 
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De vossos pais os ossoo, que os não pisem 
Os pés de tão ferozes inimigos. 
Ide e tirai ela terra Hs igaçabas 
Que esses ossos encerram; e com ellas 
Vamos todos, além dos grandes serros, 
Procurar outra term mais longinqua, 
Outros se1'lões mais invios, outros rios 
Mais caudalosos, e oulm céo mais puro. » 

"R onde~bradaAimbire acceso em ira, 
Como si o inferno lhe estourasse u 'alma: 
E onrle, estulto velho, onde acharemos 
O céo de ~itheroy? As ferleis plagas 
Do nosso Parahyba? E as doces aguas 
Do saudoso Carioca, que suavisain 
Dos cantores a voz melodiosa? 
Tudo deixar'! ... Fugir? ... Mas tn deliras! 
F(1gi1·?... Que Curupira malfazC:io 
Inspirou-te tão baixos pensamentos? 
Fugir! sem combater'? ... Quem? . .. Nós, Tamoyos? 
Ferve-te acaso o cajuty nas veia.c;, 
Ou pel'l.urha-te o fumo crue se exhala 
Do queimado tabaco n'esse craneo, 
Que tln~Hdo ol1i 1enE sobre essa flecha'? 
E onJc ir01no5 nó8, que nos n:'ío sigam, 
Esses (_[IIP. ~uidrtm não caber na terra, 
E toda n lorru querem c o mar todo? 
Que 1·ios cauclalosos, que altos senos 
De amparo servirão ás nossas tabas, 
Si ellrs canôas lêm e pés ligeiros? 
Em serlõcs it·emos acoular-nos, 
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Como as lapiras que de tudo fogem? 
E onde livres c em paz esconderemos 
Esses os::;us de 11os~os pAis guerreiros, 
Que temendo estão j:íquc os revolvamos? 
Ossos de nossos pais! estai tranqtlillos : 
,1\ião tcmais que os Tamoyos vos avillem, 
E dn. leP•·a em C[ue estais vos tirem hoje, 
PaPa enlregal-a ao barbru·o estrangeiro : 
Não fugiremos, não. Dizei, Tamoyos, 
Dizci : quereis fugir? " 

cc Queremos guerra; 
GurPPa, e só guena. " Unisonos llradararam. 
"Ouves? ouves, Payé? (Aimbire exclama 
De. prazer exultando). Ouves o grito 
Que ainda forte sôa ? ... Jã conheces 
Q11r. gente vai ac1ui'l Que mais tu queres? 
Que nos dizes agora? Ah I já te calas! " 

A pós breve silencio, o agoureiro 
C:om voz pesada diz : " Pois bem, Tamoyos, 
Vosso valor o animo me exalta. 
Vamos vet· si Tupan, C[UC vos escuta, 
Quererá proteger vossas fadigas. " 

O . .T. tl.l\fAGAUJÃEs. - Confederaçcio dos Tamoyos. 

Exorcicio de elocução 

-Como vos pintao autor a floresta de l!U~ fala? 
-Que é que a divitl i a~ 

- Que é que acla.rava o horror da f'srnrirlão? 
- Que diz elle ;'i('.P.J'f'. lt no vento na floresta"/ 
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-Que temiam o~ indins, r.nti'io? Que é que fizeram'? 
- (Jue succedeu então relativamente ás jara,·dca;? 
- Descrevei esse facto. 
-Que houve quando a noite começott a declinar c que querem 

diter essas palavras'!. · 
- Como aos indio::: se mosli'OU o Payé? 
- QnP rlissP.ram elles e o que sf'ntiram'? 
-- Descrevei o Payé e dizei corno falou elle aoo;; inclios. 
- Quem lhe respondeu c como"! 
-- De que opinião era Aianbire e como a sustenlou ~ 
- Que perguntou elle aos Tamoyoe e como lhe responderam 

estes? 
- Como, de novo, se di rigiu AimiJire ao Pay6 e que, por fim, 

lht'\rlisf:r. r.str,? 

Exercicio de redac9ão 

Escrevei, reproduzindo o quadro que n'csta lição vos pintou 
o poeta . 



QUINTO L IVRO DE LEITURA 

LIÇÃO 23• 

ELECTRICIDADE 

Quando se esfrega um pedaço de lacr·e, de resina ou 
de enxofre com um panno ri r lil , estes corpos ad<[Uirem a 
propriedade de allmhi r, u alguma dis tancia, outr·os cor
pos muito leves , laes como pAqucnas bolas de cortiça, 

pelhtciuhos de pa- ~-. ~-
pcl, cabellos, etc. _ 
U"' tubo tle vidro 
(fig. J 33), forte
mente friccionado 
com um pedaço de 
setla, adLJ uire a 
mesma pro prie -
dade. Diz-se JlOI' 

essa razão, que 
esses co r'J)QS Eão Fig. i33. 
elec lri cos por at-
trito e a causa da allrucçiío que exer·cem é a cleclri
ciclade que n'elles entuo ~r rlesenvolve. 

De todos os phenomcnos clcctricos qu e se. conhecem 
na aclualidade, é este o mais antigo. pois que jil. o conhe
ciam os Gregos, que o linham nolndo no ambal', a que 
clles denominavam eiectron, palav.·a ele '[tW sr der i v a o 
nome eleclricidade. 

Durante muito tempo .:onsiderou-se o altrilo r o mo a 
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origem unica da eleclricidade; experiencias posteriores 
demonstram, no emlanlo, que as mais varias causas 
pod!•mler o' phenomeno> elcclricos:- que a eleclricidade 
6 um dos phenomenos mais communs; - e que toda a 
nrtlnr·Am acha-se conslanlemen!e sob a i11flueucia de uma 
acçüo clcclrica. 

Enl.re a.' diversas CRUSRS capazes de prülluzir a eleclri
cidade, deve-se mencionar a r·cacç(io chimica, particular
mente a que tem lugar en!J·e os metaes e os or.itlos. 

Além d'isso, ha tambem producção de elcctricidadc 
quando os corpos mudam de estado, principalmente na 
evaporaQão, e bem assim por occasião das combinações 
e decomposiçõeschimicas. Certos corpos arru;;am pmpt·ie.
dades electricas quando são aquecidos n'um ponto c, 
simultaneamente, resfriados em pontos opposfm;. A e.ler
tricitlade póde ainda ser· provocada pelo magnetismo ; c 
certos animaes a desenvolvem voluntariamente. A nct.ivi
dade muscular e nervosa dos homens e dos ir·racionaes 
é sempre acompanhada de ir·rilaçao eleclr·ica. 

Para os usos ordinarios, são mais importantes os 
effeitos da eleclricidade produzida pelas t·eacções rhi

. micas. 
Quando, na obscuridade, se esfrega muito fortemente 

o vidro ou a resina, nota-se uma apparencia luminosa em 
sua superficie, e quando se approxima d"esses corpos 
assim elcctrisados uma phalange do dedo ou um objeelo 
de melai, vê-se algumas vezes sahir uma faisca, com um 
ruído crepilante, que occasiona na parte do dedo attin
gida uma rapida mas aguda dõr. A este phenomeno 
denomina-se fais~a elertrica. 

Esse mesmo resultado podeis ainda obtet• do seguinte 
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modo: - dobrai p.elo meio, no sentido do comprimento, 
uma folha de papel commum e aquecei-a em cima de 
um fogareiro, por exemplo. 

Depois, pegando sempre na folha de papel tanto quanto 
fôr possivel pelas extremidades, c~fregai-a vivamente, 
desde que e !la estiver quente, sobt·e um panno de lá lam

bem quente c estcnrlirlo 
sobre vosso joelho. Esta 
fricljãO 1\P.Ve ser feita com 
rapidez o ainda no sentido 
<lo comprimento do papel. 
Depois de uma curta fric-
1;ào, lrvanlai bruscamente 
o papel. com uma só mão, 
tenrlo muito cuidado de 
não o deixar locar em outro 
ohjr.cl.o, pois que isso faria 
desapparecer a electrici
dadc. Então, sem tat·dar, 

Flg. 131. relirai-vos para um Jogar 
um pouco escuro e appro

ximai do centro da folha ele papel dobt·ada a articulação· 
ele um dedo da mão livre, ou melhor ainda um objccto 
de melai (flg. 13·1), a extremidade de uma chave, por 
exetu~lo; -e vereis logo pl'Oduzir-sc a faisca eleclrica. 

Pa1·a. Ee produzir uma no,·a faisca, será preciso reno
var Loda a ,uperaçao, pois que a electricidadc se dissipa 
com a approximação do dedo ou da chave. Si Lambem no 
iuvcl'llo, por um tempo secco e frio, passa-se e repassa
se docemente a mão sobre o pello de um gato, numerosas 
faiscas, semelhando perolas luminosas, correm sobre o 
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pello do animal~ é ainda isso outra manifestação tla elec
tricidade. 

Todos os corpos, quueStjller· qne 'ejam, podem 'er 
olecll'isados: uns, porém, pcrmillcm que a clcctricidaclc 
'" vr·opague rapitlamenle e desappar·rçn no sólo á pro
porção que se vai pr·oduzindo ; outros. no omlanlo, 
retêm-na e impedem qne ella se dissipe. Os primeiros 
são chamados bans conductm·es da eleclricidode, sendo 
os pr·i11cipaes os melaes, os líquidos par·licularmenle a 
ugua, c os cor·pos dos animoes em geral ; os segundos são 
máos ronductores, e entre esses se contam o vidr·o, o 
enxofre, o resina! o ln.cl'c, a seda, etc. 

Os r.orpos hons conduclorcs, por isso mesmo, parecem 
niio poder· se clcclr·isor pelo allriclo c cr·am chamados 
rmelecli'Íta<, por oppos i~ao aos máos conduclores, que se 
chamavam electricos. Ponclo-lhcs, por6m, um ca]Jo de. 
~ir!t·o r1ue Ri na ele isolador, os proprios metaes se carre
gam cl'eleclricidade. 

Os col'pos cercados de lodos os lados por oult·os máos 
conductore;s, ~e dizem isolados ; e e8ses mdos ou não con
ductore< ch!mam-se i<oladores ou corpos isolantes . 

A Physica demonstra que existem duas especies de elec
tl'irirlArle, uma denomitlqda vitrea ou positit•a, c ou
tr·a 1·esinosa ou ner;ativa. A primeira é idenlica á que se 
obtém pelo all.rilo sobre o vidro; a segunda á que se 
desenvolvo do altr·ilo na resina; e experiencias deixam ver 
fjiiP ag elertriridodesdo mesmo nome repellem-se, e as electrici
dades de nomes dirersos attra!tem-se: o que é uma lei geral 
de Ph!siea. 

Essas duas eleclricidades existem em lodos os corpos, 
associadas em quantidades iguaes, e n'essas condições 
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COli:SH alguma J~UIIlll!Üt SUa prP~Pnl~ft. !Jmn Vfl7 1 porém, 

sepnrauas, buscam~se alnncz de Lodos 03 obgtaculos, 
aLlrah~m-=;e, precipilam-sB uma pa~·a a oulra, com ruido, 

~<'ig. l3ti. 

pmdminrlo um jacto luminoso~ As duas electl'icidades 
completam-se, pois, nalur·almenle, isto é, formam alguma 
rou-.a inYisivel, iocr·tc, inofTensiYa, que se oncontl'a por 
toda n pade e que se denomina eleclririd,,de twutr'f . 

El•clrisae um cor·po não é mais, por·tanlo, do que 
decomjJOr aelecteidade neutra, desunir os <.!ois principiosJ 
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que, separados um do uulru, "" manifeôlam então em suas 
maravilhosas propriedades. 

Pum uLler eiTeilos mLJilo mais podr.rooos que esses 
de que .iá vos demos noticia, emprega-se a mac/,ina 
electrica (fig. I ~5), composta de um grande disco de virlm 
que ~>;ira cnt!'C dois pares de nlmol'udinluts, e de dois 
cylindi'OS clr, laliio ou conductores, sustentados por 
columnas de vidro . O attrito do vidro sobre as almol'a
(\inbas produz a electricidade que se reune nos dois 
conductores , de 
onde náo se pode 
dissipar no solo, 
por causa dos sup
portes de vidro. Si, 
dos conductores 
carregarlos ele elec
tricidade, approxi-
mar-se, a alguns Fig. iSG. 

centímetros de dis-
tancia, a articulação de um dedo, todo um traqo lumi
noso e sinuoso jorra crepitando e faz que amao experi
mente uma dolorosa sensação, Esta faisca é seguida de 
outras iguaes . indefinidamente, emquanto o Clisco de 
vidro mover-se e carregar os conductores. 

Se se deseja accumular a electricidade em maior quan
tidade, emprega-se a botelha de Leyde, cuja fórma vêdes 
aqui (fig. 136) . E' um vaso de vidro jUUito fino forrado de 
estanho no exterior e cheio de folhas de ouro, tendo uma 
haste metal!ica no interioe. Essa haste e essas folhas de 
ouro constituem a amutdttm irverna ; o en~oltorio de 
estanho é a armadura externa. Quando a hotelha está car-
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rogada, si com 11ma das mãos a loma!'des pela armadura 
externa e co1n a oulra mão locardes a armadura inlerna, 
manifeslar-se-ha uma viva scentelha, acompanhada de 
um estalido, e experimentareis uma commoção brutal, que 
se fará sentir pt'incipalmenle nas articulações dos pulsos, 
dos bl'aço~, e até no peito. . 

Tal commoção pôde ser sentida ao mesmo tempo por 
di versas vessoas 4 ue dêem a mão umas ás ou lras, lo

mando a bolclha 
pela m·marlura 
externa n que es
tiver n'umn fias 
extremidades 
d'essa rarleia, n 
apresentando a 
mão li \Te á h a' le 
metalliea da ar
madura in LPrna a 

Fig. 1&7. . que se achae na 
OLJh•a ex tremi· 

dade. Todas ellas, ainda que sejam em g•·ande numero, 
experimentarão ao mesmo tempo o eiTeito da electrici 
dade. Dénomina-se bateria electrica n reunião de grandes 
botelhas de Leyde (fig. 137), cujas armarluraR exlP.rnas 
estão em communicação entre si, por conductores de metal, 
assim como lambem as armaduras inte.rnas. 

A descarga d'esta bateria é temivel e pôde instanta
neamente matae un1 animal, um boi mesmo, si o appa
relho fõr de g•·ande superficie. Fazendo-se passar a des
carga da bateria em um fio melallico muito fino, este fio 
torna-se rubro, funde-se, volatilisa-se. Em um fio de 
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seda, dourado, o envollurio metnllico é volatiÍisado pela 
descarga , no emtanto que o no de seda máo conduclor, 
nenhuma alteração expr.1·imenta, apczar do calor exces
sivo quesuppõe a reducçãodo ouro a vapor. A mesma des
carga pódc reduzir· a fmgm en tos um pedaço do madeiro. 

Em geral: a eleclricidade aquece, funde, volatilisa os 
corpos bons condur.tores ele pequena dimensão que lhe 
n ão offerecem sufncienle passagem ; deixa inlar.los os 
corpos bons conduclores que lhe permiltcm franca pas
sagem; despedaça em mil partes o< cm·pos má os con
ductores . 

O conhecimento da eleclricidade dr. origem chimica a 
que se deuomina galumismo, deve-se ao seguinte facto. 
Em 1789, Galvani, medico e naturalisla em Bolonha, 
para fazer r.Pi'los estudos analomicos, linha suspendido 
pernas de rãs, sem pelle, emganclws ue cnln·P, num agrade 
de f'en'O. Quando o ''enlo as movia, as pernas de rãs con
trahiam-sc convulsivamen le a:;sim qne o~ rnusculos 
tocavam o fet'ro. Esta observação proveniente do acaso, 
feita depois propositalmente e val'ias vezes por· Galvani e 
principalmente por Volta, deu em resultado a theoria de 
que bastava o canlaclo reciproco de dnis meutes para pro
fhó,· a electricidade e depois ainda, que o conlaclo teci
proco de outros coq1os lambem prud azia a electricidade livre. 

:'io emtanto, é com os metaes que este pbenomeno 
mais nolave] se toma , pondo-os em rontacto com cet·tos 
liqtüdos c principalmente coro os aeidos. 

Baseando-se n'esse conhecimento, construiu Volta a 
lll' imei1·a pilha e/ectrica, que ahi vêdes representada 
(lig. 138), isto é, um apparelho formado de modo la! que 
Jll'oduz corrente• eiectricas. 
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Para oiltel-o, Volta superpôz successi\•amente um 
disco .de cobt·e, um de zin•:o c um de panno impeegnade 
de agua acid.ulada; e acima d'cstes colloeon outros, c ainda 
muitos outros e sempre na mesma ordem. Todos esses 

Fig. 138. 

discos eram mantidos em posição J'lM 
meio de trés hasff·~ <le ,,idro, sobre um 
pé de madeiea, ren uindo-se ainda as 
hastes, na parte superior. La•,nbem por 
un1 disco de madeira. 

N'essa pi-lha de que vos acabamos 
de falar. a acção é mais forte logo que 
se mergulham as laminos wetallicas 
no liquido; mas diminue muito rapi
damente, sobretudo por cansa das mo
dific:u;õc:; chinlica:s que sofft·enl as la
minas metallicas e os aridoo. Paea 
obvinr a e::,le incon,'eniente inventa
ram-se as pillws chamadns de CUI'tente 
cmv:tnnle , as qua:cs dão uma -ctn·r~nte 

elcctrica, que pers'iste com força uni
for·mo, dnnwle t<m tempo bastante 
longo. 

Tacs s:1o a pilha de Dani€1 (fi~?. 13Y) e 
a pilha de Bunsen (fig. 14>0). 

Para nugmenl.ar a ene1·gia das pilhas, segundo ns neces
sidade dn' applicações, associam-se os seus 'lcnw.n1os em 
maior ou menor nume~o. corou se vê na figuro i41, onde 
eslao associados apenas (rês. 

As Jescargas ,clecLricas !"'oduzcm, nos corpos que 
atral'cssam, fa0los diver·sos entro os quaes se manifestam, 
com maior ou menor in1ensidade, segonclo a~ circurn-
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slanclas, os cffcitos meclwnicos, os calorificos, os lumi
nosos, ou l'liimir.oge ospfzysiologicos. 

Fig. 13ÇI. 

Fig .. i40. 

Entre os eiTeilos meclwui ~os euconh·Rm-se os seguintes: 
- Sendo collocada uma Jamina de vidro (fi g. 1lf2j entre 
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duas pontas melallicas, faz-se passar a descarga de uma 

Fig. Uf. 

bolelha de Leyd<} entre essas duas pautas, pondo em 

Big. 142. 

communicação o fio 
com a aJ'mnrlm'a ex
terna du. botclha e to
cando a boi a con1 a 
armadura interna : a 
descarga rlr.ixará um 
oriGcio no vidro. Tam
bem, fazendo-se passar 
a descarl!;n de uma 
bateria poclcrosa afra
-vez de um pedaço de 
páo secco, este voará 
em pedaços. 

Os effeilos caloríficos 
manifestam se em fios 
molallicos finos IJIIC, 

atravessados por des
cargas, soll'r·em elevn
çãodelemperalura, que 
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póde até volúlilisal-os, como já vos dissemos n'osta lição. 
O mesmo eiTeito se produz lambem, CJuando a dPsrarga 
propaga-se n'uma folha de ouro muito fina : é o que dá 
oecasião á oxpericnca conhecida pelo uume de l'elmto 
de Pmn!.lin. 

N'um cal'lão (fig. 143), fazem-se traços abe rtos rcpre
sent.audo ainna que grosseit·amente o relt·alo de Franklin·, 
por exemplo; 
- soht·e este 
cartãoappLca
se uma folha 
de ouro, de 
mono que suas 
extremidades 
t.oquemasduas 
pequenas la -
minas metal
licas, man
tendo-a por 
meio da pres
são dos dois 
cartões. Collo-

Fig. H3 

case então o cm·lão sobre uma fila de seda branc11 e aperta
se tudo entre duas placas de madeira. Faz-se passar a 
descarga de uma fot·le bate1~a entre as laminas: as parti
cuias de ouro volatilisadas atravessam as ahe•·tu1·as do 
papel e acha-se sobre a seda o relt·ato de Franklin for
mado pelo om·o finament.e pulverisado. 

Entre os el)'eitos luminosos distingue-se o do tubo 
scintillante, que tem no iut.erior muitos losango' de plar.as 
metallicas, dispostas em espiraL Logo que se põe uma 

H. 
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das guarnições metallicas em communicação com o solo, 
e approxima-se a outra dos conductores da machina, 
vêem-se, a cada descarga, sahir faiscas ao mesmo tempo 
em todos os intervallos dos losangos. 

Fig. ·144. 

Dos effeilos cbimicos notam-se :a transformação, pelas 
descargas electricas, de dois volumes de hydrogeneo e de 
um de oxigeneo, em vapor d'agua; - de uma mistura 
d'azote e hydrogeneo em gaz ammoniaco; etc. 

Fig. 11.5. 

Dos effeilos physiologicos já tivestes noticia quando 
falámos ela com moção que seu limos. produzida pela elec
tricidade, e da acção pujante que clla póde exercer alé 
sobre os grandes animaes. 

Tambem as correntes olcctricas produzem eiTeitos ana-
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Jogos e alguns muito mais 11ccenluados, assim como ouli'OS 
ainda mais no laveis, e entre ellesa luzeleclrica, agalvano
pla,tia, r. os resultados da acção da corren l.e sobre os 
imans c, portanto, a tele.graphia e a telephonia. 

Para se obter a lu; eleclriect fazem-se rlois pequenos 
cones de carvãc que se r.ollocam fixos em duas m·mações 
met,1llicas como portu-lapis, e ajustados rm supportcs 
isoladores (fig. 144) . Desde que se põe em contaclo as 
exh·emidadesdos cm·vões e faz-se passaracorrentecleclrica, 
'ê-se no ponto de juncção ent1·e ellcs npparecer um ponto 
luminoso de excessivo brilho. Póde-sr. então afastar as 
cxtr·emidadcs tlo:.; carvões uma. da oulra, mas pouco a 
pouco, até uma distancia de alguns crnlimetros, si a pillm 
é bastante fórte. O intcrvallo que separo os carvões é cut<io 
o~rupudo por um arco luminoso, de nm brilho extraortli
nario e que se designa pelo nome de arco w/taico, 
hnvrndo-se conseguido, com uma pilh~ de Bunscn de úúO 
elementos, um m·co M 16 centímetros. 

Chama-se galvanoplastia a arte de cobrir dilferentes 
ohjectos com uma camad:> de metal adherente, por Jllcio 
ele uma co•·rerlle clcctrica, ou para emhellezal-os, ou para 
p•·eserval-os da hnmidade, ou ainda para reproduzil-os. 
Supponhamos, por exemplo, que'" IJ•ate da rcproducçiio 
de uma medalha . Tomemos um pouco de cera ou de gulln
})Crcba, que an1ollcceremos n·agua qur.nte, e sobre a cOra. 
ou n gulla-percl~<tcomprimamosa medalha, reproduzindo 
a effigie que n'ella se achar. 

Este reproducç~.o será collocada 1111 extremidade de um 
fio (fig. 145), communicando com o polo negativo de um 
elemento de Bunsen, em uma c uva, contendo uma solut;fin 
saturada de sul rato ele cobre; o dectmrle po>ilicoé formado 
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po1' umfllamina de cobre vermelho. Estabelecendo-se a 
corrente cleclrica, cobre-se a cêra ou ~ gulla-pcrcha de 
uma camau<t de cobre em que perfeitamente, com toda a 
nitidez, estará reproduzida a effi gie, que , depois, destaca
se do qur sr.rviu ue molde. É indispensaveltoi"Jlar co nduc
tores os moldes, friccionando-os com plomhagiua fina· 
mente pulvr.J·isrtda . · 

Por um processo analogo douram-se, e pra iP,iam-se c 
nickelam-seobjedos metallicos , eaindaEe obtêm vinhetas, 
que a typographia em prega na illustração dos livros scieu
tilicos e outros. 

Exercício de elocuçlio 

-1l1zei o que sucrPr1 P. f]Uando se esfr~ga um pedaço de lacre, de 
resina ou de enxofre com um panno de là, e o que snbeistlo ambar. 

- E' o attrilo a origem unica rln ~lrclricidade? 
- Dizei o que sabeie a. esse respeito. 
-Falai dos corpos 11ão e/ectricos. 
- Dizei o que sabeis áce1'Cll. dafaisca electrica. 
- Falai dus bu~ts conductores e dos nzáos conductores . 
- Dizei o que sabeis da:s especies de electricidadc. 
-Descreve. i a macltina eleclrica e seus effeitos. 
- Occupai~vos da bn!r>lha de Leyde e da bateria eler:trica. 
- Dizei o que souberdes ácPrr,n da electricidade por conlacto. 
-Falai da pilha de Volta. 
- Que outrns pilhas conheceis"! 
- Que efTeitos produzem as descargas electricas nos rorpos que 

ah·ttve.:;sam? 
- ÜCCU!Hti-vob LleLiLlamenle de cada um d'csscs cffeitos. 
- Oi~r.orrei a respeito de galvanoplaslia? 

Exercicio de redac!lão 

Escrevei ácerca da electricidade, .~eu.r.: efTeitos e suas uppli· 
caçües. 
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LIÇÃO 24" 

CO !lBA Til ENTRE OS PORTUGUEZES E OS TAMOYOS 

" Guer,·eiros, escutai. Lá do rochedo 
Que banha u Guanaba1·a, onde abrigada 
Estava a raça de celestes olhos, 
Eu vi ... corno rli1·ri? ... vi, não qual vemos 
Co ' os olhos descobertos: nada eu via, 
Mas fizeram-me Wl', oh , que ]lrodigio! 
Ao lravez d'um canudo, qu e apontado 
~oLre as longiqúas, invisiveis co usas, 
As põe tão perto c tanto as engrandece, 
Que wiuamos porl e r r.o' a mão local-as, 
Po1· este modo cu vi na linha ao longe, 
Onde se ahn.ixa o réo e o mar se perde, 
Uns vultos como passaras boiantes 
De pei Lu eseum, P. longas , lwancas azas. 
- São porluguczas náos- gTi Laram lodos : 
Lá [J'cmula a hanrleit'll porlugucza! 
Temos hoje combate. Elias que venham, 
Que nfio h ao de vollar co' o mesmo vento 
E todos p'ra o combate se aprestavam. 

" Entretanto as canôas monslmosas. 
Cujas uzas OR ventos enfunavam, 
P'ru nós se aproximavam, e nós lodos 
O comhal.r. espera vamos contentes. 
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" Era tempo em crue o sol abrasa lurlo, 
Em '1 uo as scccas florestas se inccneliam 
E se extinguem as aguas elas torrentes. 

«Tendes ouvido como a serra ás vezes 
Roncos mr.donbos sulla elo seu seio? 
Como convulsos os penedos sallam 
Do seu cume 1 e rolanrlo se abalroam, 
Troncos quebrando na an·ojada queda? 
Assim, ó chefes, foi o alruz combate! 

« De ambos os lados raios sohre raios 
' Disparados no ar se eminm·anhavam i 

Trovões sob•·e trovões la o rP.pelidos 
Ribombavam, que o mar todo lrcmia, 
E irriçado em montanhas !=;1~ elevava 
Sohre o penedo, em colera .bramando : 
Tremia o céo, de fumo só cohrrto! 
E o echo horrendo <l'estes duros montes, 
Que ia medonho ao longe rr.soaudo, 
Era igual ao estridor da trovoada. 

« Qual d~ vós não dissera que esses homens, 
Que tanto estrondo e ho•·ror nlli causavam, 
Eram filhos do céo . ou do sol filhos, 
Outros tanto lupans que guerre-avam! 
E eu u,; viu cahir feitos pedaços! 

t< Qne eslmgo! oh, que não sei como vos conte I 
Nunca Yi tanto sangue derramado! 
Todo e rochedo em sangue se inundava, 
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Mil regalos de sangue ao ·mar corriam ; 
E o mar vcrmellw eslava! Entre e;ul<tl,. res, 
Braços, pernas, cabeças mutiladas. 
Tropeçam os vivo<!. .. Soh1·e as aguas 
Muitos dos inim.igosjiÍ fe ridos 
Luclavam p'l'a subir· so lwc as canôas, 
Aos remos se agarl·avam. c uns c outros 
Segut'os 1nulua guerr·n. !'f' f:1ziam. 
Que confusão! que honor! que grilaria! 
Tudo e1·a fogo e fomo, e sangue e l'aiva ! 
Uma cbuvu de ardentes, grossaE balas, 
Entre fu zis e turbilhões de fumo, 
Do mar erguida, sobl'e nÓ< cah indo, 
As fil ei 1'as J·ompeu elos meus guerreiros; 
Muitos corpos t•olaram sem cabeças, 
Muitos bmços voaram pelos ares. 
Cuidei alli ficar vivo enterrado 
Entre montões de mortos e feridos. 

<c Duas vezes o sol su1·giu dos monlus, 
E com gr ilos Je guerTa f'oi saudado; 
Duas vezes nas agua.s mergulhou-se, 
E incertos nos deixou no atroz co nfiicto, 
Só saogue, e fumo e fogo respirando. 
Apparece u em fim a sol terceil'o, 
E já sobre o rechedo os Portuguezes 
Beaço a hraço o terreno disputavam. 
Ah, quão feros são ellcs! Só Tamoyos 
Em cópia igual vencei-os poderiam. 

"Qunl foi o meu espanto ao ver com e!les 
Tupis c Carijós de setta armados, 
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E o bJ·avo f.Ryohy! a oUU frente! 
Caj•oby! Cayoby! quem tal diria? 
Então cego de cole1·a. investi-no, 
E a mor~e semeei sobre essa raça, 
Que deshonrava assim nossas flores! as. 
Minhas flechas além já se perdiam, 
Tão perto elles estavam :dando um pulo, 
Que a onça me invejára, puz-me entre elles, 
E mais veloz que a onça abri caminho 
Cú uma pesada maça, derrubando 
Quantos se me antepunham : n'um momento 
Junquei o chão de mortos c feridos. 
Não sei quantos cahiram. Já fugiam, 
Quando Tibiriçá, vestido e armado 
A' maneira do barbaro inimigo, 
E dos nossos irmãos sangue escon·endo, 
Uh, vergonha e horro1·! apresentou-se me, 
Chamando (JOI' meu nome e o seu dizendo! 
~ó por essa arrogancia conheci-o, 
Tão eolmnhu e hediondo se mostrava! 
- Uh! perfi do, bradei, do imigo as vestes 
Não le cobrem da infamia! -Ia malai-o; 
Uh desesperação l . . . Que não moJ•resse! 
Eis que uma gro,sa bala arrebatou-me 
A maça, que esta mão tanto apertava, 
Que urn suL i lo tremor tolheu-me o braço, 
O corpo vaciUon, o pó faltou-me, 
E n'um lago ue sangue revolvi-me. 

E1·gni-me, mas fui preso; e como chefe 
Não me flzcram mal, tal vez cuidando 


