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NEGÓCIOS

INTERIORES

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
BIBLIOTEC

N. 1.—Abiorana.—Tem ordinariamente quatro palmos do
grossura e 60 de comprido.—He empregada na construcção
civil.
N. 2.—Abricó.—Tem quatro palmos de grossura e 50 de
comprido.—Tom pouco uso nas construcções.
N. 3.—Acapú.—Tem oito a dez palmos de grossura e 30
a 70 de comprido.—He madeira rijissima, e empregada nas
obras navaes e civis.
N. 4.—Acapú-rana.—Tem oito a dez palmos de grossurae 30 a 70 de comprido.—He empregada na marceneria.
N. 5.—Acaricuára.—Tem oito a dez palmos do grossura e
30 a 70 de comprido.—Ba tinta azeitonada, e ho empregada
na construção civil para esteios.
N. 6.—Andiroba branca.—Tem dez a doze palmos de grossura e 40 a 80 de comprido.—He empregada nas construcções
naval c civil.
N. 7.—Andiroba-rana.—Tem dez a doze palmos de grossura
e 40 a 80 de comprido.--Da casca extrahe-se azeite para luz
e sabão.
N. 8.—Angelim.—Tem doze a dezaseis palmos de grossura
c 50 a 100 de comprido.—He empregada na construcção naval.
N. 9.—Angelim-pedra.—Tem doze a dezaseis palmos de
grossura e 50 a 100 de comprido.—He empregada na construcção naval.
N. 10.—Angelim vermelho.—Tem doze a dezaseis palmos
de grossura e 50 a 100 de comprido.—He empregada na construcção naval.
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K. íí.—Anancru.—Tem quatro a seis palmos de grossuía
e 50 a 100 de comprido.—He empregada na construcção naval.
N. 12.—Aracá-rana.—Tcm um palmo de grossura o 20 do
comprido.—He empregada na construcção civil, c a sua casco
he exccllente linha.
N. 13.—Araçá-vana da malta.—Tem um pai mo de grossura
P 20 de comprido.—He empregada na construcção civil.
N. 14.—Arara-canga.—Tem quatro a cinco palmos de grossura e 30 a 40 do comprido.—He empregada nas construcções
naval e civil.
N. 15.—Armim.—Tem quatro a cinco palmos de grossura
e 36 a 40 de comprido.—He empregada na construcção civil.
N. 1C.—Assacú.—Tem quatro a sete palmos de grossura e
'!0 n50 de comprido.—Nãotem serventia alguma naconstrucçSo;
o seu leite he um fortíssimo veneno.
N. 17.—Andiroba-gerria.—Tem quatro a sete palmos do
grossura e 30 a 50 de comprido.—He empregada na conslrucção
civil, e das castanhas extrahe-se azeite para luz.
N. 18.—Andiroba da várzea.—Tem quatro a sete palmos de
grossura c 30 a 50 de comprido.—He empregada na construcçSo
civil.
N. 19.—Amapá.—Tem três a quatro palmos de grossura
e 30 a 40 de comprido.—He empregada na construcção civil.
N. 20.—Amapá-rana.—Tom três a quatro palmos de grossura e 30 a 40 de comprido.—He empregada na construcçiio
civil.
N. 21,—Anany.—Tem quatro a seis palmos de grossura e
40 a 70 de comprido.—He empregada nas conslrucções naval
e civil.
N. 22.—Bacury.—Tem oito a dez palmos de grossura e 80
a 100 de comprido.—He empregada nas conslrucções naval e
civil.
N. 23.—Bacury-pary.—Tem oito a dez palmos de grossura
o 80 a 100 de comprido.—He empregada nas construccões naval
e civil.
N. 24.—Bréo-branco.—Tem dous a três palmos de grossura
e 30 a 50 de comprido. — He empregada na " ..islrncçào civil.
N. 2o.—Gurajuba.—Tem quatro a seis palmos de grossura
n 50 a 70 de comprido. He empregada nas construcções naval
o civil.
(
M . 20.—Boi-assú cia várzea.—Tem um a dous palmos do
grossura e 20 a 30 do comprido. Pouco usada nas construcções.
N. 27.—Batinga da várzea. — Tem dous a três palmos do
grossura e 40 a 60 de comprido. He empregada na marcencria.
N. 28.—Buxo.—Tem quatro a seis palmos de grossura e
40 a 60 de comprido. He empregada nas construcçOes naval, civil e na marceneria.

N. 29.—Caju do inatto. —Tem dous a quatro palmos de
grossura e 20 a 40 de comprido. Não tem emprego na construcçSo; a fructa corne-se e a casca he medicinal.
N. 30.—Castanheiro. — Tem seis a dez palmos de grossura
e 80 a 100 de comprido. He empregada na eonslruccão naval.
N. 31.—Gauró.—Tem dous a três palmos de grossura o 30
a 40 de comprido. He empregada na construcção civil.
N. 32.—Cedro vermelho.—Tem oito a dez palmos de grossura e 100 a 140 de comprido. Ho empregada nas construcções naval, civil e de marceneria.
N. 33.— Coquilho.—Tem dous a três palmos do grossura
c 30 a 30 de comprido. Ho empregada na conslruccâo civiK
N. 34.—Copahiba.—Tem cinco a sete palmos do grossura.
c 80 a 100 de comprido.
N. 35.—Cupiuba.—Tem seis a selo palmos de grossura e 80
a lOOdecomprido. Ho empregada nas construcções naval ecivil.
N. 36.—Cupiuba preta.—Tem sois a sete palmos do grossura e 80 a 100 de comprido. He empregada nas construcções naval e civil.
N. 37. —Cupiuba amarclla. — Tem seis a sele palmos de
grossura e 80 a 100 de comprido. He empregada nas construcções naval e civil.
N. 38.—Cupuahy.—Tem seis a sete palmos de grossura c
80 a 1°0 de comprido. He empregada na marceneria.
N. 39 — C u r u m y . — Tem seis a sete palmos de grossura o
80 a 100 de comprido. Ho empregada na construcção civil.
Nv 40.—Curunatá —Tem dous a quatro palmos de grossura
o 20 a 40 do comprido. Ho empregada na construcção civil.
N. 41.—Cabacintia da várzea. — Tem um a dous palmes
de grossura e 10 a 20 de comprido.
N. 42.— Caripi-rana da várzea. — Tem quatro a cinco palmos de grossura e 30 a 50 de comprido. He empregada na
construcção civil.
N. 43.—Cuia-rana da van-.ea.—Tem três a cinco palmos
de grossura e 30 a SÓ de comprido.
N. 44-.—Enrimira branca.—Tem seis a oito palmos de grossura e 60 a 80 de comprido.
N. 45.—Enrimira preta. — Tem seis a oito palmos de gros/iira e 60 a 80 de comprido.
N. 46.—Farsira (chamada do S. Ignacio).—Tem oito a 10
palmos de grossura e 80 a 100 de comprido. Ho empregada
na construcção naval.
N. 47.—Farsira da várzea.—Tem oito adoze palmos de grossura e 80 a 100 de comprido. Ho empregada nas construcções naval e civil.
N. 48.—Jenipapeiro.—Tem quatro a seis palmos de grossura e 30 a 50 de comprido. He empregada na marceneria
o ein coroíihas de espingardas,
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N. 83.—Matámatá da malta.— Tem dous á quatro palmos de
grossura c 16 a 20 de comprido. He empregada na construcção civil.
N. 84.—Matámatá da várzea.—Tem dous a quatro palmos de
grossura e 16 a 20 de comprido. He empregada na construcçüo civil.
N. 85.—Maúba da malta.—Tern quatro a seis palm os de
grossura e 1C a 30 de comprido. He empregada na marceneria.
N. 86.—Muiraçácaca.—Tem dous a quatro palmos de grossura c 30 a 40 de comprido. He empregada na construcção civil.
N. 87.—Muirapixuna.—Tem dous a quatro palmos de grossura e 30 a 40 de comprido. He empregada na marceneria.
N. 88.—Muracuatiara branca.—Tem três a cinco palmos do
grossura |e 15 a (25 de comprido. He empregada narnarceueria.
N. 89.—Muracuatiara cabocla.—Tem dous a cinco palmos
de grossura e 15 a 25 de comprido. Ho empregada nas construoçõps civil e de marceneria.
N. 90.—Murapauba.—Tem seis a oito palmos de grossura o
30 a 50 de comprido. He empregada nas construcções naval,
civil e de marceneria.
N. 91.—Murapinima.—Tem um a dous palmos grossura o
10 a 10 de comprido. He empregada na marceneria.
N. 92.—Murapiranga.—Tem seis a oito palmos de grossura
e 40 a 60 de comprido, He empregada nas construcções naval,
civil e de marceneria
N. 93.—Muraruna da várzea.—Tom dous a quatro palmos
do grossura e 16 a 30 de comprido.
N. 94.—Muruxi.—Tern dous a quatro palmos de grossura
e 16 a 28 de comprido. He empregada na construcção civil.
N. 95.—Mutuhy.—Tem dous a quatro palmos do grossura
e 16 a 28 de comprido. He empregada na inarcenoria.
N. 95.—Morototó da várzea.—Tem dous a quatro palmos
de grossura e 16 a 28 de comprido.
N. 97.—Macucú.—Tem dous a quatro palmos do grossura e
40 a 60 de comprido . He empregada na construcção civil.
N. 98. —Miitámatá prelo.—Tem dous a quatro palmos de grossura e 15 a 25 de comprido. He empregada na construcção civii.
N. 99.—Maracácacanga da várzea.—Tem dous a quatro palmos de grossura e 15 a 25 de comprido. He empregada na construcção civil.
N. 100.—Maparanjuba da várzea.—Tem quatro á seis palmos de grossura, c 40a 60de comprido. He empregada na construcção civil.
N. 101.—Mangubeirana.-rTem quatro a seis palmos de grossura e 30 a 40 de comprido. He empregada na marceneria.
N. 102.—Pacaperá da várzea.—Tem um a dous palmos de
grossura e 15 a 25 de comprido.
N. 103.—Páo amarello.—Tem seis a oito palmos de grossura e 60 a 80 de comprido. Ho empregada nas construcções
naval, civil e de marconeria.

N. 104.—Páo d'oreo.—Tem 12 a 14 palmos de grosáUfa
o 80 a 140 de comprido. He empregada nas construcções naval, civil e de marceneria.
N. 105.—Páo breu.—Tern um a três palmos de grossura
o 30 a 50 de comprido. He empregada na construcção civil.
N. 106.—Páo cruz.—Tern um a dous palmos de grossura
c 10 a 25 de comprido. He empregada nas construcções naval,
civil e de marceneria.
N. 107.—Páo laranja.—Tem três a cinco palmos de grossura c 30 a 50 de comprido. He empregada nas construcções
civil e de marceneria.
N. 108.—Páo marfim.—Tem três a cinco palmos de grossura é 30 vá 50 de comprido. He empregada nas construcções
naval, civil e de marceneria.
N. 109.—Páo mulato.—Tem dous a quatro palmos de grossura e 40 a 60 de comprido. He empregada na marceneria.
N. 110.—Páo rainha.—Tem um a três palmos de grossura
o 30 a 50 de comprido. He empregada nas construcções naval, civil e de marceneria.
N. 111.—Páo rei.—Tem um a três palmos de grossura e
30 a 50 do comprido. He empregada nas construcções naval,
civil e de marceneria.
N. 112.—Páo roza.—Tem uma Ires palmos de grossura
e 30 a 50 de comprido. He empregada nas construcções naval, civil o (lê marceneria.
N. 113.—Páo roxo.—Tem dous a quatro palmos de grossura e 30 a 50 de comprido. He empregadas na construcções
naval, civil c de marceneria.
N. 114.—Páo santo.—Tem quatro a seis palmos drç grossura e 40 a 80 de comprido. He empregada nas construcções
naval, civil e do marceneria.
N. 115.—Páo santo-macaco.—Tem f/iatro a seis palmos
de grossura c 40 a 80 de comprido, fie empregada nas construcções naval, civil o de marceneria.
N. 116.—Páo setim.—Tem qualro a seis palmos de grossura e 40 a 80 de comprido. He empregada nas construcções
naval, civil e de marceneria.
N. 117. —Paparauba.— Tem três a cinco palmos de grossura
e 30 a 50 de comprido. He empregada nas conslrucções civil
e de marceneria.
N. 118.—Paracauba.—Tem três a cinco palmos de grossura
e 30 a 50 de ,>ornprido. He empregada nas construcções civil
e de marceneria.
N. 119.—Patauá.—Tem três a quatro,^»almos de grossura e
30 a 50 de comprido. He empregada na marceneria.
N. 120.—Piquiá.—Tem 10 a 12 palmos de grossura e 30 a
40 do comprido. He empregada nas construcções naval e
civil.

„ f) «N. 12l.-iPiquiá preto.—Tem 10 a 12 paímos de grossura e
30a40 de comprido. He empregada nas construcções na vai e civil,
N. 122.— Piquiá-rana.—Tem 10 a 12 palmos de grossura c
30 a 40 do comprido. He empregada nas construcções naval e civil.
N. 123.—Pitaica.—Tem três a cinco palmos de grossura e 30 a
40 de comprido. He empregada nas construcções naval e civil.
N. 124.—Pitambeira.—Tem um a Ires palmos de grossura e
30 a 30 de comprido. Ho empregada na construcç5o civil.
N. 123.—Piriquito da várzea.—Tem cinco a dez palmos de grossura e 30 a 50 de comprido. He empregada na construcção civil.
N. 126.—Pão óleo.—Tem três a cinco palmos de grossura e
30 a 50 de comprido. He empregada nas construcções naval, civil
e de marceneria.
N. 127.—Quaxindubeira.—Tem um a três palmos de grossura
e 20 a 40 de comprido.
N. 128. —Ilaiz de cedro.— He empregada nas construcçõos
naval, civil o de marceneria.
N. 129.—Saboarana.—Tem quatro a seis palmos de grossura
e 30 a 50 do comprido. Ho empregada na marceneria.
N. 130.—Sapucaia.—Tem 10a 12 palmos de grossura e 30
a 50 de comprido. He empregada na construcçáo naval.
N. 131.—Sapupira branca.—Tem oito a dez palmos de grossura e 80 a 100 de comprido. He empregada nas construcções
naval e civil.
N. 132.—Sapupira preta.—Tem oito a dez palmos de grossura
e 80 a 100 do comprido. Ho empregada na construccSo naval.
N. 133.—Sebolinha da várzea.—Tem urn a dous palmos de
grossura c 15 a 25 de comprido.
N. 134.—Siringueira.—Tem 10 a 12 palmos de grossura o
40 a 80 de comprido.
N. 135.—Sapucaia da várzea.—Tem oito a dez palmos de
grossura e 40 a 80 de comprido. He empregada nas construcções naval, civil c de marceneria,
N. 136.—Tamaquaré.—Tem oito a dez palmos de grossura
e 40 a 60 de comprido. He empregada nas construcções civil
e de marceneria.
N. 137.—Tatajuba.—Tern oito a dez palmos de grossura o
40 a 80 de comprido. He empregada nas construcções naval
e civil, e também na tinturaria.
N. 138.—Tatá-piririca.—Tern três a quatro palmos de grossura e 30 a 40 de comprido. He empregada na construcçSo civil.
N. 139.—Umeri da várzea.—Tem seis a sete palmos de grossura e 50 a 70 de comprido. He empregada nas construcções
naval e civil.
N. 140.—Tinteira.—Tem três a cinco palmos de grossura
e 20 a 40 de comprido. He empregada na construcção civil.
N. 141.—Umeri da matta.—Tem seis a oito palmos de grossura e 60 a 80 de comprido. Ho empregada na construcção civil.

K. 142.—tJcuuba branca.—Tem cinco a sóis paímos flé grossura e 20 a 40 de comprido.
N. 143.—Uxi.—Tem Ires a cinco palmos de grossura e 50
a 70 de comprido. He empregada nas construcções naval e civil.
N. 144.—Umari.—Tem um a três palmos de grossura e
16 a 24 de comprido. He empregada na marceneria.
N. 145.—Afoni da várzea.—Tem três c meio palmos de grossura c 16 a 21 de comprido. He empregada na construcção^civil.
N. 140.—Angelim da várzea.—Tom cinco a seis palmos de
grossura e 80 a 100 de comprido. He empregada nas construcções naval e civil.
N. 147.—Ararambio.—Tem seis a sete palmos de grossura
e 50 a 70 de comprido. He empregada na construcçSo civil.
N. 148.—Almocega.—Tem três e meio palmos de grossura
e 45 de comprido. He empregada na construccSo civil.
N. 149.—Condurú.—Tem três palmos de grossura e 65 de
comprido. He empregada na construcção civil.
N. 150.—Jabuly-envira.—Tem quatro e meio palmos de grossura e 50 de comprido. He empregada na construcção civil.
N. 151.—'Muraúba da matta.—I ^rn quatro palmos de grossura
c 60 de comprido. He empregada nas construções naval e civil.
N. 152.—Moreira de espinhos.—Tem dous a três palmos
de grossura e 20 a 40 de comprido. He empregada nas construcções civil c de marceneria.
N. 153.—Óleo de moça.—Tem dous e meio palmos de grossura e 29 de comprido. He emp i%ada na construcção civil.
N. 154.—Ucuuba da matta.—Tem cinco e meio palmos de
grossura e 60 a 70 de comprido. He empregada na construccSo civil.
N. 155.—Pracaxi.—Tem cinco a seis palmos de grossura e
35 de comprido. He empregada na construcção.
N. 156.—Pipino do matto.—Tem um e meio palmos de
grossura c 16 de comprido. He empregada na construcção civil.
N. 157.—Páo de breu da várzea.—Tem três a quatro palmos de grossura e 20 a 30 de comprido. He empregada na
construcção civil.
N. 158.—Paricá-rana.—Tem quatro c meio palmos de grossura e 35 de comprido. He empregada na construcção civil.
N. 159.—Papo de motum.—Tern dous c meA palmos de
grossura e 30 a 40 de comprido. He empregada na construcção civil.
N. 160.—Paracauba das Ilhas de Macapá.—Tem cinco a seis
palmos de grossura e 80 a 100 de comprido. He empregada
nas construcções naval e civil.
N , 161.—Pariry.—Tem quatro a cinco palmos de grossura
o 40 a 50 de comprido. He empregada na marceneria.
N. 162.—Sabuarana-rosa.—Tem Ires a quatro palmos de
grossura e 50 a 60 de comprido. He empregada na mancenerja.
2

— ÍO K. 163.—Sucunba da matta.—Tem cinco a seis palmos dó
grossura o GO a 80 de comprido. He empregada nas construcções naval e civil.
N. 164.—Sucuuba da matta.—Tem três e meio palmos de
grossura e 45 de comprido. He empregada na construcção civil.
N. 165.—Sorva.—Tem seis a sete palmos de grossura e 50
a 70 de comprido. He empregada na construcção civil.
N. 166.—Tamanqueira de espinho.—Tem quatro a cinco
palmos de grossura e 45 de comprido. He empregada na
construcção civil.
N. 167.—Timbó-rana.—Tem quatro a cinco palmos de
grossura e 35 de comprido. He empregada na construcção civil.
N. 168.—Tatajuba-rana.—Tem cinco a seis palmos de grossura c 45 de comprido. He empregada na construcção civil.
N. 169.—Tauary branco.—Tem cinco a seis palmos de
grossura e 95 de comprido. He empregada nas construcções
naval e civil.
N. 170.—Juarataciú da várzea.—Tem dous palmos de grossura e 10a 12 de comprido. He empregada na construcçSo civil.
N. 171.—Xurú.—Tem seis e meio palmos de grossura e
95 de comprido. He empregada na construcção civil.
N. 172.—Uixi-rana da várzea.—Tem quatro e meio palmos de grossura e 55 de comprido. He empregada na construcção civil.
N, 173.—Ventosa da várzea.—Tem cinco e meio palmos de
grossura e 45 de comprido. He empregada na construcção civil.
N. 174.—Flor amarella.— Tem três e meio palmos de grossura e 20 de comprido. He empregada na construcção civil.
N.- 175.—Andiroba vermelha.—Tem cinco a seis palmos
de grossura e 76 de comprido. He empregada nas construcções naval e civil.
N. 176.—Faia.—Tem quatro a cinco palmos de grossura
e 40 a 50 de comprido. He empregada na construcção civil.
N. 177.—Cumaru.—Tem três a quatro palmos de grossura
e 20 a 30 de comprido. He empregada nas construcções civil
e de marceneria.
N. 178.—Angico de Marajó.
N. 179.—Mandioqueira, ou cedro preto.
N. 180.-—Ipê da terra firme.
N. 181.—Flor de Arará.
N. 182.—Âmago do manga.
N. 183.—Jarana.
N. 184.—Páo debuxo.
N. 185.—Pacapeá branco.
N. 186.—Louro chumbo.
N. 187.—Páo violetta.
N-< 188.—Páo pixuna.
N. 189.— Jabutypé.
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Ohjeetos feitos ile madeira.
Uma caixa de saboarana preta.
Uma cuia de cedro.
Um paliteiro de muracutiara.
Um par de castiçacs pequenos de saboarana.
Um dito maior de muracutiara.
Uma regua pequena de murapinima.
Uma bengalla de murapinima rajada
Uma dita de dita.
Um quadro de differentes madeiras.
Uma estante com livros de madeira contendo 177 amostras.
Uma dita pequena contendo diversas amostras do madeiras
escolhidas de marceneria e construcção civil.

Colleccüo de Óleos vegetaes e aninraes.
Óleo de andiroba.—Vulgarmente conhecido por azeite de
andiroba, tira o seu nome do-fructo deaque heextrahido, o qual
he o da arvore Carapagujanensin^áíí família das meliaceas; fino,
he extremamente amargo, de cor amarellaça quando purificado, e de um cheiro sui generis; abunda na província, e no
fabricado pela expressão ou pelo calor á que só submette a
fructa depois de fazê-la soffrer a maceração. He empregado na
medicina, mas só externamente, como desobstruente, nos enfartes do fígado e do baço, e também nas feridas para evitar
o tétano, posto quente sobre elias; dá uma excellente luz, no
que talvez não seja excedido por nenhum outro, e por isso he
o azeite do que aqui se faz mais uso para aqucllo fim; he
próprio provavelmente para a fabricação de sabão.
Óleo de assahy.— He extraindo por meio da decocção do
fructo d'aquelle nome, proveniente da palmeira Euterpe oleracea, família úaspalmaceas, que muito abunda na província em
todas as ilhas, fixo, de cor verde carregada, e ligeiramente
amargo; seus usos ainda não são conhecidos, por ser agora
que se começa a fazer a sua extracção; mas, além de outros,
provavelmente servirá para a luz.
O!eo de bacaba.— Do mesmo modo que o precedente, he
extrahido do fructo que tem aqudle nome, produzido pela
palmeira Aenocarpus bacaba, da família das palmaceas, que
também abunda na província; fixo, de cor verde claro quando
bern fabricado e purificado. He empregado para a luz, e para
os usos culinários, nos quaes pôde substituir o óleo de oliveira.
Óleo de baunilha.—Ho obtido de uma fava que tem aquella
denominação, e que he o fructo do uma. trepadeira—YanÚla
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aromattca da família das orchideas e que lia em abundância
em cerlas localidades da província, de cor avermelhada, e do
um cheiro activo c agradável, He usado para a perfumaria, o
para aromatisar o chocolate, ou doces de diflerentes espécies.
Óleo ou manteiga de cação.—Ho obtido das sementes do fructo
assim denominado, thcobroma cacáo da família das buettneriaceas, concreto e de cor branca, seus usos são medicinaes, e
de todos conhecidos.
Óleo do rnamona ou de ricino.— São duas qualidades difierentes pelos processos por que são cxtrahidos, pois que unia
he pela expressão, c outra pela decocção das sementes do fruclo
dado pela arvore vulgarmente chamada carrapato branco, ricinus communis, da família das euphorbiaceas, (ixo, de cor amarei Ia ou branca. Seus usos na medicina suo sabidos de todos.
Óleo de castanha.— He extrahido por rneio da expressão do
fructo conhecido fora da província por castanha do Pará ou
do Maranhão, e que he produzido pela arvore berUiolletia excelsa
da furnilia das lecythidfas, fixo, amarello claro, conserva mais
ou menos o gosto do fructo que o contém, e tem grande tendência
a alterar-se. Quando fresco e novo he empregado para usos culinários, podendo substituir a banha de porco. He próprio para
a fabricação dos sabões brancos e duros susceptíveis do serem
aromatisados. Serve também p a r a a i u z , e pode-se obtè-lo em
grande quantidade, por isso que o vegetal de que he extrahido
abunda na província em certas épocas do anno.
Óleo de cumaru.—He extraindo da pequena fava ou núcleo
do fructo da arvore dipterio odorata, família das legiim/nosas,
fixo, de cor amarello claro, e de uni cheiro activo o agrudavel.
lie usado na pij/fumaria, o lambam corno meio therapeuüco
contra a osena, c ulceracões na boca.
Óleo de copahiba.—He obtido da arvore capaifera officinalis,
família das leguminosas, que abunda no Amazonas, fixo, de
cor branca amarellada, transparente, de um cheiro forte, o sabor
acre e amargo. He empregado nas artes, c na medicina
onde os seus effeitos como estimulante, com acção especial sobre o apparelho genito-urinario, são geralmente sabidos.
Óleo de dendê.— He exlrahido do fructo da palmeira clacis
guianensis, família das palmaceas, concreto, de cor amarella
avermelhada, he ligeiramente aromatico. He usado como meio
culinário, e no fabrico do sabão aqui chamado amarello ou inglez.
Óleo de humiri. — He obtido por simples incisão, ou expontaneamente, da casca da arvore humirium balsamiferum, lainilia das humiriaceas, quando impuro tem a cor branca leitosa,
como uma das amostras que vai, rnas purificado he branco
claro, e transparente, muito aromatico. lie empregado na
perfumaria, e também na medicina para combater as hemoptisias. Em certas épocas do anno a arvore está mais carregada do óleo, usas em outras cscacôa.

Óleo de jacaré (copahiba).—He originário do Alio Amazonas,
c obtido da arvore colophilum brasiliense, família das crustáceas, fixo, de cor verde escura, ou quasi preta, e de um cheiro
forte e desagradável. He alli usado para calaíeto das canoas,
com os mesmos ou melhores resultados que o breu ou alcutrão.
Óleo de amendobi. — He extrahido do fructo da arachis hypogaea, família das leguminosas, fixo, de cor loura, e de um
cheiro especifico. He usado como meio culinário, o rnediciiialmente contra as nITecções rheumalicas.
Óleo de j u p a t i . — H e extrahido por decocção ou pela expressão da polpa do fruclo dado pela palmeira Sagur lacdigera, família das palmaceas, que abunda na província, fixo,
de cor vermelha e muito amargo. Seus usos ainda não s3o
conhecidos, mas provavelmente servirá como o do dendê, com
que tem muita semelhança, para o fabrico do sabão.
Óleo de mucajá.—He extrahido do fructo da palmeira acrocomia sclerocarpa, família das palmaceas, que abunda na província, concreto e decôr amarella. Seus usos ainda não são sabidos.
Óleo de patauá. — Ho extrahido por decocção do fructo da
palmeira aenocarpux patauá ou aenocarpus disticltius, família
das palmaceas, ha em quantidade na província, fixo, amarello
claro e transparente, quando bem purificado, quasi inodoro.
He empregado na arte culinária onde perfeitamente substituo
o óleo de oliveira em todos os seus usos, e tanto que no
commercio muitas vezes se o encontra c se vende em lugar deste.
Óleo de piquiá.—He extrahido por decocção ou expressão
da polpa do fructo daquclle nome produzido pela c.aryocar
brasiliensis, famílias das rhyzoboleas, concreto, e do cor branca,
conserva o gosto do fructo de que he tirado. Ainda se não
conhecem os seus usos, mas sem duvida serão os mesmos que
os do óleo da castanha.
Óleo de sassafraz. — Ho obtido da casca o lenhoso da arvore nictandra cymbarum, família das laurineas, volátil, de
um amarello brilhante, e de um cheiro activo o agradável.
He empregado na medicina, como resolvente, e para combater as aflecções rheumatismaes, e nas artes onde substituo
a tercbentina, da qual he uma espécie.
Óleo de seringa.—He obtido do fructo da arvoro de gomma
elástica ou cautchouc, siphonia elástica, família das euphorbiaceas, fixo, roxo claro quasi como o vinho velho do Porto.
Pôde ser vantajosamente empregado no fabrico de sabões duros,
o da tinta typographica, e talvez na lythographica, não he
15o dessicativo como o da linhaça, mas convenientemente misturado com a gomma copai e terebentina, pôde dar um verniz
análogo em propriedades áquelle que se prepara nas mesmas
condições com o óleo do linhaça, e que podo ser empregado
nas mesmas circunstancias. Também pôde substituir o óleo
do linhaça nas preparações dos \idraceiros.
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adipo-sera, concreto, de cor branca, bastante inflammavel.
Extralic-se da massa interior do fructo da myristica offlcinalis, família das myristiceas, He empregado na medicina
contra a asthma, as affecções rheumaticas, e tumores das articulações, e delle se preparão velas como da carnaúba, e
talvez superiores sendo bem fabricadas.
Óleo ou banha de anta. — He obtido do tecido adiposo do
pachiderma proboicidio tapir, vulgarmente chamado anta, liquido crystalino, de cor amarella. Emprega-se therapeuticainentc como cmenagogo, e para combater dores rheumaticas.
Óleo ou banha de guariba. — Como o precedente, he obtido
do tecido adiposo de uma espécie de macaco, que tem aquella
denominação, de cor amarella e liquido quando bem preparado.
A medicina scrve-se delle contra as dores rheumalicas e paralysias.
Óleo ou banha de sucurijú. — Igualmente extraindo do tecido adiposo do réptil desse norne, liquido quando bem preparado, de cor amareliaça. Usado pela medicina para combater as affecções rlieumaticas.
Óleo ou manteiga de tartaruga.—He extraindo pela maior
parte dos ovos, mas também da gordura de varias espécies—
Emys —por ineio da fermentação e da decocção, atnarello
opaco quando mal preparado, porém liquido c claro quando
purificado, de um cheiro especial. He muito empregado como
meio culinário, e geralmente aqui usado para esse effeito pela
classe pobre. A medicina se utilisa delle contra as aílecções
rheumaticas, e já houve tempo em que se lhe altribuia a
propriedade de curar a elephantiasis; mas infelizmente verificou-se não ser real.
Óleo ou gordura de pirarara. — He tirado de um peixe quo
tem aquelle nome, e que ha em quantidade no Amazonas,
concreto e amarello, e de uni cheiro bastante desagradável.
Serve na medicina com muito proveito para debellar as affecções rheumaticas.
Óleo de jacaré.—He extraindo do tecido adiposo do alligator, vulgarmente conhecido por aquella denominação, fixo,
de cor roxo escura, e de um cheiro forte e nauseabundo. He
usado para luz, para calaíêto, e argumassas hydraulicas. A
medicina também o emprega contra as dores rheumaticas.
Óleo de peixe boi.—He extraindo do tecido adiposo do cetáceo que vulgarmente tem aquelle nome, fixo, do cor amarella escura, de cheiro desagradável. Serve para a luz, o para
argarnassas hydraulicas.
Além destes ha na província muitas outras espécies de óleos,
quer vegetaes, qu T animaes, que deixarão de ser expostos,
porque a época em que ha os fructos de que são extrahidos
não he esta, e além disso o curto espaço de tempo n3o permittio obtô-los.
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Prediletos de exportação e
Aguardente de canna. — Desto artigo não ha exportação,
pois que em consequencia do grando nso que nesta província
se faz deste liquido, e o que induz a maior parte dos engenhos
n applicarem-se á fermentação de preferencia ao fabrico do
assucar, n3o produz esta província bastante para seu consumo,
sendo obrigada a importar do Maranhão e Pernambuco cerca
de 500 pipas annualmente.
A aguardente de canna fabricada na província he de muito boa
qualidade, e seu preço regula do 70^000 a 100Sf>000 por pipa,
conforme a procura.
Algodão. — Produz aqui com muita facilidade, e a sua qualidade he muito boa, principalmente a do litoral, porém esta
cultura segue a marcha das mais e está quasi que abandonada.
A exportação he insignificante, tendo sido apenas de 2,191 arrobas no anno passado. Seu preço actual he do 9$000 por arroba.
Vão amostras de algodão branco, de algodão arnarcllo e do
algodoim.
Arroz com casca. — Cresce abundantemente nas margens do
rio Amazonas, porém nas immcdiações da cidade de Belém he
cultivado com mais cuidado, e de melhor qualidade do que
aquelle. Esta cultura tem como todas as mais desta província
cabido em decadência. O seu valor actual he de 1S>700 por
alqueire de 61 libras pouco mais ou menos, quando em 1840 obtinha-so em grande quantidade de 900 a 1$000 o alqueire. Este
augmento de valor, porém, não tem induzido a animar a cultura.
A exportação total no anno passado foi de 51,659 alqueires,
todo para Portugal, e neste anno já tiverão lugar algumas expedições para os Estados-Unidos.
Arroz pulado. — He limpo nos poucos engenhos que existem
na província, dos quaes apenas um he movido á vapor. A exportação he muito insignificante, sendo pela maior parte consumido na província. Seu preço actual he de 2$>400 por arroba, e a
exportação total no anno passado foi do 7,298 arrobas da qualidade mais inferior, e tudo para o Sul do Império.
Assucar de canna. — A cultura da canna apezar de ser uma
das mais lucrativas esteve por muito tempo quasi que abandonada.
Hoje, porém, vai tendo novo impulso, e he para esperar que
em poucos annos produza bastante para consumo da província,
visto que a mesma importa de Pernambuco e do Maranhão
cerca de 60,000 arrobas annualmente.
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Ultimamente ícm-se estabelecido alguns engenhos a vapor,
o como o resultado tem sido vantajoso he provável que esta circumstancia anime á novas empresas.
A canna produz aqui maravilhosamente, havendo duas colheitas por anno.
A exportação do assucar bruto hc muito diminuta, tendo sido
apenas de 19,634 arrobas no anno passado, pela maior parte para
Portugal, regulando aqui o preço desta qualidade de l*80t) a
2*000 por arroba.

diações desta cidade, e nas margens dos rios Amazonas, Xingu,
Jary, Madeira, &c.
Ha quatro qualidades de borracha a saber: fina, cntre-flna,
grossa e sernamby, cuja differença de valor he de 3*000 por cada
qualidade.
A exportação total no anno passado foi de 159,461 arrobas, e
neste anno tem sido já exportadas 113,846arrobas, pela maior
parte para a Inglaterra.
Fabricados em borracha vão os seguintes objectos :
Quatro amostras de borracha tina, entre-flna, grossa e sernamby.
Um cacho de uvas.
Um livro de amostras de differentes cores de borracha fabricada pelo novo processo Slrauss.
Uma pequena caixa contendo liras de borracha, fabricadas
pelo mesmo processo.
Um enfeite para tnesa feito á phanlasia.
Um par de sapatos forrados.

Aguardentes de alecrim, café, laranja, mandioca, anauaz,
caju, genipapo, erva-cidreira, canella, &c. — São fabricadas
em muito pequena escala, e para uso particular da província,
não havendo por conseqüência exportação destes líquidos.
Borracha, gomma elástica ou caoutchouc. — Este artigo he o
mais importante da província, e he devido ao alto valor que tem
tido em Inglaterra e nos Estados-Unidos, em conseqüência do
grande uso que alli dclle se faz, que o cornmercio desta província
tanto prosperou nos últimos annos.
Até 1840 era este artigo exportado pela maior parte em sapatos c em outras fôrmas, apenas em quantidades diminutas, valendo então o de melhor qualidade de 6*000 a 7*000 por
arroba.
Em '830 já a exportação em sapatos tinha diminuido"consideravê!mente, e nesse anno exportárão-se apenas 138,872jpares,
augrnentando então a quantidade exportada em bruto para uso
das fabricas a 92,026 arrobas, valendo então de 12*000 a
15*000 por arroba.
J)e 1854 a 18S5 cessou completamente a exportação em sapatos, e naquelle ultimo anno subio a exportação em bruto a
178,840 arrobas, tendo chegado a valer o exhorbitante preço de
36*000 por arroba.
Em 1856 a 1857 soffrcu este gênero uma reacção, tendo diminuído consideravelmente de valor, c voltou ao «preço de
11 »000 a 12*000 por arroba.
De 1858 até meados do corrente anno tornou a subir gradualmente de valor, chegando a valer até 25*000 por arroba,
porém de enlão para cá, em conseqüência dos negócios políticos
dos Estados-UnidüS, cujos mercados deixarão de consumir este
gênero na rnesma escala que até então, a borracha tem baixado
rapidamente de valor, não alcançando mais de 15*000 por arroba
boje, preço ainda muito pouco em relação com os dos rneccados consumidores, onde só esperava que este gênero soflresse
uma baixa ainda mais sensível.
Esto producto he fabricado durante todo o anno, em rnaior
quantidade, porém no tc.npo secco, isto he, nos mezes de Agosto
a Dezembro, em todas as ilhas da foz do Amazonas, nas imme-

Cacáo. — He cultivado em maior escala nas margens do rio
Tocantins, em todo o districlo de Camela e nas margens do
rio Amazonas desde Gurupá ato Villa-Bclla da Imperatriz.
Também se encontra nas immediaçõcs desta cidade c pôde
ser cultivado em toda a província, pois que o terreno e o clima
lhe s5o favoráveis.
A producção deste gênero tem estado estacionaria desde
muitos annos ; comtudo o seu valor tem augmcntado, pois que
valendo desde 1840 até 1855 de 1*800 a 3*000por arroba, desde
então subio gradualmente de valor, chegando a pagar-se por
8*000, e aclualmente vale 7*000.
Apezar deste maior valor que tem tido, a sua cultura não tem
augmentado, em conseqüência da falta de braços para nella
serem empregados.
A sua cultura hc muito mais fácil do que a do café.
No fim do 5.° anno depois de plantada a arvore dá o primeiro
fructo, continuando a produzi-los por mais de 50 ou 60 annos,
tornando-se somente necessário limpar o terreno duas ou três
vezes durante o anno.
Offerece esta cultura grandes vantagens ao colono Europeu,
que pôde facilmente acostumar-se a ella.
Ha duas colheitas no anno, de Dezembro a Janeiro, e de Maio
a Julho, sendo, porém, em maior abundância nesta ultima
época. A qualidade da semente he boa e bastante oleosa, sendo
preferida a das margens do rio Amazonas.
A exportação total no anno passado foi de 314,796 arrobas; este
anno, porém, as safras Calharão muito, e apenas tem sido exportadas até a presente época 139,208 arrobas.
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Este gênero lambem se encontra expontaneamente nas maltas
da província, sendo, porém, a semente muito mais pequena do
que a do cultivado.
Vão duas amostras, sendo, o mais bonito, lavado; o seu
valor porém he de 30 por cento para menos.
Café. — Cresce abundantemente cm toda a província; não
obstante isto, c apezar de ter-se já exportado cm grandes porções, hoje não produz o necessário para o seu consumo, importando annualmente para mais'dc 20,000 arrobas do Ceará c Bahia.
Carajurú. — He muito abundante no Rio-Negro, porém ha
muitos antios que n3o ha exportação, cm conseqüência do
pouco valor que tem nos mercados da Europa.
Castanha, chamada do Maranhão. — Abunda cm toda a província, c as maltas estão cheias da arvore que a produz. Não
ha plantação regular, e, na época própria, quem quer vai ás
maltas apanha-la, tendo isto lugar somente nas margens dos
rios pela sua mais fácil coaducção. O seu preço varia muito,
pois que deponde da maior ou menor quantidade que chega ao
mercado, regula poróm de 2^000 a 6SOOO o alqueire que tem
de peso quando nova e fresca 80 a 85 libras, e quando secca e
velha de 60 a 70 libras. Ho no mez de Fevereiro que começa
a chegar ao mercado, sendo a maior porção exportada para
Inglaterra, d'oude vai para Allcmanha c para a Rússia.
O seu preço actual he de 3$200 por alqueire, tendo sido a
exportação total nr> anno passado de 58,972 alqueires.
Castanha do Sapucaia. — A safra desla fructa ale o anno passado, não havia excedido de 300 a 400 alqueires annualmente.
Em conseqüência porém do alto preço de 12ij>000 a 14SOOO por
alqueire, que havia obtido nos últimos annos, chegarão este
anno ao mercado cerca de 1,300 alqueires, que se venderão a
12$000 ; tendo sido pela maior parte exportados para Inglaterra, d'onde vão para a Uussia, onde he muito apreciada.
Esla fructa abunda nas proximidades de Santarém, e pôde
ser exportada crn maior escala.
Cravo. — He preparado da casca da arvore dicypeUium caryophyllatum, da família das laurineas, a qual abunda nos districtos de Vizeu e Bragança, encontrando-se também nos rios
Amazonas, Xingu, Madeira &c.
Seu preço actual he de 16íj>000 por arroba, e he exportado
pela maior parte para Portugal.
Cumaru. — Cresce expontaneamenle nas margens do rio
Amazonas e em maior abundância no districto de Bragança.

A sua exportação he insignificante, apezar de o haver c,ui
grande quantidade, e o seu valor actual he de 240 réis por
íibra.
Estopa. — He muito abundante nesta província, onde a applicão para calafetos de canoas.
He extrahida de castanheiro e outras arvores, sendo o seu
valor actual do2$400 por arroba.
Farinhas de diversas qualidades. — SS<> fabricadas em toda a
província, servindo para alimentação da sua população, sondo
as de maior consumo a farinha d'agua branca c amarei Ia, o
depois a secca, bem como o poívilho.
Vão as seguintes amostras:
Farinha secca lina feila do mandioca Pacajá.
Farinha secca fina.
Farinha d'agua branca.
Farinha d'agua amarella.
Farinha de lapioca.
Farinha de lapioca boiada.
Farinha cariman amarella, feita de mandioca tucumanrnerim.
Farinha cariman branca, feita de mandioca Pacajá.
Farinha poívilho.
Feijão. — He muito cultivado em toda a província, onde hc
consumido todo o que a mesma produz. O do melhor qualidade he o de Bragança, d'onde vem grandes porções para a capital, onde alcança de 4SOOO a (JftOOü por alqueire.
Ha muitas variedades deste legume, das quaes vão as seguintes :
Feijão preto.
Feijão branco.
Feijão miúdo, de Bragança.
Feijão manteiga, de Santarém,
Feijão vermelho.
Feijão lavHihas.
Filmo em molhos. — Existem duas qualidades de fumo, uma
chamada do Iriluia, fabriiado nas margens do rio Guarná, e
outro do Sertão, fabricado em Borba, nas margens do rio Madeira. Este ultimo ho de muito melhor qualidade c muito apreciado pelos entendedores.
Não ha exportação, sendo todo consumido na província.
Guaraná. — Abunda na nova província do Amazonas, onde
depois de reduzido á massa he trabalhado crn pães c vendido
para Malto-Grosso e aos Bolivianos que alli o vão buscar, e que

— 20 —

— 21 —

fazem delle grande uso. Por tal motivo tem esse artigo deixado
de ser remcttido para esto mercado, d'onde era exportado para
as províncias do Sul.
Vão os seguintes objcctos de Guaraná :
Uma cobra.
Um tapir.
Dous rolos como se encontrarão no commercio.
Uma pinha.

O valor actual da primeira he de 20*000 por arroba, de
24*000 para a segunda e de 28*000 para a terceira.

Jutahicica ou gomma copai. — He a resina da arvoro julahy,
que abunda nas margens do Amazonas e nos districtos do Vizcu
e Bragança.
A exportação he insignificante, não obstante haver grande
quantidade desta gomma, cujo valor acltuil he do 4SOOO por
arroba.

Urucú. — He fabricado ein massa nas imrnediacôcs da cidade
e vale de 5*000 a 10*000 a arrobo, conforme a qualidade.
Este artigo foi por algum tempo abandonado, cm conseqüência
da falsificação com que era preparado ; hoje, porém, tendo
cessado aquellc inconveniente, começa a reviver, e he exportado
para Allernanha, Inglaterra, Estados-Unidos e Portugal.

Licores de laranja, aniz, rosa, canella, hortelã-pimenta,
cravo, amor-perfeito, &c. — São fabricados em muito pequena
escala, c para uso particular da província, não havendo por
conseqüência exportação destes líquidos. 1

Urzella. — Não ha exportação deste artigo, não obstante haver
grande quantidade nas margens do lago S. José, perto de Óbidos, e outros pontos do Amazonas, nem mesmo por ora tem
havido quem se dê á procura desse gênero de exportação.

Milho. —Produz aqui perfeitamente, poreiji não tanto quanto
baste para consumo da província, a qual importa grandes porções do Maranhão.

Selvas.

Piassaba. — Vcrn em grandes porções do Rio-Negro, onde he
muito abundante, sondo daqui exportada pela maior parte para
Inglaterra, onde tem valor superior á da Bahia. O seu actual
preço he de 2*500 por arroba.
Pimenta da índia Pipcrnigrum. — V a i uma amostra.
Cravo girofle, fructodo caryophillus aromalicus. — V a i uma
amostra.
Ambos estes productos são cultivados por curiosidade; não
formão ramo de exportação.
Puxiri. — Vem do Rio-Branco em pequenas porções, que aqui
são distribuídas pelos boticários, não havendo por conseqüência
exportação deste artigo, que pouco valor tem nos mercados da
Europa.
Salsa-parrilha. — Cresce expontaneamente nas mattas dos rios
Negro, Tapajóz, e Amazonas o seus affluentcs, sendo a que he
colhida no rio Tapajóz a de melhor qualidade e que mais valor
tem no mercado.
A do Uio-Negro he, pela maior parte, exportada para o Sul
do Império, cm quanto que a dos rios Amazonas c Tapajóz he
remetlida para os mercados estrangeiros.

Tapioca. — He preparada em pequena escalla nus immediações desta cidade, e nos districtos de Camela e Bragança, donde
vem em maiores porções.
A qualidade da que se exporta he regular e pela maior parle
vai para França e Portugal.

Leite de assacú ou uacacú.— De cor brancacenta, extrahido
por incisões da arvore colossal—hura brasilicmis—, a qual
cresce expontaneamente por toda a província, e pertence á
família das euphorbiaceas; muito irritante, produzindo mesmo
ulceraçôes na pelle, quando sobre ella calie; venenoso quando
dado internamente em dose elevada ; em pequenas doses, porém,
(ás gottas) he vomitivo, purgativo, e lambem anlhelmintico;
he pouco usado. Os pescadores empregão a casca da arvore,
e ás vezes o mesmo leite, (ara embriagar os peixes, c fazerem melhores pescarias. Esta pratica he prohibida pelas leis
rnunicipacs em razão do grande estrago, que causa nos peixes
miúdos, e porque afugenta por tempos os peixes graudos das
águas, onde as cascas são batidas, para o dito fim da pesca.
Leite de borracha ou seringa.— De cor branca, extrahido
por incisões da arvore seringueira ou xiringueira (siphonia
elástica) da família das euphorbiaceas, a qual produz a gomma elástica, borracha, ou caoutchouc solida, que avulta neste
mercado. Esta arvore abunda consideravelmente nas mattas
desta província, c da do Amazonas, cm florestas de centenas
de léguas, sendo a maior parte em terras realengas. O leite,
que delia seextrahe, corre liquido como água, e rnuito branco, e
assim se conserva por vinte e quatro horas ou pouco mais,
depois coagula-se, e constituo a gomrna elástica do commer-
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cio; podo porém conservar-se liquido por unrios, addicciouando-se-lhe algumas gottas de amoníaco liquido, como suecede na amostra junta, e logo que evaporado soja o amoníaco
o leite só coagulará. Em medicina usa-se dello em emplastros sobro a pelle no tratamento das hérnias, nas varices,
dores arthriticas, pleurodynias, c éngorgitamentos das glândulas das verilhas, pescoço ftc.
Leito de quaxinduba.— De cor brancacenta, extrahido do
Vicus anlhelmintica, da família das arlocarpeas, segundo Martins, ou á das urlicacíiis, segundo Uuoliesne. Arvore colossal, que cresce abundantemente por todo o vallo do Amazonas; o seu leite ho usado em medicina como vcrmifugo, porém
a sua acção hc acompanhada do alguns riscos, quando a dose
he elevada, porquanto lio bastante irritante c cáustico. Em
Pernambuco chama-se a csla arvore gamelleira. Este leite,
como a maior parle das espécies do gênero Ficus, contém grande
porção de caoutchouc, e merece ser aproveitado de futuro.
Leite de pepino do matto.—Extraindo por incisões da casca
da pequena arvore da família das apocyneas, do gênero Arnbelania, talvez a Ambelania ácida de Linnco, lie abundante
em toda a província. He usado em medicina em ernplastros
contra as dores das articulações, e internamente para calmar
as dores do estômago;. e lambem hc considerado como antidysenlerico.
Leite do ucuuba. — De cor vermelha, extraindo por incisões
do tronco da grande arvore Myristica ojficinalis ou sebifera,
pertencente á família das myristiceas, segundo Marlius, ou á
das laurineas, segundo Duchésne. Hc de uma abundância
espantosa esta arvore em todo o vallc do Amazonas, e carrega admiravelrriente do fructos, os quaes contém uma polpa
adipocerosa subaromatica, rnolle, a que o povo chama sebo
veytal, e corn o qual só fazem velas. O leite he usado em
medicina cm gargarejos, e collutorios, no tratamento das aphtas
e ulceras da bocca, c delle se tira bom aproveitamento.
Leite de sucuba.—Do cor brancacenta, extrahido da arvore
da família das apocyneas, Plumeria phagedunica, por meio
de incisões feitas na casca. He usado internamente na dose
de meia a uma oitava misturado com café, ou com óleo d?
ricino, contra os vermes intestinacs, o topicamcnte nas ulceras
sórdidas, nos impetigos e verrugas, e também em crnplastro
nas dores das articulações.
Leite de maçaranduba.—De cor branca, extrahido por incisões da arvore Achras paraensis?, pertencente á família das
sa/iolaceas, segundo Marlius. Arvore colossal. Entro em duvida se esta gigantesca arvore será o Galac.todendron utiie
(d'Humboldt e Uoinplandj a qual abunda na cordilheira dos
Andes, especialmente na Colurnbia, e que estes dous naturalistas classificarão na família das arlocarpeas. Os habitan-
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tes das cordilheiras lhe chamiio Paio de vacca, ou Arvore
vacca. Este leite, liquido, he muito saboroso, e bebe-se cotn
chá ou café, como se fosse leite do animal vacca Também
nas roças o rnisturão com os mingáos, e he muito substancial. Em medicina he usado internamente como peitoral, e
analeptico, c externamente em cmplastros como roso!vento.
Este leite coagula-se em 24 ou 30 horas, e assemelha-se enlão coagulado á gulta-pércfia ou gettania, que também se
oxtrahc por incisões de outra arvore, pertencente á mesma
família das sapotaceas, (Isonandra gutta), a qual vegeta em
Bornêo, Já vá, Sumatra e varias ilhas do archipclago malaio.
A diffcrença consiste apenas ern ser a gutta-pércha trigueira,
emquanto que o producto do leite da maçaranduba coagulado e concreto, he esbranquiçado; gozHo porérn ambas do
mesmo grão de elasticidade. A ingestão deste leite no tubo
alimentar produz constipação de ventre, ainda mesmo quo
seja misturado. Merece ser melhor estudado este producto.
Leite de mururé, a que também chaniSo mercúrio vegetal.
—De cor vermelha, extrahido de uma arvore da farnilia das
rubiaceas, empregado em medicina como estimulante aclivo
e enérgico dos systcmas muscular e nervoso, he reputado como
anti-syphilitico. O seu uso }ie já estudado, e conhecido na
scicncia medica; promove copiosa diapliorése, ás vezes dijecções alvinas, e muitas dores ao longo da columna vertebral,
nos troncos principaes dos nervos ern todos os músculos, o
nas articulações.
Leite de murupica.—-Exlrahido de uma arvore pequena,
que n3o conheço nem ainda vi; empregado em Camela com
grande vantagem nas ulceras, picadas de arraias, e nos cngorgitamentos glandularcs. Dizem que possuo propriedades
antivenificas c cmcticas.
Cumaty. — Tinta arroxada escura preparada da casca da arvore do mesmo nome, a qual se torna preta pela acçSo do
ammoniaco em evaporação, com a qual pinlão as cuias, e
mais objectos de uso commum.
Carajurú.—Tinta vermelha extrahida das feculns de um
cipó do líio Negro, da família das binhoniaceas, (Bignonia
ckica), empregada nas artes, e se vende em pães ou em
pa'o.
Tintura de caférana.— Preparada da raiz e lenho do lacMa
flitayancnsis, da família das gencianeas, empregada em medicina contra as febres intcrmillenles, supprindo a quina. Hc
conhecida na sciencia de curar.
Tintura de sucupira.— Preparada da casca, e dos fructos
da Bowdichia major, da família das leguminosas. He remédio
diaphoretico, incisivo, c corroboranle, empregado contra o
rheumatismo, a sypbilis, e as dores arthriticas, c de dentes.
Conhecida em medicina.
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Tintura de japána.—Preparada da hcrva eupalorium ayápána, da família das flosculosas, empregada como sudorifica,
slomacliica, c aléxiterica, contra as febres éphemeras, grippe,
supprcssOes de transpiração, bronchitcs, e mordeduras de animaes venenosos. Neste ultimo caso merece pouca confiança.
Tintura de paracury. — Preparada da herva pdtodon radicans ou clino podium repens ?, da família das labiadas. O
seu uso he hoje bastante conhecido, particularmente corno
antiveniíica, c se acha indicado cm uma Memória, que está
publicada pela imprensa.
Tintura de patcliouly. —Empregada nas perfumarias.

Sumauma, colhida do fruclo da sumaumeira, tem o mesmo uso
c o mesmo preço que a acima. .
Algodão branco extrahido do algodoeiro. Vende-se de 1$800
á 2»000 n arroba, edescaroçado de7»000 á 8SOOO a arroba.
Algodoim, algodão de cor, serve para os mesmos usos que outros, e vale 25 "/„ mais que elles.
Algodão amarello, tem o mesmo uso e preço que o algodoim.
Monguba do matto, paina fina semelhante á seda, tem o mesmo uso e preço que as outras.
Dous casulos de bicho de seda, bombix taperebá, não tem uso
nem preço.

Fibras e fios.

Peites.

Estopa extrahida da arvore tury de oito á dez palmos de roda
até cem de altura. Serve para o calafeto das embarcações da
navegação interior do Pará, c vende-se de 2$000 á WOOO a arroba.
Estopa de castanheiro.—Tem pouco mais ou menos as mesmas
dimensões da do tury, e com uso e preço análogos.
Fibras do grelo de muritizeiro, palmeira de três a cinco palmos
de gtossura e até cem de altura. Serve para o fabrico de cordas.
Cordas fabricadas com as fibras do arbusto uassima. Custado
200 á 400 réis cada pardecordas, das quaes se fazem variados usos,
servindo mais freqüentemente para se amarrar as redes de dormir.
Fibras da mesma uassirna.
Fibras extrahidas das folhas ainda não abertas da palmeira
tycúin ou tucúm. Serve para o fabrico de fios e redes. Em rama
não tem preço, mas em fio custa 1$000 a libra.
Fibras do curáuá extrahidas das folhas do curáuàzeiro. Serve
para cordas, redes e outros usos. Em rama não se acha á venda,
c em corda custa cada par 500 réis.
Maqueira, fio fabricado com as fibras do tucúm. Serve para o
fabrico de redes de dormir e de.pescar, c outros usos; vende-se
a 1*000 a libra.
Fibras de piassaba, extrahidas da palmeira do mesmo nome.
Servem para cordas, vassouras, e amarras, e vendem-se cm corda
a 3$500 a polegada de diâmetro.
Vassouras da mesma piassaba.
Fio fabricado (lê algodão.

Um couro de filho de veado, cortido com pello. Vende-se á
3J}000.
Três couros de boi, um cortido em branco, outro cortido com
parte em cabello, outro dito branco de um c amarello de outro
lado. Vende-se a 18*800 cada um.
Quatro couros de veados, um cortido em camurça branca, outro"
dito com parte em camurça e parte em cabellos, outro dito em
camurça amarella, e outro dito em dita verde. Vende-se a 49000
cada um.
Um couro de lontra, cortido com pello. Vende-se a 4$000
cada um. .•
Um couro de maracajá, cortido com pello e colorido. Vende-se
á 5$000.
EXPOSITORES, LAURIANO & LIMA.

Um couro de veado branco, cortido em branco. Vende-se por
49000.
Um couro de boi, cortido também em branco. Tem o mesmo
preço dos semelhantes acima.
Um couro de cotia, cortido com cabello. Vende-se a 300 réis
cada um.
Dous couros de lontra, cortidos com pello. Vende-se a SjfOOO
cada um por serem grandes.
Um couro de taitt\ cortido com pello. Vende-se a 5&000 cada um.
Dous couros de tigre, cortidos com pello. Vende-se a o$000
cada um.

Ptttua».

Um couro de quati, cortido com pello. Vende a 400 réis cada
um.
Um couro de veado branco, cortido com pello. Vende-se por
1#000.
4

Monguba, colhida do fructo da mongubcira, usa-se para encher
colchões, c vende-se a 5$000 a arroba.

.*....-»
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Um couro de veado vermelho, cortido com nello. Vende-*e
a 4SOOO.
Um couro de onça, corlido com pello. Vendo-se a 15^000 estando perfeito, e estando imperfeito, como está. de 8»000 a
10&000.
EXPOSITOR, j. v. A.

N.° 2. Exemplar de sílex, trazido do Rio llraiwco.
N." 3. Exemplar do pyrelc de ferro trazido da Vigia.
N.° 4. Quarlz hyalino do llio Branco.
N."J 5. QuarU liyalino de Monte Alegre : nesta localidade se
encontra o quartz cocado já pelos oxidos de ferro, já pelos de
manguiéz.
N.° 6. Um conglomerado de calháos rollados, cravados em
uma ganga que parece de origem sedimentar de granulação
quartrosa muito fina, offerecendo um aspecto brilhante que fará
inclinar um pouco em favor de uma acção ignea a que tivesse
sido suscita.
N.° 7. Uma amostra de pedra eanpregada em construcçSes
no Pará, onde se encontra em abundância formando unia extensa
bacia desde o Hio Guamá até a Vigia e além : julgo pertencer ella
a uma formação sedimentar, existe em stratos bastante consideráveis e sempre inferiores a uma camada bastante espessa de argila, nesta pedra abutidão pequenos pedaços de quartz cravados
cm uma ganga em que abunda o oxido de ferro em differentes
estados, adquire grande adherencia com a cal, o que a torna muito
própria para paredes, mas o ser pouco rija e não se prestar facilmente ao lavor a torna imprópria para ser empregada como cantaria.
N.° 8. Um calháo rollado de silex do rio Tocantins.
N/" 9. Uma caixa contendo as seguintes amostras de argilas:
(a) Argila figulina formando a primeira camada dos stratos
argilosos da cidade do Pará e suas proximidades.
(b) o (c) Grès argiloso formando a segunda camada, a primeira
amostra no estado natural, a segunda depois de triturada.
(d) e (e) Argila figulina da terceira camada, a primeira no
estado natural, a segunda sondo o barro triturado.
(f), (g) e (li) Argilas figulinas também da terceira camada,
sondo (f) no estado natural e (g e h) já trituradas, oíferecendo
differentes cores, listas argilas são todas empregadas nas olarias
cm obras grosseiras como tolhas, tijollos, &c.
(j) Argila das que Dupcnoy chama ocreuses, conhecida no
Pará por tabaünga ou cury, acha-so cm muitos pontos diversos
da província, contém o oxido de ferro rubro, he empregada em reboques de casas dando differentes c^res mais ou menos vermelhas.
(k) Kaolin ordina.rio do Amazonas.
(I) Argila ordinária do Tocantins.
(m) Argila smctica do Pará, ou terra foulon.
(m l á m 7) Argilas íigulinas commumenttj empregadas em
obras grosseiras do olaria.
N." 10. Uma caixa com cury ou tabatinga em pó idêntica
com a que vai marcada acimu no numero novo com a letra j.
N.° 11. Uma caixa com Tauá ou ócca, pertence ás argilas
chamadas ocreuses, contém ferro no estado de hydrato; serve para
pintar grosseiramente de amafello.

Um couro de peixe boi. Não tem preço certo.
EXPOSITOR, ANTÔNIO GBEGOBIO D A FONSECA.

Uma pellc da cobra surucucu. N3o tem preço certo.
EXPOSITOB, J. M. DA SILVA PINGABILHO.

Uma pelle grande de sucurijú Termclho, cortida. Não tem
preço sabido.
Uma pelle de sucurijú preto cortida. Não tem preço conhecido.
EXPOSITOB, D. MANOEL ONETY.

Uma pelle de surucucu, não cortida.
Geologia.
Sete frascos com cobras, sendo ;
Uma Elaps corallinus.
Uma Eimcitis aquática.
Duas Craspodocephalus lanceo lalus.
Uma Amphisbena.
Além destas classificadas oito diversos indivíduos n5o classificados, entre os quaes uma Boa Imperator fácil de conhecer pelas
manchas pretas e ovaes.
Um frasco com um fulgor lanternaria.
Um frasco com um coleoptero conhecido -pelo nome d« Ta~
nanan.
Um frasco com um monstro.
Uma arma de Espadarte,

llinerae*.
N.° 1. Amostra de"carvão mineral achado recentemente nas
proximidades de Manáos ; não o julgamos muito aproveitável na
combustão.

— 28 —

N.° 12. Carvão fóssil trazido do rio. Solimões, encontra-se cm
depósitos abundantes no rio Javary; a sua disposição parece indicar a existência de cxtensissimos depósitos, cuja existência he
confirmada pelo grande deposito já observado desde Iquito no
Peru até Pebas. Nestes depósitos cncontrão-se cm abundância
ossos de crocodillos c de alguns chilonianos ; arde facilmente com
chamma, desenvolve pouco calor em relação ao volume, deixa
pouco resíduo.
N.° 13. Cinco amostras de argilas de granullação muito fina,
cujas applicações ainda não tem sido estudadas; pelo emprego de
ácidos não denuncião a cal.
JN.° 14. Varias pedras apresentando uma fôrma mais ou menos opheroidal, resultantes da agglomeração de grãos de área pelo
oxido de ferro, produzindo depois a desigual evaporação das camadas interiores e exteriores um vácuo no centro, no qual sempre
se acha alguma-área dcsaggregada da parte interna das paredes.
São abundantemente encontradas em diversos pontos da província.

Productos naturaes e de industria
agrícola não classificados por falta
de tempo.
N. 1.— Abuíua.—Raiz e linho.
N. 2.—Andiroba.—Fructos cm ouriços.
N. 3.—Dila.—Castanhas a granel.
N. 4.—Anil.—Sementes.
N. 5.—Área ou Salepo do Brasil.—-Raizes.
N. 6.—Arca de cheiro.—Raizes.
N. 7.—Bombonaca.—Folhas.
N. 8.—Baunilha.—Gommum.
N. 9.—Boiassú camuty.—Bròo da casa da mosca deste nome,.
N. 10.—Brco da casa do sapo Cumaru (aromalico).
N. 11.—Brôo cheiroso extrahido de uma arvore que parece
congênere com a arvore denominada páo de brôo.
N. 12.—Breo branco-extrahido da arvore chamada páo de
brêo.
N. 13.—Borracha liquida.—Leite.
N. 14.—Dila fina.—-Gomma elástica.
N. 15.—Dila cnirefina.—Dita.
N. 16.—Dita fírossa.—Dita.
N. 17.—Dila Scrnamby.—Dita.
N. 18.—Dita sobre varias fôrmas.
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N. 19.—Cumaru.— Sementes.
N. 20.—Dito com casca.
N. 21.—Cumaty.—Madeira.
N. 22.—Dito.—Casca.
N. 23.—Castanhas de caju.
N. 24.—Dita de macaco, ou de seyrú. — Fructos.
N. 25.—Dita chamada do Maranhão em ouriços cheios.
N. 26.—Dita de sapucaia em ouriços.
N. 27.—Dita dita a granel.
N. 28.—Casca da arvore do caripi empregada conjunclamcnte com o barro na faclura da louça.
N. 29.—Casca de M a r u p á (medicinal).
N. 30.—Caferana. — Taclúa gityancnsis febrifuga.
N. 31.—Caaxió.—Arbusto.
N. 32.—Cação.—Sementes a granel.
N. 33.—Cravo.—Casca.
N. 34.— Carajurú em pó.—Tinta.
N. 35.—Dito em pões.— Dita.
N. 36.—Copahiba.
N. 37.—Cera de abelhas.—Ordinária.
N. 38.—Cipó chumbo.
N. 39.—Fava de cobra.
N. 40.—Fructos de sabonete.
N. 41.—Gengibrc qocimosa.
N. 42.—Gergelim.—Sementes.
N. 43.—Guaraná.—Fructos ern cachos.
N. IA.—Dito preparado sobre diffurenles fôrmas.
N. 45.—Girotte.—Cravo.
N. 46.—Julaicica o u g o m m a copai.
N. 47. —Grude da pirahiba—['eixo.
N. 48.—Dito de gurijuba.—Dito.
N. 49.—Dilo de pescada.—Dito.
N. 50.—Dito de bagre.—Dito.
N. 51.—Muruty ou marfim vegetal.—Fruclos.
N. 52.—Muruxi.—Casca.
N. 53.—Muruty.—Cortiça.
N. 54.—Muirapuama.
N. 55.—Murapá-miry.—Baiz e casca.
N. 56.—Manacan.—Raízes.
N. 57.—Orsella.
N. 58.—Pa raça ry.— Hcrva.
N. 59.—Patauá.—Fruclo.
N. 60.—Puxiri.—Semenles.
N. 61.—Piassaba.—Em rama.
N. 62.—Pacova paulislan (parasita), heexccllente grude vegetal.
N. 63.—Patchouly do Pará.—Raizes.
N.. 64.—Resina de caju.
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N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

65.—Dita de taperebá.
66.—Salsa-parrilha.
67.—Serralinha (herva),
68.—Sab5o de cacào.
69.—Sabão amarello.
70.—Tururys.
71.—Tauary (casca da arvoro deste nome que serve para

cigarros).
N. 72.—Tracuá (isca produzida pola formiga deste nome).
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

73.—Tabaco de Intuía (molho de 36 libras).
74.—Dito do Guauiá.
75.—Dito dito.
76.—Ucuúba.—Em ÍYuclos.
77.—Umiry.—Casca.
78.—Urucú.—Massa.
79.—Dito.—Em grãos.

Objecto* manufactiirados não comiirchendidos nas classificações anteriores.
Uma ubà, canoa dos gentios formada da casca da arvoro
do Jutayseiro; nella descerão pelo rio Capim quatorze gentios da tribu Pacajás vindos do rio deste norn«.
Duas redes de tapuirana feitas do fio de algodão.
Duas ditas de maqueira.
Um par de botas de polimento.
Um dito de couro de veado com pello.
Dous tipitys da talla de guaruuiá de que se servem os gentios para espremer a mandioca de que se faz a farinha, a fim
de extrahir o tucupy.
Duas talhas de barro pintadas.
Bacias, jarros « outros objectos pequenos da mesma natureza.
Cuias pintadas. — Fruclo da cuieira.
Taquary (cachimbos e seus pertences.)
Um pacará (pintado), cesta.
Um taboleiro de palha (pintado).
Um abano do grello da palha da palmeira Inajaseiro.
Três balaios.
Um tupé da talla de guarumá.
Uma mascara de pão de que usão os gentios da tribu Mondurucu nos seus festins para a porem na nuca.
Três colheres de páo de que usão os mesmos.
Um jabuty ou banco dos mesmos.
Duas urupemas, servem para coar farinhas.
Um ralo de gentios.
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Um jamarú, cabaço de que se servem os mesmos para carregar água.
Um cabeção de cassa bordado a agulha com diffcrentes
pontos.
Um quadro de papel picado imitando lavarinto.
Um dito das armas boliviannas feito de pennas de aves.
Diversas amostras de papel picado.
Uma estampa de barro representando um facto da Escriptura Sagrada, feita pelos gentios Muras.
Um remo de páo rosa bordado pelos mesmos.
Um dito liso.
Uma maçaria, instrumento bellico dos gentios.
Um enfeite de cabeça dos mesmos.
Um arco e ílexas.
Uma caixa contendo diversas amostras de chocolate fabricado no Pará.
Uma caixa contendo cigarros, como acima.
Um vasto de flores de pennas.
Uma camelia feita das aparas da taboa do pinho.
Um enfeite de cabeça feito das azas do besouro.
Um pente de madeira feito pelos gentios.

PROVÍNCIA DO ALTO AMAZONAS.
lllm. c Exm. Sr.—Ou abaixo assignados, membros da CommissSo nomeada por V. Ex. para recolher, acondicionar e rcmettcr os objectos naturaes c industriaes da província, afim
de concorrer por sua parte com a exposiçüo de seus productos,
tem a honra de communicar a V. Ex., decorridos apenas on/e
dias, depois que entrou em exercício, que os seus trabalhos
se achão por assim dizer concluídos, com os objectos da exposição já recebidos, catalogados, c em grande parte acondicionados para o embarque. Esperamos receber muitos outros,
que serão posteriormente expedidos, se assim parecer opportuno a V. Ex.
Essa collecção está longe de ser completa, e os objectos remettidos não são muitas vezes dos de primeira qualidade; mas
a Commissão tem consciência de ter feito quanto foi possível
afim de satisfazer o compromisso contrahido com V. Ex., e
lisongèa-se de ter chegado a um resultado, com que ella própria mal contara ao principio.
Passando ás mãos de V. Ex. a relação n.° l do-s donativos
recebidos para a exposição da província, assim como as dos
objectos, que vão ser rcmcttidos por este paquete ao Ministério das Obras Publicas, temos a satisfação de communicar a
V. Ex. que fica intacta a verba ordenada para estas dcspezas
pelo Governo de S. M. Imperial.
A Commissão submette igualmente algumas considerações á
decis3o de V. Ex. sobre o melhor lugar a escolher-se para esta
exposição, e sobre o destino que se deve dar a muitos dos
objectos, que nella figurão. Em primeiro lugar não parece
conveniente á Commissão que o Amazonas concorra á exposição da Província do Pará, tanto porque os seus productos não
poderião por esta fôrma chegar á tempo de alcançar a exposição da Corte, como porque muitos dos donativos, taes como
a collecção cthnographica e de curiosidades offerecidas pelo
Sr. Gonçalves Dias, a collecção mineralogica do Sr. I)r. Coutinho, e as offertas do Sr. Commandante Nuno, poderião soffrer
com. estes repetidos desenfardamentos, desembarques e reembarques, o que tudo redundaria em prejuízo do estabelecimento publico, a que vão dirigidos, como V. Ex. verá de outra
relação junta sob n.° 2.
Comtudo, bem que taes objectos fiquem sendo propriedade
do um estabelecimento publico da capital do Império, como
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ttelacS»
litt o ínslilulo Histórico e Geographícõ, a Commissão enlettdé»
e os doadores do boamente concordão em que o Governo
de S. M. Imperial possa dar-lhos outro destino, tal como o
de remetter para Londres os que julgar dignos da Exposição
Universal, estimando porém, nós e ellcs, que no caso de nüo
terem esse ou equivalente destino sejão entregues aos estabelecimentos que justamente os reclamarem.
A Commissão pede também desculpa a V. Ex. por ter aceitado alguns objectos dê propriedade particular, que terão de
ser restituidos a seus donos nn Corte: he oousa de qnasi nenhum peso, e insignificante volume, como V. Ex. verá da relação sob n.° 2.
Devemos ainda levar ao conhecimento de V. Es. que para
abreviar e simplificar a nossa tarefa, dividimo-nos em duas
Commissões, sendo uma externa, composta pelos Srs. Conego
Joaquim Gonçalves de Azevedo, Dr. Caetano Estellita Cavalcanti Pessoa, Coronel Leonardo Ferreira Manques e Henrique
Antony, e outra interna composta pelos Srs. ]>rs. JoiJo Martins
da Silva Coutinho e Antônio José Moreira.
Ficando além disso encarregados—o Sr. Dr. José Antônio
de Freitas Júnior de procurar obter óleos, resinas, leites, essências e productos de perfumaria—o Sr. Dr. Sebastião José Ba7.Í1ÍO Pyrrho de madeiras de construcçSo e de marceneria,—o Sr.
Dr. Antônio José Moreira dos productos com emprego na medicina,—o Sr. Dr. Coutinho da parte mincralogica,—o Sr. 1.°
Tenente llufino Luiz Tavares de coliigir madeiras de construcção naval, e matérias próprias para cordoalha,—o Sr. Henrique Antony da compra do matérias industriais, gêneros alimentidos e de objeclos que se encontrassem ú venda e fossem
merecedores de serem expostos,—e o Sr, Capitão João J.osé de
Freitas Guimarães para Thesoureiro e encarregado do acondicionamento dos objectos.
Agradecendo a honra quo devemos a V. Ex. da nossa nomeação para este encargo, c, em quanto a V. Ex. parecer conveniente, resolvidos a continuar, todos nós, com a só excepção
do nosso collega que se retira da província; aproveitamos
mais esta opporlunidade para reiterar a V. Ex. os protestos
da nossa elevada estima e consideração.
Manáos, 23 de Outubro de 1861,—lüm. cExm. Sr. Manoel Clcmentino Carneiro da Cunha, Presidente cia Província.—Antônio
Gonçalves Dias, P.—Conego Joaquim Gonçalves de Azevedo.—
Dr. Estellita Cavalcanti Pessoa —Leonardo Ferreira Marques.—
João Martins da Silva Coutinho—Sebastião José BazilioFyrrho.—•
JoíSo José de Freitas Guimarães.—Antônio José Moreira.—José
Antônio de Freitas Júnior.—Henrique Antony.—lUifino Luiz
Tavares.

elws objectoa ©fíes-ceidos pelo ft!x.iu.
Presidente da Província.

Um molho do fumo de Borba.
Um dito de dito de Silves.
Uma amostra de carvão do pedra.
Resina fóssil.
Uma taboa de saboarana.
Um molho do fumo de Borba.
Três línguas de pirarucu,
Dous pães de guaraná.
Uma panella de Jaiiauary.
Uma rede cmplumada.
Um acangalar.
Um pente de Uaupés ornado.
Um colar de rabo de macaca.
Uma boda de acangatar, píuma e penacho.
Uma insígnia de Tuxaua.
Um cueio.
Um cinto.
Uai balaio de Uaupés.
Uma pelle de tamanduahy.
Cera do cumaru.

Relação dos objectos apresentados pela
externa.
Uma sacca de café de Solimões.
Uma dita de dito do Rio Negro.
Um páo de muerapinima.
Um pacote de lurury.
Três balaios de Uaupés.
Um chapéo ds tucurn.
Duas cuias.
Uma vassoura de piassaba.
Sementes de copahiba.
Duas panellas.
Um prato.
Duas pedras (para serem classificadas).
Brôo branco.
Ramas com urucú.
Um maço de cordas de lucum.
Gesso do alto Púrus.
Tabaco -do Rio Negro.
Treg taquaras.
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Uma pinha do guaraná.
Amostras de feijão do Rio Negro.
Duas patronas o pertences.
Uma panella.
Um rolo de tlexas de zarabatana.
Um saco de sumaúma.
Uma garrafa contendo mel de canua.
Uma dita com manteiga de ovos de tartaruga.
Uma dita corn banha de peixe-boi.
Uma dita com óleo de copahiba.
Uma panella corn veneno.
Um maço de tauary vermelho.
Amostras de seringa finíssima.
Tinta de carajurú.
Bilros do caroços de tucuman.
Sementes de salsa.
Dous couros de peixe-boi.
Cinco maços de cigarros de tauary.
Uma fructa da arvore de seringa.
Amostra de algodão de Manáos.
Dous balaios de Uaupés.
Um dito do Rio Negro.
Um uni do Rio Negro.

Um par de colhurnos de seringa.

Uma lata com peixe-boi secco.
Um vidro com banha de tartaruga.
Salsa do Rio Negro.
Um vidro com mixira de peixe-boi.
Amostras de favas de cheiro.
Amostras de brêo.
Um remo de páo rainha.
Duas garrafas com aguardente.

O Dr. Antônio Gonçalves Dias offereceu os objectos seguintes :
Uma garrafa com leite de caimbè.
Uma dita de dito de bacury.
Uma dita de dito de sucúba.
Uma dita de dito de muerá-tinga.
Uma dita de dito de jacareúba.
Uma dita de dito de amapá.
Uma dita de dito de turury.
Uma dita de dito do sorva.
Uma dita de dito de quaxinduba.
Um vidro com leite de tamaquaré,
Um dito com dito de assacú.
Um dito com dito de sncubeira.

Üm dito com dito de muêrálinga.
Um dito com dito de cumaseiro.
Um dito com azeite de patauá.
Um dito com leite de tamaquaré.
Um dito com dito de quaxinduba.
Um dito com dito de macucú.
Uma garrafa com leite de umiry.
Uma dita com dito do cururúcipó.
Uma dita com dito de seringa de igapó.
Uma dita com dito de capoy.

Uma dita com dito de jacatacá.
Dous cueios de mulher (UaupésM
Dous ditos de homem.
/,,
..
Fios de nós indicando a estatística.
Dous arcos de Rafuanas.
Palito emplumado dos Bares de Vcnezuella.
Dous pentes cmplumados dos Uaupés.
Uma cabaça de veneno do Rio Negro.
Um pote de dito de Tocantins.
Um sacco de carnjurú do Rio Negro.

Um vidro com ipadú.

Um acangatar de festa.
Um dito ordinário.
Plumas para acangatar no cstojo.
Acangatar do Madeira.
Um dito.
Três ditos dos Jáuas.
Um collar dos mesmos.
Duas vestes de Bahúres.
Um collar de dentes dos Purüs.
Uma pulseira de ossos enfeitada.
Uma panella de Barcellos,
Resina com que a envernisão.
Brêo dos índios de Barcellos.
Uma vassourinha.
Uma marca de cuias.
Um passador de balaios.
Um ferro de harpoar tartarugas.
Barro vermelho de tingir cuias.
Um acangatar dos Parintintins.
Um dito dos mesmos.
Cinco ditos horisontaes do Solimões e Madeira,
Urna insígnia de tuxáua.
Urna amostra de resina do anany.
Uma dita de brêo natural.
Um cliapéo da Bolívia.
Um dito do Rio Negro.

Um escudo dos índios Uaupés*
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Um
Um
Um
Um

vidro com carurú carbonisado.
leque cucama.
Christo do Içana.
calunga cachimbo.
FLECHAS.

Maço n." 1.—Em differentes estados.—Duas canas simples,
duas com sub-haste, uma sem harpão, duas promptas, uma
saraMaço
raça.n.°
(Rio
Negro).
2.—
Arco encordoado dos Parinüntins, quatro taquaras, uma flecha de peixe (Solimões), uma sararaca.
Maço n.° 3.—Duas taquaras de pontas de ferro, duas flechas
de peixe, três taquaras de araras.
ARCOS.
Maço n.° 1.—Dous do Ilio Negro.
Maço n." 2.—Dous de pontas curvas do Madeira.—'Um recto
das immediações de Silves.
ZARABATANAS.

Maço n." l.—Duas das fronteiras de Solimões.
Maço n." 2.—Duas das fronteiras de Solimões.
Maço n.° 3.—Três do Rio Negro.
Cinco maços de curabis hervados.
Uma espada grande.—Teffé.
Uma dita menor.—Madeira.
Dous bancos dos Uaupés.
Um ralo dos Uaupés.
Uma flauta dos Dabucuris
Duas patronas para flechas de zarabatanas.
Uma amostra de algodão em rama do Rio Negro.
Duas pelles de veado.
Um pote do Içana.
Uma casa de cabas.
O Sr. Dr. Antônio

José Moreira offereceu os objectos seguintes:

Um lipiti.
Arvore de uaruma.
Arco e flecha.
Gola de bucho de pirahiba.
Craneo de veado.

Cury ou tinta para panellas».

Uma cobra de muêrapínima.
Sementes de guaraná.
Uma amostra de crystal de rocha.
Um vidro corn tintura de muera-puama.
Um dito com dito de acan-uácaá.
Amostra de páo para tudo.
Dita de caferana.
Dita de manacá.
Dita de uapuy.
Abutua.
Sementes de urucú.
Trocuá.
Um ovo de jacaré.
Uma frucla de pajuiá.
Três carás diversos.
Duas batatas amarellas.
Um vidro com leite de rnururé.
O Sr. Antônio José Lopes JÇraga offereceu os objeetos
seguintes :
Duas libras de tauary.
Uma dita de puxiry.
Uma cuia.
Uma taboa de macacaúba.
O Sr. Antônio José Simões:
Um rnaracá.
O Sr. Antônio Francisco Gomes de Pinho :
Uma garrafa com banha de tartaruga.
Um casco de tracajá.
Um dito de tartaruga.
Um peito da mesma.
O Sr. Antônio Luiz Coelho :
Um casco e poito de malàmatá.
O Sr. Antônio de Oliveira e Silva;
Dous balaios dos Uaupés.
Um dito de dito,

eà»
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Um volume com resíua.
Um santo dos sectários de Christo no Içanaj

G Si', Alexandrino Magno Taveira Páô Brasil:

O Sr. Custodio Pires Garcia:

Um panoiro com farinha branca.
tJm dito com dita amarella.
Um dito com castanha do caju.
Um dito com dita do Amazonas.
Três colhercs de páo.
Duas línguas de pirarucu.
Uma garrafa com tinta de cumaty.
Duas cuias pintadas.
Uma maqucira vniranha do Hiapurá.
Um par do cordas de rede.
Duas panellas.
Duas arvores de mate.
Amostra de magirioba.
Um maço de marupahy.
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Quatro línguas de pirarucu.
Uma amostra de crystal de rocha.
O Sr. Dr. Carlos de Cerqucira Pinto :

«

Uma haste de harpoar.
Um tope.
Uma garrafa com polvilho ou gomma,
Dous cascos grandes de tartaruga.
Dous ouriços de castanha.
Amostra de inhame grande.
Cinco cabacinhas ou buxa.
Um paneirinho de farinha de tapioca.
Um casco de aiassá.
Um casco e peito de tracajá.

O Sr. Aristides Justo Mavignier:
Pederneira do rio Branco.
Amostra de borracha.
Um matiry de caça.
Conchas do Solinrôes.
Tracuá.
Um vidro contendo 12 oitavas e 1/4 de ouro em pó do
Hiapurá.
Os Srs. Araújo & Santos:
Duas maquoiras, uma de tucum e uma de roirity,
Anonyrno:
Uma regua de muôrapinima,
Uma faca de dito.
Um maço de tucum em rama.
Um volume de abutua (villa Bella).
Duas bananas do mato (lacre) dos subúrbios de Manáos.

Um pente indígena.
Um bico de tucano.

O Sr. Clementino José Pereira Guimarães:
Uma pedra de toque.
O Sr. Pedro Alexandrino;
Um remo de pá feito do itaúba.
O Sr. Pedro Mendes Gonçalves Pinheiro:
Duas peças de cCra natural.
Um maço de curalíis.
O Sr. Francisco Antônio Monteiro Tapajós:
Uma amostra de Guariúba (dá tinta amarella).
O Sr,. Gabriel Antônio Ribeiro Guimarães:
N. 1.—Batata de cipó de Hiapuã (ou mandioca do mato).
N. 2.—Banco dos Uaupés.
N. 3.—Manacá.
N. 4.—Caá-iaxui.
N. 5.—Curimbó.
N. 6.—Sucúba.

N. 7.—Muerá-piranga.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

8.—Tomilho.
9.—Mampá-miri.
10.— Mampahy.
11.-Quina.
12.—Leite de ucuúba.
13.—Guaraná em figura de cobra,
14.—Óleo de bacaba.
15.—Cumandà-assú.

N. 16.—Almecega.

.
à
N, 18.-—Um embrulho com um pfaio de gcníio, três já^
hiarús pintados de preto, e dous ossos de macaco.
N. 19.—Cumaty.
N. 20.—Curauá.
N. 21.—Couro de onça.
N. 22.—Cara-jurú-pecom.

O Sr. Gabriel Antônio do Souza:
Uma
Uma
Uma
Uma
Uma
Uma

garrafa com banha de tartaruga
amostra do acaptí.
dita de pão amarello.
dita de páo roxo.
dita de maçaranduba.
dita de macacaúba.
O Sr. Henrique Antony :

Um vidro com óleo de lamaquaró.
Uma colher de páo molongó.
Uma amostra de muerá-piranga.
Uma dita de limão-rana da várzea. ,
Uma dita de púo da rainha ou laranja.
Um pacote de amendoim.
Um dito de cacáo silvestre.
Um vidro com óleo de cami.
Um molho de tabaco em rama.
Urn vidro com araruta em farinha.
Um embrulho com gomma ou polvilho.
Um dito com farinha de tapioca.
Ramas de anil.
Seis pães de chocolate.
Um frasco com doce de caju.
Um dito com dito de cubio.
Um dito com dito de figos.
Baunilha do rio Purús.
O Sr. Innocencio Antônio Cirillo:
Três pelles, curtidas na província, do boi, veado e cabra,
O Sr. João Antônio Pará:
Um taquari pintado.

O Sr. João do Rego Dantas:
Um volume de pripioca miúda.
Um dito de dita grauda.
Dous ouriços de castanha.
Duas conchas (uruá).
Línguas e cscamas de pirarucu.
Pedra pomes do rio Solimões.
Crystal de rocha do rio Branco.
Cury vermelho do rio Madeira.
Tauá amarello do rio Madeira.
Abutua dos subúrbios da cidade.
Amostra de muerá-pinima do rio Branco.
Patchouli indígena.
Duas bilhas pintadas do Rio Negro.
Três maços de piassaba em rama.
Um volume com castanhas.
Um embrulho de algodão de Manáos.
Madeira e rama de tatacajuba.
Amostra de uanary.
Cipó catinga.
Duas cuias pretas.
Amostra de caraipé.
Tabatinga do Rio Negro.
Amostra de feijão de manacapurú.
Sementes de umiry.
Amostra de outra qualidade de feijão.
O Sr. Dr. João Martins da Silva Coutinho:
Os objectos mineralogicos constantes da relação que está
appensa, cxcepluados os que vão aqui mencionados com o nome
dos offertantes.
Uma lata com tapioca.
Dous matirys.
Uma patrona indígena de seitas hervadas.
Um caju do mato.
l ma amostra de umbaúba.
Uma dita de resina de jatobá fóssil.
Um embrulho com escamuis de peixe.
Cacáo silvestre de Teffé.
Um casco de jaboty.
Um maço de curabis.
O Sr. João Manoel de Souza Coelho:
Uma pelle de onça.
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O Sr. JoSo Caetano :
Uma banda de curauá.
O Sr. Jo3o José de Freitas G
Uma panella de veneno.
Uma amostra de hiauára-icica.
Fava cheirosa.
Meia libra de puxury.
Um pedaço de paricâ.
Um balaio.
Uma panella com veneno de Teffé.
Resina de jutahy ou jutahy-icica.

Raiz de tnarupahy..
Casca do umiry.
Dita de cumaly.
Folhas de paja-mirioba.
O Sr. José Felix de Azevedo :
Uma garrafa de mel de abelhas,
O Sr. José Vicente de Amorim Bezerra:
Um remo pintado.
Uma hastea de harpSo.
O Sr. José Coelho de Miranda Lc2o Junior:

O Sr. João Ignacio Rodrigues do Carmo :
Um ralo de Uaupés.
Uma rede do tucum .
Um fogareiro de barro.
O Sr. Dr. Joaquim Leovigildo de Souza Coelho
Um acangatar.
Plumas para outro.
Duas taquaras de caça.
Duas ílexas de pesca.
O Sr. Joaquim Pinto das Neves:
Um pacará contendo um pedaço de pedra pomes.
Um pedaço de bréo branco.
Uma pequena amostra de brèo natural.
Uma esteira de flexas envenenadas.
O Sr, Dr. José Antônio de Freitas Junior :
Um remo pintado (coroa do Brasil).
Um vidro com óleo de peixe boi.
Um dito com dito de copahiba.
Um dito com azeite de tartaruga.
Um dito com dito de tracajá.
Um dito com dito de andiroba.
Um dito com dito de jacaré-tinga.
Um dito com dito de pitin.
Um dito com leite de sorveira.
Resina elemi.
Dita jutaby-icica.

Uma garrafa com polvilho.
Uma dita de tinta de cumaty.
Um embrulho com pripioca miúda.
Um dito com dita grauda.
Um dito com mangarataia branca.
Amostra de curubó.
Amostra de piassaba em obra (bota).
Favas.
Patchouli.
Um vidro com urucú.
Um vidro com diversos cheiros (pripioca, pão rosa, caá-iadiní-chibui.
O Sr. José Miguel de Lemos:
Um vidro com óleo de castanhas.
Um dito com tintura de caferana.
Planta de manacá.
Um vidro com óleo de anta.
O Sr. Laurentino de S. Pedro Neves:
Um balaio.
O Sr. Leonardo Ferreira Marques :
Um machado indígena.
Ramas de baunilha.
Um veado feito de guaraná.
Um molho de salsa do rio Madeira-.
Um vidro com sementes de cumaru.
Um dito com pomada de banha de tartaruga.
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Um balaio pequeno.
Uma amostra de jacarandá do rio Madeira.
Urna dita de pão de macacauba.
Uma lata com feijão miúdo do Madeira.
Uma dita corn milho de Mauós.
Favas de baunilha.
Dous vidros com amostras de seringa liquida do Madeira e
do Purüs.
Urna amostra de baunilha.
Urn vidro com óleo de mamona.
Uma seringa de borracha.
O Sr. Dr. Manoel Gomes Corrêa de Miranda:
Um marucú-maracá.
Um escudo.
Um pente.
Um colar de dentes de onça.
Uma insígnia de Tuxaua.
Um acangatar.
Um penacho.
Um colar de rabo de macaco.
Um cueio.
Área branca e preta do Rio Negro.
Um enfeito de acangatar.
O Sr Manoel Antônio Pereira:
Uma bengala de muerá-pinima.
Um chapèo de grêlo de tucumáruan.
Um tipili pequeno.
Favas de cumaru.
O Sr. Manoel do Nascimento Figueira :
Um sceptro de plumas.
Uma regoa de saboarana.
Amostra do crystal de rocha.
Um abano.
Urna panei Ia.
Uma corda de cabello .de cavallo feita nas fazendas do RioBranco,
O Sr. Manoel de Almeida Coutinho de Abreu :
Dous ananazes silvestres.
Uma panella.
Plantas aquáticas.

t) Sr, Malioel Antônio Fefnandes l
Uma amostra de seringa fina.
O Sr. Maximiano de Paula Ribeiro :
Uma panella de veneno.
O Sr. Nuno Alves Pereira de Mello Cardoso :
Um murucú-maracá.—Hiapurá.
Dous maços do curabis, idem.
Um dito de flechas, idem, contendo o seguinte: três arcos;
oito flechas de harpão de osso ; oito taquaras; três ditas bi-farpadas; uma ditado paxiuba bi-farpada; uma dita farpada simplesmente ; uma dita quadrilatera ; uma dita de páo d'arco bi-farpada ; uma dita de dito farpada simplesmente.
Um saco tecido e feito pelos Jáuas; três colares de dentes de
macaco; um dito simples; uma pinça do conchas J á u a s ; sementes de canna indica e de caramury; um matiry.
Um moringue.
Sementes do caramury.
O Sr. Rufino Luiz Tavares:
Uma lata com puxiry.
Uma dita com cumaru.
Um embrulho com mangarataia (gengibre do January.)
Duas panellas com veneno.
Dous volumes com brêo do Rio-Ncgro (em rama e preparado.)
Um dito com café do Manáos.
Um paliteiro de muera-coatiára.
£ um par de pulseira de missanga (Jáua.)
Um volume contendo:/ um rosário dito.
f duas tacanhobas.
Duas cordas de curauá.
Um molho de tucum em rama.
Uma peça ao] tucurn em fio.
Duas peças de piassaba em obra.
Quatro balaios de Uaupés.
Um banco ?.,
Um ralo } ld ™'
Um ralo de cipó uambé.
Uma panella de jananary.
Urn toro de páo-cruz faceado.
Um rolo de estopa de castanheiro.
Uma lata com sementes de mamona.
Um toro de páo de lacre.
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Uma amostra de lacre branco em vidra.
Uma caixa contendo : seis amostras de diversas qualidades dtí
cabos e linhos, tanto brancos como alcatroados, feitos á bordo
do vapor de guerra Pirajá.
Sete amostras das madeiras seguintes: Jarana, Paracá-uaxy,
Sucupira, Louro amarello, Muerápiranga, Jatuauba e Páod'arco.
Um vidro com óleo de copahiba.
Amostra de itaúba.
Quinze amostras de diversas madeiras empregadas á bordo do
vapor Pirajá como combustível, sendo: oito, marca B, de excellente qualidade ; sete, marca l), de má qualidade.
Um vidro com óleo extrahido das sementes de seringa.
Um vidro com jaquiana-boia.
Duas amostras de madeiras (seringueira e páo mulato.)
O Sr. Dr. Sebastião José Basilio Pyrrho:
Amostra de cabo de piassaba.
• O Sr. Vicente Alves da Silva:
Um vidro com óleo de sassafraz.
Um dito com óleo de tamaquaré.
Uma cuia pintada.
Um abano.

Supplemento ti relação das ofFertn».
O Dr. Antônio Gonçalves dias offereceu mais os objectos
seguintes:
Uma folhinha do Amazonas.
Um sairé.
Um caracaxá.
O Sr. Alexandrino Magno Taveira Páo Brasil:,
Um tope.
Um chapéo.
O Sr. Aristides Justo Mavignier;
Tracuá.
Resina de cumaru.
Frnctos de imicury.

Um tamborim.
Uma insígnia de tuxáua.
A Casa dos cducandos artífices:
Uma
Uma
Uma
Uma
Uma
Uma
Uma
Uma
Uma
Uma
Uma
Uma
Uma
Uma
Uma
Uma
Uma
Uma
Uma
Uma
Uma
Uma

amostra do marupaúba.
dita de macacaúba.
dita de maçaranduba.
dita de muera-pinima (do Solirnões).
dita de dita (do Rio Branco).
bengala de paracuúba.
amostra de genipapo.
dita de cedro amarello.
dita do dito vermelho.
dita de dito branco.
dita de itaúba preta.
dita de dita amarella.
dita de muôra-piranga (do igapó).
dita de dito (da terra firme).
dita de páo da rainha ( do Rio Branco).
dita de dito
«
(idem).
dita de soboarana preta.
dita de dita escura.
dita de andiroba.
dita de louro amarello.
dita de cumaru.
dita de acapurana.
O Sr. Dr. Gustavo Adolpho Ramos Forrei rã

Giz do Solimõcs.
Pederneira do Rio Branco.
Crystal de rocha, idcm.
Pedra de burnir, idem.
Borracha preparada sem fumo.
Urari miranha.
Uma colher de molongó.
O Sr. Henrique Antony.
Amostra de telhas.
Dita de tijolos,
O Sr. José Casimiro Ferreira do Prado:
Uma arroba de peixe-pirarueú.
Duas libras de folhas do tabaco.
Uma montaria de cedro.
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Uma libra de curauá.
Escamas de piraurucú.
Uma garrafa com aguardente.
O Sr. José Arthur Pinto Ribeiro:
Uma pclle do lontra.
A Sra. D. Libania Theodora Rodrigues Ferreira, Professora
Publica da Capital, offereceu os objeclos seguintes feitos pelas
suas discípulas:
Um capote de 13.
Um par de sapatos de dita.
Dous tapetes de dita.
Uma touca de dita.
Dous colarinhos de crochél.
O Sr. Major Sebastião José Razilio Pirrho:
As amostras de madeiras constantes da relação R de n.° l á 23.
O Sr. Francisco Maria Bitancourt:
Um ovo de jacaré.
O Sr. Dr. Carlos de Cerqueira Pinto:
Um cavallinho de seringa.
O Sr. Joaquim José de Almeida Costa (da Villa de Borba):
Uma arroba de bom tabaco.
Um molho de dito de quatro libras.
Um embrulho com algodão e algodoim.
Um pedaço de madeira fina chamada jacaré-muerá.
Um vidro com mururè.
O Sr. Capitão Victor da Fonseca Coutinho (idem):
Um molho de tabaco (superior).
Amostras das madeiras seguintes:—Páo d'arco, macacauba,
muerá-piranga, acapú do rio, paracuúba, pão de rosa, macacauba da terra firme.
Manáos, 23 de Outubro de 1861. Antônio Gonçalves Dias.
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ISelacuo de madeiras—(B.)
N. l ,—Saboarana.
N. 2 —Saboarana preta.
N. 3 ,—Dita.
N. 4 —Chibui.
N. 5 ,—Páo Rainha.
N. 6 —Muera-pinima
N. 7 —Páo ferro.
N. 8 —Louro chumbo.
N. 9 —Maçaranduba.
N. 10 —Jaboti-pô
N. 11 —Sapucaia-castanha.
N. 12 —Macacauba.
N. 13 —Acaricuára.
N. 14 —Acapú.
N. 15, —Jarana.
N. 16. —Macucú.
N. 17 —Louro.
N. 18. —Louro.
N. 19. —Cedro.
N. 20. —Roxinho.
N. 21. —Mucra-piranga.
N. 22 —Páo-cruz.
N. 23. —Itaúba preta.
N. 24. -Marupaúba.
N. 25. —Macacauba.
N. 26. —Maçaranduba.
N. 27. —Muera-pinima (doSolimões.)
tf. 28.,—Dito (do Rio Rranco.)
N. 29. —Paracuúba.
N. 30. —Genipapo.
N. 31. —Cedro amarello.
N. 32. —Cedro vermelho.
N. 33. —Cedro branco.
N. 34. •Itaúba amarclla.
N. 35. —Itaúba preta.
N. 36. —Muera-piranga (do igapó.)
- N . 37. •Dita (da terra firme.)
N. 38. —Páo Rainha (do Rio Branco.)
N. 39. —Dito dito (do Rio Branco.)
N. 40. —Saboarana preta.
N. 41. —Dita escura.
N. 42. -Andiroba.
N. 43. -Louro arnarello.
N. 44. Cumaru.
N. 45. •Acapurana.
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Relação-(C.)
RESINAS.

N.
N.
N.
N.

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

1. — Resina de anany.
2. —.Dita de Jutahicica.
3. — Dita de Jutahicica
4,.— Elemi.
5 , — Breo deCunau-uarú.
C,, — Jauará-icica.
7,, — Almecega.
8. — Lacre.
9. — Jatobá.
10 .—Jutahicica.
11 ' i Diversas resinas.
12
13 , — Breo branco.

ÓLEOS.

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

37.—Óleo
38.—Óleo
39.—Óleo
40.—Óleo
41.—Óleo
42.—Óleo
43.—Óleo
44.—Óleo
45.—Óleo
46.—Óleo
47.—Óleo

de Anta.
de Copahiba.
de Sassafras.
de Carrapato.
de Tamaquaré.
de Macucú.
de Patauá.
de Bacába.
de sementes de seringa.
de Castanha.
de Cumaru.
BANHAS.

N. 48.—Banha de Tartaruga.
N. 49.—Dita de peixe boi.
SEMENTES.

LEITES.

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

14 . — Leite do Uapui.
15.— Leito de Caimbê.
16 . — Leite de Carurú.
17 . — Leite do Sucuba.
18 . — Leite de Amapá.
19 . —Leite de Turury.
20 . — Leite de Umeri.
2t . — Leite de Quaxinduba.
22 . — Leite de Bacury.
23. — Leite de Jacatacá.
24 . — Leite de Sorvcira.
25 . —Leite de Ucuuba.
26 . — Leite de Jacaréuba.
27 . — Leite de Seringa liquida
28 c 29.— Idem.
AZEITES

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

30 . — Azeite de peixe boi.
31 . —Dito de Andiroba.
32 . — Dito de Caiaoê.
33 .—Dito de Tartaruga.
34 . —Dito de Tracajá.
35 .—Dito de Jacarè-tinga.
36 .—Dito de Pitiú.

N. 50.—Sementes de Cumaru.
N. 51.—Sementes de Urucú.
DIVERSAS.
N.
N.
N.
N.
N.

52.—Priprioca.
53.—Cipó cheiroso.
54.—Curimbó.
55.—Almecegueira.
56.—Cumázciro.
Relação —(B.)

N.
N.
N.
N.
N
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

1.—Mururé.
2.— Manacá.
3. — Muera-puama.
4.—Tamá-cparé.
5. — Sassafras.
6.—Acauam-cáa.
7.—Caa-ixió.
8.—Sucuba.
9. — Marupá-miry.
10.—Marupay.
11. —Quina.
12. —ücuuba.
13.—Leite de sorva.
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N. 9. —Flechas:

N. 14.—Abutua.
N. 15.—Caférana.
N. 16. — Gapuy.

N. 17.—Quaxinduba.
N. 18.—Umery.

N. 19.—Jurupary-piréra.

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

20.—Paricá.
21.—Assacú.
22.—Banha de anta.
23.—Sementes preciosas.
24.—Page-mirioba.
25.—Leite de tururi.
26. — Jacaré-uba.
27.—Fava cheirosa do Rio Branco.
28.—Leite deamapá.
29.—Leite decaimbé.
30.—Leite de bacury.
31.—Leite de jacátaeá.

N. 32.—Leite de muratinga.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

33.—Guandu, ou tento.
34.—Solidonia.
35.—Sipó-catinga.
36.—Salva.
37. —Resina.
í8. — Cabacinha, ou bucha.

llclacão—(E).
N. 1.—Dous murucús-maracás, offerccidos pelo Sr. commandanlo Nuno Alves Pereira de Mello Cardoso.—Pertencem ao Instituto Histórico e Geographico.

N. 2.—Zarabatanas:

Maço n. 1.—Das fronteiras de Solimões. —Pertence
ao Instituto Histórico e Geographico.
N. 3.—Maço n. 2.—Do Madeira.—Pertence ao Instituto Histórico e Geographico.
N. 4.—Maço n. 3.—Do Hio Negro. — Pertence ao Instituto
Histórico e Geographico.
N. 5.—Uma zarabatana solta.
N. 6.—Uma espada pequena do Madeira.—Pertence ao Instituto Histórico c Geographico.
N. 7.—Uma dita maior dos Purús.—Pertence ao Instituto
Histórico o Geographico.
N. 8.—Cinco maçqs de curabis ervados.—Pertencem ao Instituto Histórico e Geographico.—Vão mais dous maços unidos c
um solto.

Maço n. l,—contendo flechas em differentes estados—,
duas canas simplices—, duas com sub-haste—, uma sem arpão—,
duas já promptas c uma sararaca do Rio Negro.— Pertence ao
Instituto Histórico e Geographico.
N. 10. — Maço n. 2, que contém um arco encordoado dos —
Parintintins—,quatro taquaras, uma flecha de peixe (Solimões),
uma sararaca.—Pertence ao Instituto Histórico c Geographico.
N. 11.—Maço n. 3, contendo duas taquaras de pontas de
ferro—, duas flechas de peixe—, .tres taquaras dos Araras (Rio
Madeira).—Pertence ao Instituto Histórico e Geographico.
N. 12. —Outro maço, contendo flechas com arpão de osso (do
commandante Nuno).— Pertence ao Instituto Histórico c Geographico.
N. 13.—Três maçoscontcndo uma collecção variada de flechas dos índios do Japurá, oíTerecida pelo commandante Nuno
—Pertencem ao Instituto Histórico e Geographico.
Ns. 14 e 15.—Duas aljavas á que dão coiimummente a denominação de patronas para as seitas ervadas das zarabatanas.—
Pertencem ao Instituto Histórico e Geographico.
N. 16. — Arcos.—Três do Japurá (commandante Nuno).—
Pertencem ao Instituto Histórico e Geographico.
N. 17.—Ditos.—Maço n. 1.—Do Rio Negro.—Pertence ao
Instituto Histórico e Geographico.
N. 18. — Ditos.—Maço n. 2, contendo dous de pontas curvas
do Madeira, o urn recto das immediações de Silves. — Pertence
ao Instituto Histórico e Geographico.
N. 19. — Uma flauta pequena usada nas festas do Jurupari
(Rio Negro).—Pertence ao Instituto Histórico e Geographico.
N. 20. — Uma haste de arpão de peixe.
N. 21.—Uma insígnia pequena de Tuxaua, offerecida pelo
Exm. Sr. presidente da província.
N. 22.—Uma dita maior.—Pertence ao Instituto Histórico e
Geographico.
N. 23.—Uma esteirinha de flechas ervadas.—Pertence ao
Instituto Histórico e Geographico.
N. 24.—Um maço de ditas.
N. 25. — Uma patrona c sumauma.
N. 26.—Seda de sumauma para flechas e outros usos.
N. 27. —Collar dos Jauas.—Pertence ao Instituto Histórico
e Geographico.
N. ã3.—Três ditos de dentes de animaes (fabricados pelos
Jauas e offerecidos ao Instituto Histórico e Geographico pelo commandanle Nuno).
N. 29. — U m dito de sementes pretas e brancas (commandante Nuno).— Pertence ao Instituto Histórico e Geographico.
N, 30.—Um dito dos Jauas, offerecido pelo commandante
Tavares.
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N. 31.—Um collar do dentes de macaco.—Pertence ao Instituto Histórico e Geographico.
N. 32.—Um cueio e cinto de contas dos Uaupés, offerecidos
pelo Exm Sr. presidente da província.
N. 33.—Dous cueios dos Uaupés.—Pertencem ao Instituto
Histórico e Geographico.
N. 34.—Dous ditos dos Haitianas.— Pertencem ao Instituto
Histórico e Geographico.
N. 35.—Uma pulseira de ossos.—Pertence ao Instituto Histórico c Geographico.
N. 36.—Um palito bari ornado de plumas.— Pertence ao
Instituto Histórico e Geographico.
N. 37.—Dous pentes de Uaupés.— Pertencem ao Instituto
Histórico e Geographico.
N. 38.—Nós estatísticos da populacho de uma das aldôas dos
Bafuanás, apresentados por um dos seus chefes.—Pertencem ao
Instituto Histórico e Geographico.
N. 39.—Duas vestes dos índiosBahúrcs.—Pertencem ao Instituto Histórico e Geographico.
N. 40.—Uma pedra de machado indígena.—Pertence ao Instituto Histórico e Geographico.
N. 41.—Um machado indígena com cabo.
N. 42. — Urari, ou veneno do Rio Negro.—Pertence ao Instituto Histórico e Geographico.
N. 43.—Dito de Tocantins.—Pertence ao Instituto Histórico e Geographico.
Ns. 44 a W.—Ditos de Teffé.
N. 48.—Dous acangatares Jáuas. —Pertencem ao Instituto
Histórico e Geographico.
N. 49.—Um simples de palha (Rio Negro).— Pertence ao
Instituto Histórico e Geographico.
N. 50.—Um escudo dos Uaupés.— Pertence ao Instituto Histórico c Geographico.
N. 51.— Uma patrona com deposito para sumauma e dentes
de pirahiba.
N. 52.—Uma dita breada com flechas.
N. 53.—Arco e flecha do Baixo Rio Negro.—Pertence ao
Instituto Histórico e Geographico.
N. 54. — Patrona de palha vasia.
N. 55.—Um pente de pão.
N. 56.—Um arp5o de pesca.—Pertence ao Instituto Histórico
e Geographico.
N. 57. — Uma pulseira (dos Jáuas).
N. 58.—Um collar de sementes.
N. 59.—Uma pinça-navalha, curiosa, offerecida pelo commandante Nuno.—Pertence ao Instituto Histórico e Geographico.
N. 60.—Três acangatares ornados.— Pertencem ao Instituto
Histórico e Geographico.
i

À 7 . 6 i .—Cinco díl03 símpíieeã. —Pertencem ao instituto Histórico e Geographico.
N. 62.— Caixa de papelão contendo:
Uma acangatar, um pente dos Uaupés dos mais ornados
que ha, um collar de rabo de macaco (raro), um penacho de acangatar e pi u m a, o (Ter tá do Exm. Sr. presidente da província.
N. 63.—Um acangatar ornadissimo dos Araras.—Pertence
ao Instituto Histórico e Geographico.
N. 64. — Uma caixa dcpapelSo contendo:
Quatro pássaros cheios, um ponacho dos Uaupés, dons
acangatares do Rio Negro.—Pertencem ao Instituto
Histórico e Geographico.
N. 65.— Um sceptro ornado, dentro de estojo próprio,—Pertence ao Instituto Histórico e Geographico.
N. 66.— Um leque de plumas dos índios da nação Cucamas.
—Pertence ao Instituto Histórico e Geographico.
N. 67.— Um estojo cotn plumas de acangatar (liio Negro).—
Pertence ao Instituto Histórico e Gcogniphico.
N. 68. —Uma banda de curauá (tecido íinissimo).— Pertence
ao Instituto Histórico e Geographico.
N. 69. — Um matcri, oííbrecido pelo commandante Nuno.—
Pertence ao Instituto Histórico e Geographico.
N. 70.—Um dito de caça.
N. 71. — Um sacco fiado e tecido pelos indígenas.—Pertence
ao Instituto Histórico e Geographico.
N. 72.—Dous materis de diííerentes tamanhos, propriedade
do Dr. Capanema.
N. 73.—Tauá arnarello e cury (tintas).—Pertencem ao Instituto
Histórico e GcographicoT
N. 74. — Carajurú, tinta com qucscpintão os índios do So)imões e confluentes.— Pertence ao Instituto Histórico c Geographico.
N. 75.—Forma para pintar cuia (Rio Negro). Notável pela
perfeição do entalho.— Pertence ao Instituto Histórico e Geographico.
N. 76.—Três passadores feitos de ossos de macaco, com que
tecem obras de palha. —Um delles pertence ao Instituto Histórico
e Geographico.
N. 77.—Cury em pão. —Pertence ao Instituto Histórico o
Geographico.
N. 78.—Um remo vulgar.
N. 79. — Dous ditos pintados.
N. 80. — Casca de turury.
N. 81.—Casa decana.
N. 82.—Vidro com uma Jaquirana-boía.
N. 83. — Um craneo de veado.
N. 84.—Bico de tucano.
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IV. 8a.—Santo — do intitulado Christo de Venezuela. —Pertence ao Instituto Histórico e Geographico,
N. 86.—Um maior.
N. 87.—Dous maços de curabis, doDr. Capanema.
N. 88. —Cabeça de caximbo (calunga), propriedade do Dr.
Gonçalves Dias.
N. 89.—Escudo de Uaupés.
N. 90. — Insígnia de tuxaua.
N. 91.—Pente dos Uaupes.
N. 92.—Collar de rabo de macaco.
N. 93.—Uma caixa contendo acangatar de pennas, penacho,
pluma, enfeite de acangatar, pulseiras.
N. 94.—Um collar de dentes de onça.
N. 95. —Cueio,
N. 96.—Um murucú"-maracá(den.89a96, oflertasdo Sr. Dr.
Miranda).—Pertence ao Instituto Histórico e Geographico.
N. 97.—Um tamborinho das festas do Sairé.— Pertence ao
Instituto Histórico e Geographico.
N. 98. — Uma caixa com amostras botânicas. (Dr. Capanema.)
N. 99. — U m suspensorio Jáua.—Pertence ao Instituto Histórico o Geographico.
N. 100.— Folhinha (dos indígenas civilisados de todo o Amazonas).— Pertence ao Instituto Histórico e Geographico.
N. 101 —Um remo de páo Rainha.
N. 102. — Caracaxá ou gangé.—Pertence ao Instituto Histórico e Geographico.
N. Í03.—Insígnia de tuxaua.—Offerta do major Aristides.

Relação —F*.
N. 1.—Café.

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

2.—Cacáo.
3.—Pirarucu.
4.-—Favas de cumaru.
5.—Salsa.
6.—Tabaco.
7.—Taquari.
8.—Anil.
9.—Casca de umery.
10.—Guaraná.
lt.—Seringa.
12.—Castanhas.
13.—Puxeri.
14.—Sementes e óleo de mamona.
15.—Carurú (sal vegetal do Rio Negro).
16.-Ipadií.
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N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
F.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

17 —Urucá.

18 —Dous ovos de jacaré.
19 ,—Ovos de tartaruga c manteiga.

20. —Ovos de tracajá e manteiga.

21. —Algodão (vidro e embrulho).
22 —Algodão de Manáps.
23. —Uma puçã de tucúrn.
24 —Uma puçá de tucum grossa.
25 —Uma rnaqueira do tucum entretina.
26 —Uma maqueira de rniriü.
27 —Uma maqueira dos Miranhas.
28 —Urna rnaqueira cmplumada..
29 —Corda de uaicima para rede.
30. —Corda de tucum para rede.
31. —Corda do cabello do Rio Branco.
32 ,—Um pote (índios do Içana).
33 .—Quartinhas do Barcellos.
34. —Jarro c prato de louça pintados.
35 —Bilhas pintadas.
36 —Alguidar do Amazonas.
37. —Um prato do Arna/.onas.
38 —Panellas (Rio Negro).
39.
40. — > Polvilhos.
41
42 .—Araruta.
43 ,—Tapioca c mais urna lata com farinha.
44. —Farinha d'agua branca.

45. —Farinha d'agua amarelía.
46 .—Tipity para mandioca.
47 ,.—Tipity pequeno para óleos.
48. —Balaios sortidos.
49. —Urupemas.
50 —Fructos de urucury.
51. —Dous pacarás.
52 —Chapéo do Rio Negro.
53 —Chapòos de tucurnã rua.
54 —Dito feito por um gentio Cucarrra.
55 —Dous tupês.
56 ,—Três ralos de Uaupés.
57. —Cinco bancos de Uaupés.
58 —Pelles de onça.
59. —Pelles de veado.
60. —Duas ditas de peixe boi.
61. —Pelles de boi, veado e cabra.
62 —Estopa de castanheiro.
63 —Betas do piassaba,
64. —Cabos de dita.
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N*. 65.—Cordas do curauá.
N. 66.—Curauá do commercio.
N. 67.—Piassaba cm rama..
N. 68.—Cipó uambé.
N. 69—Feijão (de Borba).
N. 70.— Milho de Maués.
N. 71.—Línguas de pirarucu.
N. 72.—Escamas de pirarucu.
N. 73.—Mendubi.
N. 74.—Tauari em rama (branco).
N. 75.—Tauari em rolo (vermelho).
N. 76.—Cuias.
N. 77.—Abanos.
N. 78.—Cera de abelha.
N. 79.—Favas de comandá-açu.
N. 80.—Mangarataia.
N. 81.—Batata doce.
N. 82.—Pajurá.
N. 83.—Pacova do mato.
N. 84.—Isca de tracuâ.
N. 85.—Vassouras.
N. 86.—Peixe boi sccco.
N. 87.—Colher de mulungu.
N. 88.—Colhores diversas.
N. 89.—Hiapuá ou mandioca do mato.
N. 90.—Carás differentes.
N. 91.— Cauixy.
N. 92.—Gesso crystalisado (Purús).
N. 93.—Cumaty.
N. 94.—Carajuní.
N. 95.—Mixira de peixe-boi.
N. 98.*—Três anana/es silvestres.
N. 97.—Mel de canna.
N. 98.—Mel de abelha.
N. 99.—Gelea de cubio.
N. 100.—Doce de figo.
N. 101.—Doce de caju.
N. 102.—Favas de baunilha.
N. 103.—Bengalas de muirapinima.
N. 104.—Regoas de sabão-rana.
N. 105.—Regoas de páo cruz.
N. 106.—Regoas de muirapinima.
N. 107.—üuas facas de muirapinima.
N. 108.—Toro de guariúba.
N. 109.—Caju silvestre.
N. 110.—Casco de tartaruga.
N. 111.—Casco de jaboti.
N. 112.—Casco de m ata mata.
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N . 113.-— Chapeo pequeno do Rio Negro.
N , 114.—Castanhas de caju.
N , 115.—Pelle de tamanduahi.
Um tamanduahi cheio.
N . 116.—Bilros de tucumã.
N., 117.—Arvore do uarumã.
N., 118.—Urú.
N. 119.—Fava brava (alimento).
N. 120.-? Brêo.
N. 121.—J
N. 122.—Sementes de copahiba.
N. 123.—Colla de bucho de pirahiba.
N. 124.—Paliteiro de muiracoatiara.
N. 125.—Maços de cigarros de tauari.
N. 126.'—Cera de umbaúba.
N. 127.—Manteiga de cação.
N. 128.—Mate (ramas).
N. 129.—Cobra de muirapinima.
N. 130.—Casca de cumaty.
N. 131.—Pão de cumaty.
N. 132.—Milho de Angola.
N. 133.—Talo de miriti.
N. 134.—Tatacajuba.
N. 135.—Feijão do Rio Negro.
N. 136.—Casca de caraipê.
N. 137.—Casca de umeri.
N. 138.—Baunilha (dos Purús).
N. 139.—Perfumador ou caçoila de barro.
N. 140.—Colher de páo.
N. 141. —Três trabalhos de lã e crochct.
N. 142.—Folhas e fructos de curauá.
N. 143.—Folhas e fructos de ananaz silvestre.
N. 144.—Pelle de lontra.
N. 145. —Temiama (de Manáos).
N. 146.—Duas mezas de saboarana.
N. 147.—Uma arroba de fumo de Borba.
N. 148.—Uma garrafa de caxaça do Parauá da Eva.
N. 149.—Duas ditas de aguardente.

Manáos, 23 de Outubro de 1881.— Antônio Gonçalves Dias.

— 62 ~
JlliH. o Exm. Sr.—Transmitlindo a V. Ex.., como foi ordenado por meus collegas, .os inclusos relatórios—catálogos dos
objectos que os cidadãos o pessoas ora residentes em Manáos offerecem gratuitamente á Exposição da Corte, peço venia a V.
Ex. para entrar em algumas breves considerações, não tanto
para encarecer o merecimento do trabalho, ou o peso da tarefa
dos membros da commissão, creada para tal fim, como para que
isto lhes sirva de justificação contra aquellcs, que no futuro
a qui/erem acoimar de menos diligente e couscicnciosa, por não
ler reconhecido a importância dos productos da província, não
os sabendo colligir e nem se quer demonstrar os seus recursos.
A commissão nomeada no dia 11 do corrente só pôde começar
a funccionar no dia 12,—e no curto espaço de onze dias, que
tantos se contão hoje, foi-lhe preciso escolher, recolher, catalogar
e acondicionar lodosos objectos destinados á Exposição—isto em
uma terra pequena e sem recursos—em uma província, vastíssima
de território, rica e vnriadissima de productos, e com communicações tão lentas para a sua vastidão que não podemos ainda
obter resposta dos pedidos feitos a Borba para esta exposição,
e nem mesmo, por falta de pratico, se pôde expedir com a
desejada brevidade um próprio para Maués. Tratar-se dos mais
rios da província, das localidades mais remotas, isso não nos
poderia occorrer, tendo um prazo de menos de quinze dias,
ainda quando V. Ex, tivesse meia dúzia de vapores á sua disposição para tal serviço.
Fizerão pouco os membros da commissão, se se considera o
muito que lhes restaria e que por ventura lhes resta a fazer;
fizerão muitíssimo, supponho, para o prazo dentro do qual tinhão
de dar contas de si c para os recursos de que dispunhão.
Este resultado foi devido ao zelo, á boa vontade dos membros
da commissão em bem desempenhar o seu encargo: foi devido
também ao empenho de V. Ex. em corresponder ás vistas do
Governo Imperial,—ã assiduidade com que assistia ás nossas
reuniões e trabalhos,—ás facilidades que nos dava, ao apoio
que tivemos da sua esclarecida administração. V. Ex. permittirá dize-lo áquelle que não se tem por lisongeiro, nem tem
gasto muito tempo da sua vida em fazer corte ás altas posições.
Deveu-se esse resultado em grande parte á nossa commissão
externa, encarregada de agenciar donativos para a Exposição.
Esta commissão era composta do Exm. Sr. Conego Vigário Geral
Joaquim Gonçalves de Azevedo, do I)r. Cavalcanti Pessoa,
do Coronel Leonardo Ferreira Marques e Henrique Antony—
pessoas consideradas e respeitáveis a quem nada era possivei
recusar. Estes senhores resolvêrSo-se a não aceitar donativos
em espécie, achando mais decoroso obter, como lhes fosse possivei, o que achassem digno de exposição, e concorrer com a
despeza para isso necessária, Os outros membros de bom grado
conviorâo cm que se deixasse intacta a quantia arbitrada para
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fste serviço na província—quantia apenas sufíicíenío para o
acondicionamento o frete dos objeclos colleccionados.
A commissão interna, incumbida de receber e catalogar os
objectos, prestou muitos e bons serviços, dia e noite, até que
damos por concluída a nossa missão, salvo ordem de V. Ex.
cm contrario. Era esta commissão composta dos Srs. Engenheiro João Martins da Silva Coutinho e ür. Antônio José Moreira, o primeiro incumbido além disso da collecção rnineralogica, o segundo da collecção e descripção dos produclos com
emprego na medicina. A estes se aggregou o \.° Tenente Ruflno Luiz Tavares, que por sua parte se encarregara também
de colligir amostras de madeiras de construcção naval, de cordoalha e de matérias com que se fabrica.
O Sr. Major Sebastião José Bazilio Pyrrho apresentou uma
collecção variada de amostras de madeira, entre as quaes são
de notar-se as preparadas no estabelecimento dos educandos
desta cidade ;—-e o Sr. Dr. José Antônio de Freitas Júnior outra
não menos importante c rica—de óleos, leites e rezinas,—encargos desempenhados dignamente, consideradas as difficuídades
múltiplos com que tiverão doluctar.
O Sr. Capitão João José de Freitas Guimarães não foi dos
menos prestimosos, antes nquelle sobre quem muito tem pesado
o serviço, principalmente nestes últimos dias. Em summa a
ninguém faltou muito que fazer, e n e n h u m se recusou a trabalho e a incommodo.
Esta boa vontade dos membros da commissão foi bem comprehcndida, e sympathicamente acoroçouda pela dos habitantes
de Manáos. A relação dos donativos que acompanha o officio
hoje dirigido a V. Ex. pelos membros da commissão, he somente
para que em todo o tempo se saiba com quanto calor os filhos
desta cidade e moradores delia .abraçarão a idéa do Governo
Imperial: explica igualmente o sentimento que os acompanha a
elles e á commissão, quando considerão que esta província tão
magniflcamente dotada pela Providencia, apesar de seus esforços
o patriotismo, ficará sendo tão mal representada para o que
poderia ser, que a exposição dos seus productos não pôde seuSo
dar uma fraca idéa do que ella he—um vislumbre apagado
do que poderia vir a ser. Posso dize-lo sem exageração de provincialismo, porque, não sendo natural da província, ufano-me
todavia de a conhecer melhor do que muitos de seus filhos.
Um anno pelo menos, cinco contos de réis, e um administrador
que, como V. Ex. se interesse decoração por estas cousas, serião
apenas bastantes para que a exposição de seus productos não
losse de todo deficiente; mas essa despeza estaria muito long«
improductiva, quando se considera que as exposições
só tem por alvo abrir novos horisontes á industria e á riqueza
das nações.
Por minha parlo, tendo feito o que eslevc oo meu alcance

para corresponder ú confiança de V. Ex., o á boa vontade dos
íneus distinctos collegas, sinto não os poder acompanhar por
mais tempo; o pedindo licença a V. Ex. para retirar-me da
província no paquete que está a largar deste porto, tenho a
honra de reiterar a V. Ex. os protestos da mais alta consideração e respeito.
Manáos, 23 <le Outubro de 1861.— Illm. e Exm. Sr. Dr. Manoel Clementino Carneiro da Cunha, — muito digno presidente
da província. — Antônio Gonçalves Dias, presidente da commissão.

Mota.
O relatório dos objectos marcados com algarismo, som ser
acompanhado de alguma letra, versa sobre amostras mineralogicas, trabalho do Sr. Dr. João Martins da Silva Coulinho.
O relatório (A) trata de madeiras de construcção, naval,
cordoalha e objectos que dizem respeito á navegação, do Sr.
1." Tenente Ruflno Luiz Tavares.
O relatório (B) do Sr. Major Sebastião José Bazilio Pyrrho,
trata de madeiras de consírucçã"o e do marccneria.
O relatório ( C ) sobre óleos, leites, resinas etc. he do Sr.
Dr. Antônio José de Frcitos Júnior.
O relatório ( D ) que trata de matéria medica he do Sr.
Dr. Antônio José Moreira.
O relatório (E) de objectos ethnographicos, armas, ornatos,
artefactos indígenas e curiosidades naturacs, do Dr. A. Gonçalves
Dias.
O relatório (F) de matérias do commercio e industria, e
tudo mais quanto não coube nos anteriores relatórios, ficou
a cargo dos Srs. Drs. Antônio José Moreira, João Martins
da Silva Coutinho, c Antônio- Gonçalves Dias.
Cabe aqui observar que não foi possível dar uma ordem
n-alural á classificação dos objectos ; porque ao mesmo tempo
se iao recebendo e acondicionando para o embarque, e outros, não poucos, nos chegarão á ultima hora.
Nem foi possível também entrar no indispensável desenvolvimento acerca do cada um dos gêneros que vão ser expostos,
por falta de tempo e de copistas.
Manáos, 23 de Outubro de 1861.

a Eüotlcia solbi1® as commianicacíSea «l»
A cidade de Manáos, capital da província do Amazonas,
dista do litoral 300 léguas, contando pelas voltas do Amazonas
nas.
A companhia de navegação do Amazonas mantém duas

Unhas de vapores, uma entre a cidade de Belém a Manàosí
outra de Manáos ao porto da Laguna no Peru.
Na subida os vapores gastão seis dias até Manáos, e onze
desta cidade á Laguna. Na descida o tempo se reduz a 2/3.
A província do Amazonas he de todas as do Império a
que apresenta maior numero de rios navegáveis e maiores.
Âiém do grande Amazonas, conta os seus importantes afluentes :—Madeira, Rio Negro, Puriís, Hiuruá, Hiutahy, Teffé,
Hiapura, Hiçá, Hiauary, Rio Branco afflucnte do Rio Negro,
e outros muitos que seria longo enumerar.
Muitos afiluentes do Amazonas, que correm do mesmo lado,
communicão-se em alguns pontos por meio de braços originários dos grandes lagos que ficão entre clles. Os lagos são
verdadeiras bacias desses canaes de cominunicação, c tem
seus tributários privativos, mais ou menos consideráveis.
Esta curiosa disposição hydrographica hetão notável entre os
rios Negro e Hiapurá, que, cm mais do um ponto, e até na
parte superior, se pode passar em canoa de um para outro.
A natureza caprichou em facilitar as communicações nesta
província, porque, além dos grandes c numerosos rios c,
lagos, não desperdiçou as águas, pois que as deixa seguir
juntas um só caminho, c já sabiamente espalhou-as por maior
superfície.
Os rios Madeira, Hiapurá, Teffé, Coary, Hiauary c outros
entrão no Amazonas por mais de uni canal, contando-se oito
no Hiapurá.
Rio Amazonas e Solímões.—O rio Solimões he o mesmo Amazonas, da confluência do Kio Negro em diante. A razão de denominarem-so diversamente as partes de um rio ou provém dedeferencia de geographo, ou da falta de conhecimentos hydro-.
graphicos. E a doferencia seria justificada neste caso se não
desse lugar á confusão. Na foz o Solimões parece igual ao Rio
Negro, posto que distinctos na cor c corrente. O SolimOcs, cujas
águas são amarelladas c velozes, contrasta perfeitamente com
o seu competidor, quo as tem negras e morosas.
A navegação do Amazonas he livro da foz á fronteira do
Império, e dahi por diante muitas léguas no território do
Peru. Este rio he o mais navegado da província, sendo, como
he, o tronco da grande arvore que abrange a maior parte do
paiz.
Rio Negro.— O Rio Negro "não apresenta obstáculo á navegação a vapor na extensão de 130 léguas. As terras são,
como as de toda província, muito férteis, prestauclo-sc em
particular á cultura do algodão, que he o melhor quo se
conhece.
Rio Madeira.—Como o Hio Negro, he o Madeira navegável da
foz á primeira cachoeira na extensão de 170 léguas. A g o m m a
elástica, a salsa e o óleo do copahiba abundão extraordinaria9
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mente nas margens deste rio o seus affluonlos, sendo por isso
um dos mais importantes.
Na margem direita do Amazonas, depois do Madeira, vem
os rios Purús, Goary, Tcflo, Hiuruá, Hiutahy, e Hiauary,
rios consideráveis, e quasi exclusivamente conhecidos dos regatões, que por eües tem navegado 60 dias c mais, cm busca
das drogas do paiz. As canoas dos regalões demandão de
seis a oito palmos, e he quasi sempre no tempo da socca
que tem lugar as viagens. Este facto prova que os mencionados rios tem fundo sufficienle para nelles se poder estabelecer a navegação a vapor sem o menor obstáculo.
Depois do Rio Negro afflue na margem esquerda do Amazonas" o grande Hiapuní, navegável até as primeiras cachoeiras, segundo informações dos práticos, e adiante o Iça, que
também se denomina Potomaio.
O Rio Branco, affluento do Rio Negro, he notável pela
grandeza, c porque estabelece a coimmmicação entre o Império e as possessões Inglezas. Corre cm grande parte sobre
uma vasta campina que possuo os melhores pastos para a
criação de gados. Pa foz á primeira cachoeira ha 75 léguas
navegáveis ria mor parte do anno. Além das cachoeiras a
navegação he de muitas léguas.
A enchente dos rios começa cm .Novembro, e vac até Abril,
termo médio. A cliíTc-renca do nivel das águas vac além de
40 palmos.
Além do quatro vapores, navegão nas águas da província
4.096 barcos de differentes lotações.
A falta de tempo não nos permiti c entrar cm mais largas
considerações sobre este assurnpto, comquanlo seja de todo
o interesse.
Acompanha esta breve noticia um mappa da província,
desenhado pelo Engenheiro Joaquim Leovigildo de Souza
Coelho.

A parte conhecida da província do Amazonas he pobre do
rnineraes mctallifcros.
No rio Hiapurá existe ouro, mas não se sabe em que circumstancias. Até certo ponto pôde adrnitlir-se que seja abundante,
porque os Índios, que desconhecem os processos aperfeiçoados
para a extracção, aprcsentão ás vezes algumas porções em troca
de ferramentas e fazendas.
Os regatões que negooião no Hiapurá informão que os índios
usão grosseiramente da baleia, o que leva a crer que anteriormente andou por alli alguém que entendia da matéria.
Nâ*o ha certeza, mas consta que no Rio Branco também existe
puro. Os índios dosse rio apparecem com espingardas finas

compradas aos inglezes de Dcrnerava, e pensão algumas pessoas, julgo que sem fundamento, que uSo he a troco de xirimbabos nem de enfeites que clles obtém armas do tanto valor,
c sirn a peso de ouro, que todos suppõem muito abundante.
No alto Rio Negro foi achado um fragmento de sulfureto
de ferro nos veleiros de quartz das rochas graniticas. He apenas
o que se sabe.
Do alto Purús trouxerão em i 852 cerca do uma arroba de
gesso crystallisado, e informarão que havia grande abundância.
A amostra n.° 108 mostra a qualidade.
Os oxidos de ferro entrão na composição de quasi todas as
rochas da província.
As argilas brancas e corudus ubundão na província, e os naturaes etnpregãn-n'as para pintar cuias, paredes, remos, &c.
A' vermelha chamão cury o á arnarella tauá.
Passamos a catalogar as amostras qun vão remettidas para
a Exposição da Corte, oflerecidas ao Instituto Histórico c Geographico, exccpto a amostra do ouro offerecida á Exposição
pelo Sr. Major Arisüdes Justo Mavignier.
Manáos, 23 de Outubro de 1861.—/. M, da Silva Continha.

Collcccao ?le njuiasí^saw geológicas da proviucia do &.maz«imiSi.
N. 1.—Camada horisonlal de três palmos de espessura no
porto da cidade de Manáos. 17 de Setembro de 1861.
N. 2.—Idem idem.
N. 3.—Camada horisonlal de Ires palmos e meio de espessura, muito fendida, ordinariamente em angulo recto, na margem direita do Rio Negro cm frente á cidade de Manáos. Fica
na altura da máxima vasantc do rio; na parte superior tern
deposito de argila, e também na parte inferior. 13 do Outubro de 1861.
N. 4.—Idem idem.
N. 5.—Idem idem.
N. 6.—Idem idem.
N. 7.—Camada horisontal muito fendida, onde assenta a
terra vegetal, argila-arenosa. Marca o limite das enchentes
do Rio Negro, na margem do qual se acha, meia légua acima
da cidade de Manáos. 4 de Junho de 1861.
N. 8.—Idem idem.
N. 9.—Idem idem.
N. 10.—Idem idem.
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N. 11.—Encontra-se nas margens do Rio Negro, formando
monticulos ora escalvados pelas águas, ora cobertos de terra
vegetal.
N. 12.~ Idem idcm.
N. 13.—Poroação de castanheiro no alto Rio Negro, 30 do
Setembro do 1861.
N. 14.—Freguezia de S. Gabriel no alto Rio Negro. 29 do
Setembro de 1861.
N. 15.—Idem idem.
N. 16.—Lugar do Jacaré, sitio doPalheta no alto Rio Negro.
1.° do Outubro do 1861.
N. 17.—Lugar do Maracanã no alto Rio Negro. 28 de Setembro de 1861.
N. 18.—Povoação de Moreira na margem direita do Rio
Negro. 2 de Outubro de 1861.
N. 19.—Lugar do Aracary, no alto Rio Negro.
N. 20.—Idem idem.
N. 21.—Povoação de S. Pedro no alto Rio Negro. 2 de Outubro de 1861.
N. 22.— Vaso do Rio Negro. Setembro de 1861.
N. 23.—Esponja do Rio Negro. São as matérias vegetaes
dissolvidas que se vão adaptando ás raízes das arvores, submergidas durante as cheias. Tem propriedades cáusticas. Se* lembro de 1861.
N. 24.—Villa de Barcellos.—Camada superficial. Agosto de
1861.
N. 25.—Lugar do Chibarú, na margem direita do Rio Negro.—
Camada de argila, que "também só encontra nas praias de S.
Gabriel, e d'ahi para baixo ato o sitio Ananacá, na margem
esquerda. Outubro de 1861.
N. 26. —Margem direita do Rio Negro, três léguas abaixo
da-Villa de Barcellos.—Camada intercalada na argila branca.
Outubro de 1861.
N. 27.—Lugar das igrejinhas no Rio Negro. Outubro de
1861.
N. 28.—Idem.
N. 29.—Lugar de Moreira no Rio Negro. Outubro de 1861.
N. 30.—Idem.
N. 31.—Margem direita do Rio Negro em frente á cidade
de Manáos. 17 de Agosto de 1861.
N. 32.—Idem.
N. 33.—Idem.
N. 34.—Idem.
N. 35.—Margem esquerda do Amazonas, na Villa de Serpa
e "suas proximidades. 3 de Julho de 1861.
N. 36.—Idem.
N. 37.—Idem.
N. 38.—Idem.
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N. 39.—Nas ilhas do lago Saracá. a de Julho dü 1861.
N. 40.—Idem.
N. 41.—Idem.
N. 42.—Idem.
N. 43,—Lugar dos Baetas e suas proximidades na margem
esquerda do rio Madeira, 86 léguas acima da foz. 12 de Julho
de 1861.
N. 44.—Idem.
N. 45.—Idem.
N. 46.—Idem.
N. 47.—Idern.
N. 48.—Idem.
N. 49.—Idem.
N. 50.—Idem.
N. 51,—Idem.
N. 52.—Idcm.
N. 53.—Idem.
N. 54.—Cachoeiras do rio Aripuaná, conllucnto do Madeira.
10 de Julho de 1861.
N. 55.—Idem idem.
N. 86 —Margens do mesmo rio.
N." 57.—Idem.
N. 58.—Idem.
N. 59.—Viila de Borba e suas vizinhanças, margem direila
do rio Madeira, 25 léguas acima da foz. 8 de Julho de 1861.
N. 60.—Idem.
N. 61.—Idem.
N. 62.—Idem.
N. 63.—Idem.
N. 64.—Idem.
N. 65.—Idem.
N. 66.—Idem.
N. 67.—Idem.
N. 68.—Telha fabricada etn Borba em 1760, oiíerecida ao
Instituto Histórico e Geographico.
N. 69.—Tijolo idem, oüerecido ao mesmo Instituto.
N. 70.—Margem direita do rio Madeira, na foz do Manicoró.
11 de Julho de 1861.
N. 71.—Idem.
N. 72.—Vaso do rio Madeira. 11 de Julho de 1861.
N. 73.—Margem direita do Rio Negro etn frente á cidade
de Manáos. 13 de Outubro de 1861.
N. 74.—Nas margens do Rio Negro aquém das cachoeiras.
Setembro de 1861.
N. 75.—Idem.
N. 76.—Idem.
N. 77.—Idem.
N. 78.—Idem.
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\. 79..— ]\as margens do Rio Negro aquém das cachoeiras.
Setembro de 18G1.
N. 80.—Idem.
N. 81.—Na margem esquerda do rio Madeira, lugar dos
Baetas.—Camada horisontal occupando ás vezes grande extensão intercalada na argila mais ou menos arenosa, oito palmos
abaixo da superfície do solo. 13 de Julho de 1861.
N. 82.— Freguezia de Moura no Rio Negro. Setembro de 1861.
N. 83.—Idem.
N. 84.—Idem.
N. 85.—Idem.
N. 80.—Idem.
N. 87.—Idem.
N. 88.—Idem.
N. 89. —Cachoeiras do Rio Negro. Setembro de 1861.
N. 90.—Idem.
N. 91.—Idem.
N. 92.—Lugar do Jacaré, sitio do Palheta—Rio Negro—.
Setembro de 1861.
N. 93.—Idem.
N. 94.—Povoação de S. Felippe no Rio Negro. Setembro de
1861. .
N - 95.—Idem.
N. 96.—Lugar do Maracanã. — Entre as povoações de S.
Pedro e S. Joaquim do Rio Negro, Setembro de 1861.
N. 97.—Idem.
N. 98.—Serra do Cucuhy na fronteira do Brasil com Venezuela, Rio Negro. Setembro de 1861.
N. 99.—Freguezia de S. Gabriel do Rio Negro. Setembro
de 1861.
N. 100.—Lugar do Uanary perto de S. Gabriel —Rio Negro.
Setembro de 1861.
N. 101.—Povoação de S. Joaquim na confluência do Uaupés
com o Rio Negro. Setembro de 1861.
N. 102.—Povoação de Ayrão, margem direita do Rio Negro.
Setembro de 1861.
N. 103.—Idem.
N. 104.—Lugar do Chibarú, margem direita do Rio Negro.
Setembro de 1861.
N. 105.—Povoação de São Pedro, margem direita do Rio
Negro. Setembro de 1861.
N. 106.—Villa de Barcellos, margem direita do Rio Negro.
Setembro de 1861.
N. 107.—Lugar de Ararapecutna, margem esquerda do Rio
Negro, perto de MaraNtenas. Setembro de 1861.
N. 108.—Gesso crystallisado do ri j Purús, na parte superior.
N. 109.—Idem.
N. llO.—ldero.

N. 111 . — Gesso cryslallisado do rio Purús, na pari ri superior.
N. 112.—Cachoeira grande de Mandos,.meia legoa ao Norte
da cidade. Agosto de 1861.
N. 113.—Rio Branco, parle superior.
N. 114.—Idem.
N. 115.—Idem.
N. 116.—Idem.
N. 117.—Margens do rio Madeira.
N. 118.—Idem, idcm.
N. 119.—Pottto militar de Tabatinga, fronteira do Brasil com
o Peru, margem esquerda do rio Solimões. 17 do Maio de
1861.
N. 120.—Idem.
.N. 121.—Idem.
N. 122. —Enconlra-se no rio Solimões c Amazonas ale a
fo/. Vem da cordilheira dos Andes pelo Napo e Maranhão.
N. 123.-Idem.
N. 124.—Alto Rio Negro. Agosto de 1861.
N. 125.—Villa de Barcellos, margem direita do Rio Negro.
Agosto de 1861.
N. 126.—Idem.
N. 127.— Margens do Rio Nngro. Agosto de 1861.
N. 128.—Suppõe-se que existe perto da cidade de Manáos.
N. 129.—Vizinhanças de Mandos.
N. 130.—Encontrou-se no leito do Solimões. Outubro de
1861.
N. 131.—Nos lagos da província do Amazonas.
N. 132.—Idem.
N. 133.—Idem.
N. 134.—Idem.
N. 135.-Idcm.
N. 136.—Idem.
N. 137.—Idem.
N. 138.—Idem.
N. 139.—Idem.
N. 140.—Idem.
N. 141.—Cachoeiras c serras do Rio Branco.
N. 142.—Idem.
N. 143.—Porto da cidade de Manáos, camada inferior á
terra vegetal. Outubro de 1861.
N. 144.—Idem.
N. 145.—Idem.
N. 146.—Idem.
N. 147.—Idem.
N. 148.—Idem.
N. 149.—Idem.
N. 150.—Idem.

N. 151.— Caehoeirinha de Manáos, meio légua a E. da cidade.
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jn}. 132.—Caolioeirintia de Manáos, meia légua a K. da cidade.
N. 153.— Idcm.
N. 154.—Porto de Manáos. 15 de Outubro de 1861.
N. 155.— Idem.
N. 156.—Idem.
N. 157 Idem.
N. 158.—No Icilo do Rio Branco.
N. 159.—Villa de Barcellos. Serra de Machado dos índios.
N. 1GO.—Parlo superior do rioHiapurá.
N. 101.—Porto da cidade de Manáos.
N. 162.—Idem.
N. 163.—Idcm.
N. 104.—Idem.
N. 1.65.—Torra abaixo da superfície, Ires á cinco palmos.
Porto da cidade de Manáos, margem esquerda do Rio Negro.
21 de Outubro de 1861.
N. 166.— Alto Rio Negro.
N. 167.—Villa de Barcellos, margem direita do Rio Negro.
N. 168.—Idem.
N. 169. —M argens do Rio Negro.
N. 170.—Idem.

RELATÓRIO (A,
Dos producíos naiuraes e induslriaes desta província com
applicação á marinha de guerra e mercante, _ cujas amostras
coube-me apresentar, como membro da Commissão da Exposição, nomeada pelo Exm. Sr. Presidente desta província em
data 'de li do corrente.
Itrêo «Io Aiiani.
He cxtrahido de uma grande arvore da margem dos rios
desta província, e serve na construcção naval como biturtie,
muito empregado no calafeto das embarcações que navegão o
Amazonas, e seus tributários. Esta producçãò vem ao mercado em rama e preparada; aquella tal como he extrahido
da arvore, este depois de ligado com o sumo das folhas da
batata, afim de não ficar vidrento. Os índios também empre°io o brèo do Anani nas puas das flechas. Custa a arroba dons mil réis. Exportou esta província no anno de 18GO
17 arrobas e meia. Amostras ns. l e 2.

Â madeira emprega-se na construcçSo naval; e a tona, depois
de bem macerada e limpa, he a eslopa da terra, assim denominada, e que vem ao mercado cm pannos de maiores ou
menores dimensões para ser empregada no calafclo das grandes
c pequenas embarcações. Dos fruetos, que também servem
para alimentação, se cxtrahe um excellentc óleo próprio para
a illuminação, pintura e sobro tudo muito útil nas fabricas
de machinas melallicas c cuiilaria, pela propriedade que tem
de impedir a oxidacão de qualquer peça untada com elle.
A grande quantidade de castanheiras que possuo o Amazonas
facilitaria muito obtcr-so semelhante matéria em tal quantidade, que não teríamos mais necessidade de importar outras
do estrangeiro. Infelizmente não ha aqui quem se dedique
a prepara-lo ; somente uma ou outra pessoa o faz por mera
curiosidade. Asseverão-me que a casca dos ouriços he um
forte combustível. Custa a arroba dous mil reis. Exportou
esta província em 1860, 927 arrobas. Amostra n." 18.

De uma palmeira abundante em todo o Rio Negro, cujo
fructo dizem ser bastante oleoso. A tona he composta de mui
delicados e flexíveis juncos avermelhados, que cingcm em multiplicadas voltas o lenho. Esta producçãò vem ao mercado
em rama e manipulada em espias o amarras de varias bitolas,
que a província exporta para o Pará ; hc abundante e do
muita utilidade na marinha de guerra e mercante, tanto para
o fabrico de cordoalhas próprias para espiar , como também
para o de vassouras, escovas, para o uso do bordo o doméstico. A qualidade nativa desta província hc muito superior á de algumas províncias do Sul ; aquella possuo mais flexibilidade, por conseqüência mais apta para ser manipulada.
A Fazenda Nacional já teve por sua conta cm Bararóa ( hoje
Thomar) uma cordoaria, e entendo que o Governo, devia recreá-la a fim de ser aproveitado um producto tão procurado,
abundante e de tanta applicação na marinha nacional. Custa
a arroba em rama mil c soiscentos réis; cm cabos, a pollogada, de uma a seis, mil réis; de seis a nove, mil o duzentos
réis; e de maior grossura, mil e quinhentos réis. Exportou
esta província no anno de 18CO em rama 3.6Í3 arrobas, e
cm cabos 6.120 arrobas. Amostras ns. 3, 4, 5, 6,7, e 11.

Eistop» tia terra.

TiicúiM,

He extrahida da—Castanhcira—arvore magestosa e de grandes
sapupemas, a qual produz ouriços contendo doze a vinte castanhas, um dos ramos de grande exportação da província.

He extrahido de uma palmeira de tronco bastante espinhoso
e sem ramos; do seu cimo partem cinco a sete folhas recortadas, das quaes se extrahcm filamentos muito semelhantes ao
linho, sujeitos à mais delicada fiação, embora um pouco mais
10
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escuros. O (ucúm manipulado, em delicados cordões, serve no
fabrico de lindas mnqueiras, para redes e linha de pescar, e
muitos usos domésticos; em cordoallias torna estas mais superiores que as fabricadas com o linho e cânhamo Europeu,
tanto pela sua flexibilidade natural e resistência, como tambern
pela sua duração, embora exposto ao tempo. No rio Solimões abunda esta producçSo, e sendo como he tão geral em
todo o Império, conviria muito ser admittida na cordoaria
da Corte, como matéria prima da fabrica, c assim para o
futuro a marinha nacional poderia se ufanar de ver seus navios apparelhados com cabos fabricados no paiz. A' consideração da commissão apresento umas amostras de linhas e
cabos fabricados—á mão— a bordo do vapor de meu commando,
o no entanto offerecem uma resistência muito superior á das
diversas espécies de cabos semelhantes que vem ao commercio com o pomposo nome da Rússia, ou Inglezes. Cusla a arroba trinta e dous mil réis. Exportou esta província em 1860
em maqueiras 1.192, por 1-.851$560 réis. Amostras ns. 14,
15, 10, e 17.
Cnrauá.
T3e uma planta bastante fibrosa e semelhante ao ananazeiro,
d'ondo se extrahc uma espécie de linho muito alvo, porém
mais áspero que esti;. Quando preparado em cordoaihas, torna
estas bastante resistentes; porém sujeitas a pouca duração sendo
exposta a humidade. Comtudo julgo que, manipulado com
o alcatrão, poderá servir no apparelho e outros usos. Não
apparece no mercado desta capital com abundância, porque
não he cultivado ; apenas colhem algum para o fabrico de maqueiras e cordas para as mesmas. Sem preço conhecido.
+

Óleo <lc Copahiba.
»

Este producto he extrahido por incisOes feitas a machado
no tronco da arvore, o que occasiona muitas vezes a completa ruina da mesma. He abundante nos rios Madeira e
Purús, e outros da província, mas quasi todo que vem ao
mercado desta capital he exportado para o Pará, e dalli para
a Europa. Serve para usos medicinaes e sobretudo he preferível ao óleo da linhaça na pintura, por suas qualidades excellentes. Custa cada canada 15$000. Exportou esta província
em 1860, 3770 canadas e meia.—Amostra n.° 8.
@Se« d© Seringa.
Extrahido das sementes do fructo da arvore denominada
Seringueira, donde se extrahe o leite com que se fabrica a

borracha. Semelha na cor e cheiro ao óleo de linhaça,
já aqui foi experimentado na pintura de uma porta, reconhecendo-se ser tão bom como aquellc ; serve também na
illuminação. Como a arvore he abundante em toda a província, muito conviria fazerem-se experiências sobro tal matéria
oleosa, que apparece somente devido a um ou outro curioso
que o fabrica. A amostra de que traio abaixo veio de TuiYé
no rio Solimõcs, e foi extrahida das sementes depois de torradas por meio da compressão no tipiti. — Sem preço, porque
he gênero muito pouco conhecido nesta capital. — Amostra
n,° 9.

.Madeiras.
A mageslosa vegetação que enriquece e reveste os valles ,
margens e alagados (igapós) dos rios desta tão importante província, não tem animado a industria de corte e apparelho de
lautas espécies de madeiras, próprias não só para a construcção
naval c civil, como para a marccneria, carvoaria e combustíveis para vapores, e mil usos medicinaes. Consta-me existir
em Serpa uma serraria movida a vapor, propriedade da Companhia de Navegação e Commercio do Amazonas, e que algum
tempo esteve arrendada a um particular que não soube ou
não po,de tirar delia o menor partido, segundo me iníoroião. As
madeiras são geralmente aqui extrahidas segundo as necessidades, ora para a edificação, ora para substituir uma peça
arruinada de alguma embarcação, ou qualquer outro uso de
momento, c para taes fins o mcthodo que cmpregão he o
peior possível. Cortão um páo para dellc se tirar duas falcas,
e islo mesmo se a madeira ho susceptível de lascar-se. Em
uma palavra o machado destruidor, c a incúria, a nada respeitão ; comtudo a imperfeição que se nata, no modo por que
algumas madeiras são apparclhadas não faz desapparecer o
realce natural de umas, a rigidez e duração de outras. Ha
grande variedade nas espécies, e as amostras que me foi possivel conseguir em tão pouco, tempo, são as que vão com a
numeração abaixo designada ; servem tanto para a construcção
naval e civil, como, para a marceneria. Eis-aqui o catalogo
das mais conhecidas.
Para

uaval.

Angclim — Anani — Bacuri — Barajuba— Gastauheira — CedrorrCondurú— Copahiba— Guarijúba — llaúba— Jacareúba— Louro —
Maraniba — Maratauá — Maçaranduba — Paracaúba— Paranauari
— Páo amarello— Páo d'arco— Piquiá — Páo roxo — Paracauaxi—
Sucupira c Umari. — Amostras n. os 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, M, 42 c 45.
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Coiistrnceão civil»

CJarvílo fóssil ou «ic pedra.

Acapú — Acaricoara — Ajarana — Ananará — Angelim— Baeuri — Bacupari — Cedro — Conduní — Cumati — Guariuba—
Ipiuba—Jacarandá— Jacarèuba — J u t a l i i — Louro — Marajiiba
—Marapaubu —Muirapyranga—Muiraquilaia—Faraiauba— Pá®
rosa — Píquiá — Tamaquaró — c muitas outras cujos nomes ignoro. Amostras ns. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 c 45.

Nenhuma exploração tem sido feita sobre semelhante produclo. Comludo figura entre os objeclos para a Exposiç3o
uma amostra desse combustível mineral apresentada pelo
Evm. Sr. Presidente desta província, que o cidadão NorteAmcricano J. Broun diz ter cxtrahido de um lugar próximo
desta capital. Nunca quiz declarar a localidade da mina, allegando que somente o faria depois de limpo o terreno. Supponho quo quer especular com o segredo, pelo qual conta
pedir dous contos de róis. Tendo sido experimentado um
fragmento da amostra, reconheceu-se ser de boa qualidade,
c da que os francezes denominão —« gordo. — Se for verdade a existência de tal mina, entendo que não sé deve
trepidar um só momento em vencer os obstáculos que se aprescnlão para sua cxtracção. O carvão do pedra no Amazonas,
e sobretudo nesta capital, deve melhorar muito a sua faço
commercial e facilitar a navegação a vapor, o meio mais enérgico para o seu progresso c civilisaçãa,

liarcciicria.
Cedro — Jaearandá— Louro— Macaeauba — Muiracoatiara—
Muirapteíma — Mairapyraíiga — Piquiá— Pito cor de laranja—
Páo cruz — Páo mulato — Pão rosa — Páo setim—-Saboarana, c
muitas outras. Amostras ns. 19, 21, 22, .33, 35, 36, 37, 38,
39, 40 e 45.
lladclras empregadas conto confihnrstivcS.
PRIMEIRA ESPÉCIE.

Acaricoara — Caçoara rra — Guaraná — Macaranduba —Muirapyranga— Maeaeuba— Páo de lacre — Páo mulato—Taixizciro,
da malta. Produzem 12 a 13 libras de vapor, funccionando
o engenho a três quartos da força, o que reconfieceu-se por
experiências feitas no vapor de guerra Pirajá, cujas caldeiras
são tubulares, roaclima da força nominal de 40 cavallos, e
com fornalhas apropriadas para queimar carvão fóssil ou de
pedra. Essas madeiras são extrahidas das mattas, possuindo,
um poder calorifico pouco inferior ao éos combustíveis mineraes. Esta qualidade não vem com abundância ao mercado».
Custa cada milheiro de achas 40*. Amostras ns. 3II,39 e 43,
SEGUNDA ESPÉCIE.

Ananará — Abiorana —• Carumury -r- Embirana — Puruhy —
Tatapiririca —Taixizeiro do igapó— Uarurna-assú. Produzem,
set« a oito libras de vapor, funccionando o engenho a um terço
da força. As experiências forão feitas attendendo-se nas considerações sobro o vapor e de que acima tratei. São extrahidas
dos lugares afagados (igapós), contendo bastante hurnidade, o
que occasiong a perda de grande parle do calorico. Esta qualidade
he da que geralmente se fornece aos vapores que navegão'nesta
província. Custa cada milheiro de achas 30$. Amostra n. 44.
Exportou esta província em 1859, curvas, 78, no valor de
88». Em 1860, falcas 57, no valor de 224$; taboas 247 dúzias, no valor de 1:780*; toro um, no valor de 2$; ripas
408 dúzias, no valor de 662*800.

Pa pesca.
Pura uma innumcra quantidade e variedade do peixe e crus:taceos que vivem nos rios, bahias, lagos c igarapés desta
província, não he para admirar que os índios c mais naturaes do paiz empreguem também para havc-los muitos modos
ç ardis diferentes. A guerra dcsabrida que soffrem aquelles
dos (jue formão um dos ramos da exportação da província,
como sejão o pirauructí, o peixe boi e a tartaruga, demonstra
assaz o estudo piais ou menos perfeito que ompregão para
apanha-los com facilidade e proveito, embora nem sempre
seja a — pesca ^r-mn meio commercial c subsistente. He revoltante o que se pratica aas praias,, depois que as tartarugas.
alli sobem para depositarem os ovos t Para as mulheres coincça o trabalho, para os homens a mais desenfreada orgia,
segundo o que se me informa. Milhares de milhares de ovos
desses germcns de uma futura e abundante riqueza, permitta-se-me a expressão, são sacrificados á voracidade dessas aves
de rapina, para o fabrico da manteiga. Basta que se diga
que uma tartaruga põe, teimo métlio, cem ovos, e que para
um pote de manteiga são precisos cinco mil, pouco mais ou
menos. A pesca nesta província he feita de muitos rnodos eempregando-se ora a rede, ou tarrafa, ora anzóes fixos ern
çaniços ou em linhas apropriadas, ora harpõ,es c flechas de
diversas fôrmas (segundo a espécie do peixe ou crustáceo),,
ora tapando as bocas dos lagos e dos igarapés, ora finalmente cmbebcdando-os com o sumrno do limbo e cunambi
(vegctacs venenosos). Alguma cousa direi no cnlrelanlo sobic
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a pesca daquelles que fazem uma parle muito importante
do commcrcio desta província, e dignos do atlençax>, por serem a principal alimentação de seus habitantes.
DO PIRA.URUCU'.

Pescão-o dos seguinies modos: servem-se algumas vezes do
anzol ou flecha; outras do arpão no momento de subir á tona
d'agoa o u — b o i a r — como dizem; do camury (uma boia com
isca) para chama-los á superfície d'agoa e então arpoa-los; ou
tapando a boca dos lagos; ou finalmente empregando o — cacury (espécie do cercada). Veja-se os ferros dos arpõos e flechas, que vão sob o n. 46.
1)0 PEIXE BOI.

Pescão este peixe de clous modos: fazendo a tapagcm da boca
dos lagos, o que conseguem com uma rede do grandes malhas
e reforçada, semelhante a uma manga de fôrma afunilada, ou
então arpoando-o quando apparcce á tona d'agoa. Em qualquer dos dous casos em pregão todo o silencio possível, por ter
semelhante peixe o órgão do ouvido muito apurado. Veja-se os
ferros dos arpOes de que se servem, e que vão sob n. 47,
I) A TARTARUGA.

Este crustáceo he apanhado também de modos differentes:
à anzol, á flecha denominada — Sararáca—, sendo o tiro disparado do arco por elevação para que vá ferir na perpendicular; tapando a boca dos lagos; virando-as á mão na occasião que sobem as praias para desovar; ou finalmente á
arpão denominado —Jatieá.— Veja-se os ferros de que se servem*
c que vão sob n. 48.
DOS OUTROS PEIXES.

São apanhados á rede, á tarrafa, á flecha, fazendo-se tapageiH
nos lagos e igarapés, ou finalmente embriagando-os com o
sueco do timbó e cunambi, como já se disse, c outros vegctaes
venenosos. Com cxcepção do tambaqui e do suruby, que são
pescados com anzoes especiaes, taescorno os que vão sob n. 49 A,
os demais peixes menores suo, quando arpoados, com o ferro
que vai sob n. 50.

Conclusão.
O pouco tempo que tive para colligir e descrever os produck)s
«aturaes o induslriacs de que acima tratei, e sobre tudo os
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afazeres do cargo que exerço a bordo do vapor Pirajá, não
derflo lugar a apresentar um trabalho digno da illustrada
commissão nomeada por S. Ex. o Sr. Presidente desta província.
Pela mesma rnzSo não pude obter plantas e sementes de taes
productos, bem como entrar na descripção mui circurnstanciada
das arvores, cujas madeiras viio em amostras.
Bordo do vapor Pirajá, surto em M anãos, em 23 de Outubro de 1861. (Assignado). — Rn fino Luiz Tavares.
Relatório—(IS )
Madeiras da província do Amazonas, obtidas pelo Major Sebastião José Bazilto Pyrrho, membro da commissão encarregada .de colligir e apresentar diversos produclos da mesma
província.
N. 1.—SabSo rana, dos Taromans, no Rio Negro, madeira
empregada na marcencria.
N. 2.—Idern preta dos mesmos lugares, com o mesmo uso.
N. 3.—Idern preta—idern.
N. 4.—Chibuí, do llio Negro—lie empregada na marceneria o serve também para costado de embarcações.
N. 5.—Pão rainha (Amazonas), uso de marcencria.
N. 6.—Muirapinirna—dos Taromans, no Rio Negro, madeira
de marcencria muito procurada.
N. 7.—Páo ferro (Amazonas): os carapinas fazem uso desta
macieira preferindo-a para esteios e traves.
N. 8.—Louro chumbo (de Barcellos) no Rio Negro. He boa
madeira para obra de carapina.
N. 9.—Maçaranduba (dos Taromans), Rio Negro. Boa para
toda obra de carapina, rr.axime para esteios.
N. 10.—Jabuti-pê—(Amazonas), lio exclusivamente empregada na marceneria.
N. 11.—Sapucaia castanha, dos Taromans, no Rio Negro.
Boa para obra de carapina.
N. 12.—Macacaiíba (Rio Negro), madeira de marcencria.
N. 13.—Acaricoara (Rio Negro), he a melhor madeira que o
Brasil possue para esteios, porquanto resiste duzentos annos
sem soffrer corrupção. He superior á Arueira do Sul.
N. 14.—Acapú (Rio Negro).—Serve para construcção naval
e para obra de carapina.
N. 15.—Jarána (Rio Negro), boa para obra de carapina.
N. 16.—Macocú (Rio Negro), serve para esteios, caibros e
vigas.
N. 17.—Louro (Rio Negro), serve para soalhos, forros e guarnições, e também he boa madeira para costado de embarcações.
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N. 18.—Louro (Cocuhy) no Rio Negro—como a antecedente.
N. 19.—Cedro (de Serpa), tanto no mar como cm terra pôde
ser utilisado: he utilissima sendo convenientemente empregada.
N. 20.—Roxinho (llio Negro), emprega-se em toda a obra
de carapina; porém nas oflicinas de scgeiro c carroceiro he ainda
mais procurado,
N. 21.—Muirapiranga (Rio Negro), madeira de marcencria.
N. 22.—Páo cruz (Rio Negro) como o antecedente.
N. 23.—Itaúba preta (Rio Negro). Madeira ulilissima para
construcçao naval e civil: he boa também para as offieinas de
tanoeiro, porque substituo bem o Tapinhoã do Sul.
Observações.
Destas madeiras as que não estão na margem dos Igarapés,
ficão quando muito a trezentas braças de distancia dos portos
de embarque, segundo informão os cortadores de madeiras para
as obras publicas.
E posto que seja muito limitado o numero das amostras aqui
apresentadas, haverá todavia na Exposição uma collecçao quasi
completa, em vista do crescido numero de amostras enviadas
pelos outros senhores membros da commissão.
Mandos, 23 de Outubro de 1861.—Conforme.—Antônio Gonçalves Dias.

Relatório (C).
Cabendo-me por accòrdo entre nós, os membros da commissSo,
que pelo Exm. Sr. Presidente da província foi nomeada para
colligir e escolher os productos naturaes e industriaes, que de
algum modo sirvão a representar esta província na Exposição, quo
deve ter lugar na capital do Império no dia 2 de Dezembro próximo, collectar os objectos que vão abaixo mencionados, cumpreme algumas observações a seu respeito, que, filhas de algum
estudo e informações, que pude fazer e obter no curto espaço
de 12 dias, de que dispôz somente a commissão para satisfazer
a todos os seus trabalhos, não podem ser nem profundos, nem
cxactos; sendo-me porém de necessidade a apresentação deste
trabalho, soccorri-me dos dados ao meu alcance para elaboralo ; e tal qual o offereço, sentindo que a falta de tempo para a
applicação do estudo e dos meios necessários, me não tenha
permittido o grão de aperfeiçoamento, que era de meu desejo
dar-lhe.

Rezinas.
-Estes productos se cncontrão, como sabemos, nos vegetaes ,
devidos talvez á oxidação, ou a qualquer outra alteração desses

corpos. Nenhum dos processos scientificamenle conhecidos he
aqui empregado para a extracção das rezinas.
Elias se cbteiii, ou pela producção espontânea o natural das
arvores qu<± as contém, ou pela pralica de cortes nos troncos
dessas mesmas arvores. No primeiro caso correm as rezinas
das arvores, e depositão-sc no chão, onde se tnisturão com diversos outros corpos, tornando-se por isso mais impuras: no
segundo caso, ellas se obtém mais depuradas desses corpos estranhos, tornando-se por isso mais aptas para serem applicadas
a diversos usos.
N. C 1.°—Anani.—Resinadaarvoredo mesmo nome. —Usa-se
em furnigações contra as cephalalgias.
N. C 2, 3 e 10.— Jutaicica.—Rezina da arvore do mesmo
nome : usa-se como verniz, e com cila preparão os indígenas as
louças de barro.
N. C i.—Eleini.—Rezina da icica — icicariba, mole, unctuosa,
serni-transparenle, amarella, esverdenhada, cheiro forte, sabor
amargo : usa-se como estimulante medicinal.
N. C 5.— Cunauarú icica — o u brôode sapo, assim chamado
por ser encontrado nos lugares habitados por esses animaes—Usase ern fümigaçõcs contra as dores do cabeça.
N. C 6.— Jauará-icica.—Rrèo, rezina um pouco ducti), de
cor escura, sabor acre, cheiro activo, transparente.— Usado corno
betume. •
N. C 7.—Alrnecega.—Rezina da Pistacia lenticulas, côramarellada, cheiro brando, um pouco ductil.—Usa-se cm fümigaçõcs como excitante medicinal.
N. C 8. — Lacre.—Rezina da arvore do mesmo nome, de cor
branca, ás vezes amarellada, pouco ductil, sem cheiro, sem sabor.
Usa-se no preparo dos lacres communs.
N. C 9.— Jatobá.— Rezina da arvore do mesmo nome, do
cor escura, não transparente, pouco ductil, sem sabor e sem cheiro.—Usa-se como verniz para as louças de barro.
N. C 11 e 12.— Rezinas, cujos usos e qualidades não se
conhecem ; mas que por suas -qualidades physicas são dignas
de serem apreciadas.
N. C 13.— Brôo branco.— Rezina de c<V branca, pouco
duclil, cheiro pouco aclivo, sabor acre; jnnto ao azeite de andiroba usa se como emplastro suppurativo nos tumores.

•Leites.
Substancias obtidas por meio de secções praticadas nos troncos
de diversas arvores o arbustos; líquidos a principio, coagulandose depois de algum tempo de exirahidns; de cor branca cm
geral, quando novas, tornando-se amarelladas quando mais antigas ; umas sem gosto e sem cheiro, outras com cheiro c com
sosto, e muitas com uma só, ou sem algumas destas proprie11
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dades. De muitas he ainda o uso desconhecido ; algumas poróm
go/ão do propriedades mcdicinacs e industriaes.
N. C 14.— Leite de Uapuy. — Da arvore do mesmo nome.
Usa-se no tratamento das ophtalrnias, corno resolvente medicinal.
N. C 15. —Leite de Caimbé.— Ignorão-se suas propriedades
c usos.
N. G 16.— Leite de Carurú.— IgnorSo-se suas propriedades
e usos.
N. C 17.—LeitedeSucuba.—Extraindo da arvoredo mesmo
nome.—Usa-se no curativo das ulceras, feridas c golpes.
J}. C 18.— Leite do Amapá.— Da arvore do mesmo nome.
Usa-se nos mesmos casos do antecedente.
N. C 19.— Leite de Umcry.— Da arvoredo mesmo nome.
Ignora-se seu uso.
N. G 20.— Leite de Turury.— Da planta do mesmo nome.
— Ignora-se o seu uso.
N. C 21.—Leite de Quaxinduba.—Da arvore do mesmo
nome.— Usa-se como emplastro nas dores de peito.
N. C 2*2.— Leito de Turury.— Da arvoredo mesmo nome,
— Usa-se para ernplastro.
N. C 23.— Leite de Jacatacá.— Da arvoredo mesmo nome.
- Usa-se em emplastros.
N. C 24.— Leite de Sorveira.— Usa-se como alimento em
muitas moléstias do peito.
N. C 25.—Leite de Ucuúba.— Da arvore do mesmo nome.
— Usa-se nos casos de rheumatismo.
N. c 26.—Leile de Jacaré-úba. —Da arvore do mesmo
nome.— Usa-se nos casos do antecedente.
Ns. 27, 28 e 29.— Seringa liquida. — Leite de siphonia cachucha, ou siphonia brasiliensis, de Humboldt.— Seus usos s8<>
vários, e geralmente conhecidos pelas diversas e importantes
applicações, que lhe dá a industria.

Azeite®.
He este um dos ramos do commercio, que aperfeiçoado pela
industria traria grandes interesses á província. No entanto permanece no seu estado de irregularidade e imperfeição primitivas, tornando-se antes um elemento de damno do que de
utilidade para a província, que vê todos os annos a grande
perda que por ahi vai em suas praias, de immensos ovos de
tartaruga estragados brutalmente no emprego que dclles fazem
sem methodo, e sem proporções, no fabrico do azeite, resultando desse estrago soffrer a população falta de abastança de
tartarugas, de que faz a sua alimentação ordinária ; e isso sem
que ao menos uma vantagem, ou uma utilidade real e conveniente resulte dessa manipulação, queindemnise ou que compense esse prejuízo.
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Eis o modo de preparar o azeite dos ovos da tartaruga: reunidos os ovos cm grande quantidade dentro de uma montaria
(pequena canoa, de que ordinariamente só servem para essa
fim), munidos dous ou mais indivíduos de páos aguçados, começSo a furar os ovos; e á proporção que elles se extravazão
terminüo com os pés o processo da trituração; o que feito
ajuntão-lhe alguma água, e deixão assim preparado o trabalho
por espaço do oito ou mais dias, em que a fermentação se
estabelece, o o azeite por seu peso próprio fica á superfície
do demais liquido; neste estado he recolhido por meio do
cuias, e guardado em vasos próprios de barro, cm que são
expostos á venda no commercio. Gomo se vê, não ha processo mais inconveniente, não só pela falta de methodo, como
pela do asseio. O aperfeiçoamento, portanto, do fabrico do
azeite no Amazonas he de palpitante interesse, e incalculáveis
vantagens para a província. Tivemos o trabalho da cxtracção
de algumas qualidades de azeite, por meio de processo mais
conveniente e razoável, e os sujeitamos á apreciação publica,
que por certo os distinguira dos outros que ordinariamente se
cncontrão no mercado, e que também são nesta data igualmente
remettidos.
N. C 30.—Azeite de Peixe-Boi.—Prepara-se a banha deste
peixe, derretida ao fogo, .e separada das irnpuridades: usa-se
para luz.
N. C 31.—Azeite de Andiroba. — Extrahido da castanha
desse noine por meio da trituração e fermentação: usa-se
também para luz, para extinguir as formigas, e como componente de emplastros suppurativos.
N. G 32.—Azeite de Gaiauó.—Obtém se, triturando o caiaué,
levando-o depois ao fogo juntamente com água até que ferva;
a parte oleosa separa-se da restante, vem á tona d'agua e he
recolhida então: usa-se como condimento.
N. C 33.—Azeite de Tartaruga.— Obtém-se pelo processo já
indicado: usa-se como condimento e combustível.
N. G 34.—Tracajá.—Obtern-se, e tem os mesmos usos que
o antecedente.
N. G 35.—Azeite de Pitiú.—Obtom-sc, e tem os mesmos usos
que o antecedente.
N. G 36.—Azeite de Jacaré-ünga. —Extraindo da banha, pelo
mesmo modo que o de n." 30.

Óleos.
Productos obtidos, como sabemos, dos corpos gordurosos,
que se encontrão em grande numero de plantas, principalmente
das famílias dos cruciferos, sollaneas, e rosaceas, &c., bem corno
no tecido adiposo dos anirnaes, segundo Raspail. Sua cor
he devida á presença de certos corpos, bem como o cheiro
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á de ácidos gordurosos voláteis, que se lhes encontra de
mistura.
O processo empregado aqui para a extracção dos óleos, lie,
pouco mais ou menos, aproximado aos que a sciencia tem nos
ensinado; não porque alguma theoria prévia os tenha encaminhado a esse resultado, mas sim porque os grandes embaraços com que terão luctado em todo o tempo de sua longa
pratica nesse ramo de trabalho lhes terão feito procurar, por
instincto natural, vencer as (íifflculdades; e isso tem importado o aperfeiçoamento a que insensivelmente tem chegado o
processo que actualrnenle usão, que simplificado como se acha,
irâo he por certo o mesmo primitivamente usado. Eei-lo: reunidas as sementes ou fructos que tem de ser operados, são
previamente despojados da casca, por exemplo o cação; triturados, rcdu/.idos a pasta, que he levada á prensa, aonde submellida á acção de força proporcional, deixa sahir o óleo que
lie então recebido. Em lugar da prensa, ainda usão hoje os
indígenas do tipity, pequeno tubo de palhas de bacabas, aberto
nas extremidades, que terminão por fôrma de alças; nestes
tubos íntrouuzem clles a pasta já preparada para ser expressa;
collocão-o depois perpendicularmente, preso pela alça superior, e na inferior atravessão um páo, em cujos extremos ernpregão dous ou mais indivíduos força bastante para que o resultado se consiga, distendendo o t i p i l y , que collocado entro
duas forças em sentido diametralmente oppostas, no obrigado
a distender-se, porque a isso se presta não só a sua estructura,
como a qualidade da matéria de que he feito, comprimindo
a pasla em todos os sentidos, cujo óleo se extrava/a pelos poros,
e pelas juncluras do tecido das palhas.
Neste processo, como no primitivo, he ainda a força braçal
empregada; o que o torna muito mais laborioso cm relação
ao anterior, cuja força exercida toda á custa da prensa torna-se
muito mais fácil, c vantajosa. l)e alguns dos óleos que temos
a satisfação de remetter podemos asseverar a pureza, por terem
sido por nosso próprio trabalho preparados.
N. C 37.—Óleo de Anta.—Extraindo da banha por meio do
fogo: usa-se para luz, e corno medicamento cm fricções contra
dores, e rheumatisníos.
N. C 38.—Óleo de Copahiba.—Da copaifera oflicinaíis de
Linnêo: liquido de consistência oleaginosa, transparente, branco
amareüado, cheiro forte, e desagradável, sabor acre, amargo:
usa-se como medicamento em grande escala.
N. G 39.—Óleo de Anani. — Launts sassafrás, sassafrás
do Linnêo, liquido de consistência oleaginosa, e de cor amarelíada, cheiro forte, e arornatico; sabor a principio doce, e
depois quente e acre: usa-se para curar golpes, e como seccanlc
nas tintas preparadas a óleo.
N. C 40,—Óleo de Carrapato.— I>o ricinus communis de

»
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Linnèo: expesso, viscoso, de cor branca amarellada, de cheiro
c de sabor desagradáveis: usa-se como purgativo medicinal.
N. C. 41. — Óleo de Tamaquaré — da arvore do mesmo
nome: usa-se para curativo das curubas (que vulgarmente se
chama coceira, comichão), herpcs, sarnas, c para fricções nos
casos de rheumalismos.
N. C. 42.— Óleo de Macucú — do fruclo do mesmo nome :
usa-se para pintura das cuias, &c.
N. C. 43. — Óleo de Patauá — do fructo do mesmo nome:
tem as qualidades physicas do azeite doce, tendo apenas a cor
um pouco mais escura : tem os mesmos usos que este azeite.
N. C. 44.-— Óleo de Bacaba — do fructo do mesmo nome:
tem as mesmas qualidades physicas, e os mesmos usos que o
precedente; cor mais clara.
N. C. 45. — Óleo de Seringa — das sementes: tem as mesmas
qualidades physicas do azeite doce, tendo a cor um pouco mais
esvcrdinhada : usa-se para luz.
N. G 46. — Óleo de Castanha— do fructo; cor amarellada,
transparente, cheiro agradável e gosto próprio : usa-se como
condimento, corno perfume, ou melhor como amaciador de
oabello, e como emoliente medicinal.
N. G. 47.— Óleo de C u m a r u — da fava, de liquido transparente, de cor amarellada, cheiro aromatico, e gosto picante :
usa- se como perfume.

Productos obtidos da gordura de certos animaes, levada ao
fogo depois de lavada, derretida, aproveitada a parte mais liquida, que depois se torna solida. Neste estado he ordinariamente encontrada no comrnercio. São susceptíveis de melhoramento, tornando-se mais puras e mais aptas a certos
usos.
N. C. 48. — Banha de Tartaruga: usa-se para luz e corno condimento; purificada, e junta a algum perfume usa-se também
para o cabcllo.
N. C. 49.— Banha de Peixc-Boi — da gordura do mesmo:
usa-se para luz.

Dlvferísws.
N. G. 50. — Fava de Cumaru : usa-se para a exlracção do óleo
n." G. 47 supra.
N. C. 51. — Urucú, semente da arvore do mesmo nome:
usa-se como condimento.
N. G. 52. — Pipirioca ( c i p ó ) : usa-se como perfume.
N. C. 53. — Cipó cheiroso, USP-SC e tem as mesmas propriedades do antecedente.
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N. C. 54.—Gurimbó: tom as mesmas propriedades, e uso
do anterior.
N. C. 55.— Almecogueira.—Pislacia lentiscus de Linnèo :
produz a almecega n." C. 7.
N. C. 56.—Cumameira—fructo.
Cidade do Manáos, capital da província do Amazonas, 23
Outubro de 1861.— (Assignado) Dr. José Antônio de Freitas
Júnior.
Mclatorio Í1J>;.
N. 1.—Mururó.—Liquido extrahido por incisão no tronco
de uma arvore deste nome—lie vermelho e um pouco Jeitoso—
depurativo c anti-syphilitico poderoso—chama-se vulgarmente
azougue vegetal.
N. 2.—Manacan.— Arbusto, cujo tronco c folhas tem propriedades anti-syphiliticas—usa-sc da infusão destas partes da
planta internamente—quando o rheumatismo articular tem sua
principal causa na syphilis, dosapparece facilmente com o uso
deste medicamento.
N. 3.—Muirápuama.—Raiz de um arbusto do mesmo nome
—excitante geral e aphrodisiaco dos mais enérgicos: usa-sc
interna e externamente, e deste ultirno modo tem aproveitado
nas paralysias locaes—emprega-se a infusão ou a tintura.
N. 4.—Tamaquarc.—Óleo de uma arvoredo mesmo nome —
Extrahe-se golpeando o tronco e collocando nos golpes algodão,
que se cmbebc do liquido: espremendo-se depois o algodão,
passa-se o óleo para uma vasilha.—He um anti-darlroso muito
enérgico.—Aqui faz-se delle grande uso, e emprega-se untatido-se apenas as partes affcctadas.
N. 5.—Sassafraz.—Óleo extrahido por incisõcs do tronco do
laurus sassafrás.—He um excitante do systoma nervoso, e emprega-se com o maior proveito no tratamento das soluções do
continuidade frescas.—Nesta espécie são mais promplos os seus
resultados, do que os da arnica.—Aqui só os médicos sabem
que a raiz e a casca desta arvore tem uso na therapeutica.
N. 6.—Acauan-caá (guaco).—Arbusto cujas fo!hás, em infusão ou tintura, se empregão com muito proveito no tratamento
do rheumatismo e das mordeduras de cobra de vírus o mais
enérgico. Suspeita-se que seja anti-syphilitico.
N. 7.—Caaixiú.—Diz-se que a infusão das folhas desta planta
aproveita no tratamento da asthma.
N. 8.—Sucuba.—Leite de urna arvore deste noinc. He purgalivo, bem como a infusão da casca da arvore. — Externamente
aproveita no tratamento do rheumatismo articular, emplastando
com elle o lugar ou as articulações affcctadas.
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N. 9. — Marupá-miry.— Diz-se que a raiz deste arbusto em
infusão aproveita nas diarrhéas.
N. 10.—Marupay.—A casca deste arbusto hc um calmante
poderoso.—Aproveita muito nos vômitos e dysenterias rebeldes.
—Applica-sc em infusão ou cosimento internamente.—Jím cmplastro a casca rolada he bom cicutrizanlu.
N. U . — Quina.—Uma das espécies de gênero—cinchona—
Não he da boa a amostra. Seus usos são por demais conhecidos em toda parte.—J^i foi grande ramo de commercio desta
província.—Em 1830 ainda só exportou 411 arrobas.
N. 12.—Ucuúba.—Leite da planta do mesmo nome.—Applica-se com proveito nas ulccras da mucosa da boca e pharinge.
—A infusão da casca desta planta aproveita muito no tratamento
das flores brancas.
N. 13.—Leite de sorva.—Leite da sorveira, planta queda
um fructo (sorva) semelhante ao mucogê da Bahia. — He boa
colla, e os índios do Rio Negro servcrn-se delle n? preparação
dos ralos, para ligar á matéria as pontas de pedra, que formão
as asperezas dos mesmos. Bebe-se. Deve ser analysado.
N. 14.— Abútua.— Raiz da Cessampelas parará.—He da
melhor. Seus usos são conhecidos ?in toda a parte.
N. 15t—Caferana.—Raiz do arbusto do mesmo nome.—He
excellente anti-periodico e applica-se em infusão ou tintura.
Usa-se internamente.
N. 16.—Gapuy.—Raiz do arbusto do mesmo nome.—Macera-se a raiz n'agua, decanta-se, e applica-se, em mistura
corn água, a gotnma que se deposita. He remédio prornpto
para as ophtalmias.
N. 17.—Quaximduba.—Leite da arvoredo mesmo nome.—
Usa-se internamente, e he um anthclmintico poderoso.
N. 18.—Umery.—Leite da arvore do mesmo nome.—Dá óleo
muito aromalico. Deve ser analysado.
N. 19.—Jurupary-pirera.—Casca da arvore do mesmo nome.
Em fumigações cura dores de cabeça. Deve ser analysado.
N. 20.— Casca de paricá-angico.—Resolutivo poderoso.—
Usa-se da infusão da casca e dos grclos.
N. 21.—Assacú ,—Leite da arvore do mesmo nome.—Veneno violento. Applica-se externamente com proveito no tratamento dos dartros.
N. 22.-—Banha de Anta.—Gordura derretida da Anta.—Usa-se
cxtcrmnante para friccionar as partes rheumaticas. He bom
condimento.
L\. 23.—Sementes preciosas. —Raladas e usadas internamente aproveitão na dysentcria.
N 24.—Pagémerioba.—Fedegoso muito conhecido.
N. 25.—Leíte de Turury.—Leite da arvore do mesmo nome.
Vai para ser analysado. Desta mesma arvore lirão os indi-
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genas a casca, chamada casca ou estopa de Turury, com que
enfardao volumes c fazem vestimentas.
N. 26.—Jacaré-uba.—Leite da arvore do mesmo nome.—
Não só conhecem seus usos. A arvoro he boa madeira de
constmeção. Fazem com cila montarias, (canoas pequenas),
mastros de canoas grandes, &c., &c.
N. 27. —Fava cheirosa do Rio Branco.—Ralada e tomada cm
água quente, emprega-se para debellar dores nervosas, principalmente de cabeça.
N. 28.—Amapá.—Leite da arvore do mesmo nome.—Seus
usos não são conhecidos, e vai para ser analysado.
N. 29.—Caimbó.—Leite da arvore do mesmo nome. — Vai
para ser analysado. A folha he boa lixa.
N 30.—Bacury.— Leite da arvore deste nome.— Vai pura
ser analysado.
N. 31.—Jacatacá.— Idem.—Idem.
N. 32.—Muiratinga — Idem.—Idem.
N. 33.—Quando ou tento.— Sementes de mulungú-mery—
trepadeira-—, empregadas em ophtalmius. Prepara-se para esse
uso reduzindo-as a pó e misturando corv>. água.
N. 34.—Solidonia.—A muito conhecida herva—tostão.—
Tem aqui o mesmo uso que no Rio de Janeiro.
N. 35.—Cipó-catinga.—-Cipó com que aromatisão os índios
suas pussangas (remédios).
N. 36.—Salva do Rio Branco.—Salvia ofíicinalis muito conhecida, tônico e diaphorctico.—Usa-se das folhas.
N. 37.—Rezina.—Vai para ser analysada.
N. 38.—Cabacinha ou buxa.—Drástico muito conhecido.
Manáos, 23 de Outubro de 1861.—Antônio José Moreira.
Etlmographia. (Bi)
ORNATOS INDÍGENAS, ARMAS E CURIOSIDADES NATTJHAES.

Posto que em parte, e com razão, se ufanem os nossos
indígenas dos seus meios de defesa e de destruição, taes corno
a flecha, que fere e inata sem rumor, c a ervadura, com a
qual podem apanhar vivos aves c animaes, não acloptárão
ainda em grande parte dos rios da província, os meios eüropèos, não por falta de vontade, nem por desconhecerem a sua
simplicidade (pois que os acharião já promptos); mas porque
com a difficuldade e escassez de communicações, tornão-se esses
objectos do um preço, a que raras vezes o índio tem desejos
ou possibilidade de chegar. Basta saber-se que o panno americano (algodãozinho) de S. Gabriel para cima, no BJO Negro,
custa mil réis á vara, ou cinco dias de faina de romeiro, o
que quer dizer um trabalhar violento, e só para elles tolerável.

Vestem os nossos tecidos, he corlo, mas Convidados pelo
clima, obrigados pelo habito, voltSo com prazer aos seus
ornatos e costumes.
Os Mundurucús, principalmente os do Tapajós, s5o os que
primão na escolha das plumas, na combinação das cores, na
elegância das fôrmas, e ainda mesmo na perfeição dos tecidos.
Depois dei lês rccommcndão-se neste ramo os Araras do Madeira. Concebe-se que, servindo taes enfeites para as suas
guerras e festas, devem nelles primar os mais aferrados a seus
costumes, c aquelles que reputamos de índole mais intractavel
e rebelde.
O acangatar n.° 63 hc o enfeite de um chefe dos Araras,
morto em combate, ainda este anno, nas immediacões da ilha
de igual nome, no rio Madeira.
Usão também de outros ornatos semelhantes, porém mais
simplices, á que dão na cabeça uma posição horisontal: taes
são os de n.° 61. Os do Rio Negro trazem um acangatar,
que se compõe de Ires fios de plurnas, mctlidos em um aro
ou circulo de tucum ou de palha, conforme a curiosidade, nu
posição do indivíduo que delles usa. Vide n." 64. Pela parte
posterior da cabeça costumão ajunlar-lhes uma borla ou molho
de pennas, para disfarçar os laços de einbira em que scgurão
o acangatar na cabeça.
Os homens, que entre elles parecem ser os mais pudicos,
usão no Uaupés dç uns como suspcnsorios, ú que dão o nome
de cueios, semelhança ou arremedo das tacanhobas dos primitivos Tupis. A' imitação delles, lambem as mulheres usão
hoje
de uns cueios de contas (Puera cueios) corno dos objectos
n.08 32 e 33.
O n.° 34 contém cueios de homens, como usão os Bafunnás
do rio Dimini, e outros das immediações de Barcellos.
Mais rudes que estes, os Jauas não leccm a fibra, e usíío
da embira pendente, como se v6 do n.° 90.
Os Jauas habitão nas nossas fronteiras com o Peru, c alguns
se tem passado para a nossa banda, corno muitos dos nossos
se tem passado para lá.
Fallão urna língua tão dilTerenlc do Quichua, como do Tupi.
UsSo o acangatar com bicos de tucano e espelho, que ageitão
á seu modo, pendentes pelas costas. Nos punhos e nos artclhos
usão uns amarrilhos de embira, muito arrochados, que trazem
desde a infância e toda a vida para terem as pernas e braços
finos. Teem por gravíssima affronla cortarem-lhes um destes
atilhos. Uma tanga de embira, de que já falíamos (n. e 99)
e, em dias de festa, um fraldão de pennas, c o corpo todo
pintado com uma tinta encarnada vivíssima, que prepárão
com nrucú e melhor com o carajurú, completão o seu traje.
Nas armas ha grande variedade.

Como insígnias do mando s5o bellos os murucus—maracás.
12
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ntt grandes lanças usadas pelos chefe*, curiosas pelo. côfwpri*
monto da haste, peta perfeição do trabalho e por uma pedira
ou esphera que mal se sabe como forção a entrar por i»«a
lenda longa e estreita, que se vô na parte superior da haste n." 1.
Insígnias propriamente são as que as Tuxauas do Uaupés
trazem pendentes do collo. He um cylindro de matéria rigissiina (quartz) em que trabalhão annos. O mais pequeno n." 21,
offerccido pelo Exm. Sr. Presidente da província, he de trabalho muito perfeito; o de n." 22 torna-se notável pelas dimensões. O orifício pelo qual introduzem o cordão he feito
com arôa c o talo da pacova sororoca, matéria summamente
branda. Só nisso gastSo bem um anno e mais.
O sceptro de plumas (n.° 65) he curioso pela perfeição da
obra e mais digno de nota pelas reflexões que suggere: forão
precisos três séculos para qne a lança collossal dos velhos e
antigos Tuxauas se convertesse cm uma haste ernplurnada e
sem prestimo. O chefe, que, segundo dizia energicamente um
delles a Montaigne, era o que tinha o direito de caminhar
dianteiro na guerra, hoje he o coripheo das dansas selvagens,
e marca a cadência do passo com o bastão que outr'ora representava a sua valentia corno guerreiro, a sua autoridade
como chefe.
Ainda usão de espadas no Purús c no Madeira, e nos rios
da província menos conhecidos que estes, bem que sejão pouco
úteis na guerra. Era a antiga Tangapema ou maça do sacrifício, hoje mais objeclo de ornato, ou por ventura distinclivo,
do que outra emisa.os
As zarabatanas n. 2 a 5 são uma arma terrível e certeira,
de que ainda hoje fazem uso freqüente. Uma de-llas no maço
n ° 3 vai apenas principiada, para que se veja como são feitas.
Dentro do tubo interior, introduzem uma sela de paxiuba
ervada, e na extremidade superior da seta enrolão um pouco
de sumaúma, de fôrma que tape hermelicamente o orifício do
«ylindro e oflercça tal qual resistência ao ar, para ser expellida corn mais violência.
Pôde ser de muita utilidade aos naturalistas preparadores,
porque nem só se nuo espanta a caça, acontecendo errar-se
o tiro, nem acertando se estraga n pelle, como porq»e com
o emprego opportuno do antídoto, podem apanhar «s indivíduos— aves ou feras — que careção possuir vivos.
Fora destas armas, ervão geralmente os curabis ou dardos
de arremesso, que usão sem enfeites, por ser preciso que a
haste escorregue livremente pela mão no acto do arremesso
{maços n.° 8!. As flechas ervadas para arco são rnuilo raras,
bem que se encontrem algumas flechas curabis em mãos de
paitieulares e de Índios meio cnilisados.
Nas flechas, porém, e nos arcos he onde dão mais largas ft
imaginação.

lía os arcos esquinados (n." 18) de Silvei,.
Os arcos de meia cana (n.° 17) do Rio Negro.
Os chatos e largos e enlevados, u." 16, são dos Índios do
Japurá.
Em fim os que tem as pontas ligeiramente recurvadas (como
os de n.° 20) que suo do Rio Madeira.
Fora outros muitos, de que iuio tratamos, porque delles não
podemos ofi'ei'eccr exemplares, accroseen taremos que o .que
no emprego destas armas pareço diflcrençar as tribus indígenas entre si, lio mais a fôrma, do que a qualidade da madeira empregada.
As flechas são também diversissitnas, tanto nos ornalos como
nas ponteiras, quer se atteuda á matéria quer á execução.
As taquaras são empregadas na guerra e para caça volumosa
(u." 10).
As de arpão (n.° 11) são para pesca: flcchüo o peixe com singular destreza.
As de tartaruga chamão na lingua geral sararacas, que quer
dizer cousa que se desmancha. A sararaca he composta de duas
partes, —do liastil que he feito de canarana, e da ponteira, feita
de madeira, otiéeengastãooarpão: estas duas partes prendem-seuma a outra por uma linha de curauá, que he muito forte.
Atira-se somente por elevação no lugar cm que a tartaruga faz
redemoinhar a água.
O animal ou foge, ou mergulha, levando o arpão enterrado
uo casco: em ledo o caso a flecha decompõe-se (sararaca}, o tio
de curauá se desenrola e o hastil d;t flecha sobrenada, servindo
d« boia para indicar a carreira que a presa leva, ou o lugar em
que se acha.
O pequeno maço n." 9 mostra estas armas em differentes estados, desde a haste da canarana até a flecha, prompta para ser
empregada na pescaria.
A coílecção de flechas dos índios do Japurá, offerccida ao Instituto Histórico pelo Sr. comman<Jaüte Nuno (n. 08 12 e 13), ho
riquíssima pela variedade da matéria, das dimensões o da fôrma,
assim como pela perfeição do trabalho.
A escassez do tempo não permitte que nos alarguemos muito.
Passaremos pois a relacionar o que se remette para a Exposição.
Os objectos pertencentes a esta coílecção vão marcados com a
letra — E— e o algarismo.
N. 1.—Dous ínurucús-maracás. (O maior offerecido pelo
Sr. commandante Nuno Alves Pereira de Mello Cardoso.)—Pertencem ao Instituto Histórico e Geographico.
N. â.—.Zarabatanas. — Pertencem ao Instituto Histórico e
Geographico.
Maçou." l das fronteiras do Solimões.—Pertence ao Instituto
Histórico c Gcographico.

— 92 —

N. 3.—Dito n." 2, do Madeira.—Pertence ao Instituto Histórico e Geographico.
N. 4. —Dito n.° 3, do líio Negro.—Pertence ao Instituto Histórico e Geographico.
N. 5. — U m a zarabatana solla.
N. 6.—Espada pequena do Madeira.—Pertence ao Instituto
Histórico e Geographico.
N . 7.—Dita maior dos Purús.—Pertence ao Instituto Histórico
e Geographico.
N. 8.—Cinco maços de curabis crvados.—Pertencem ao Instituto Histórico c Geographico.
Sob o mesmo numero vão mais dous maços oíferecidos pelo
Sr. commandante Nuno ao Instituto Histórico e Geographico.
Outro maço solto.
N. 9.—Flechas:
Maço n.° l, contendo flechas cm diíferentes estados—duas
cannas simpliccs—duas com sub-haste — uma sem arpão — duas
já promptas e uma sararaca do Rio Negro.—Pertence ao Instituto Histórico e Geographico.
N. 10 —Maço n." 2, que contém um arco encordoado dos Parintintins — quatro taquaras — uma flecha de peixe (Solimões)—
uma sararaca.—Pertence ao Instituto Histórico e Geographico.
N. 11.—Maço n ° 3, contendo duas taquaras de pontas do
forro — duas llechas de peixe — três taquaras dos Araras (l\io Madeira).—Pertence ao Instituto Histórico e Geographico.
N. 12.—Outro—flechas com arpão de osso (commandante
Nuno).—Pertence ao instituto Histórico e Geographico.
N. 13.—Três maços contendo uma collecção variada de flechas dos índios do Japurá, offerecidas pelo commandante Nuno.
—Pertencem ao Instituto Histórico e Geographico.
Ns. 14 e 15.—Duas aJjavas a que dão commumrnenle a denominação de patronas para as setas crvadas das zarabatanas.—'
Pertencem ao Instituto Histórico e Geographico.
N . 16.—Arcos, três do Japurá (commandante Nuno).—Pertencem ao Instituto Histórico e Geographico.
N. 17.—Ditos.— Maço n. ° I d o Rio Negro.—Pertence ao Instituto Histórico c Geographico.
N. 18.—Ditos.—Maço n.° 2, contendo dous de pontas curvas
do Madeira e um recto dasimmediações de Silves.—Pertence ao
Instituto Histórico c Geographico.
N. 19.—Uma flauta pequena usa.da nas festas do Jurupary
(Rio Negro). — Pertence ao Instituto Histórico o Geographico.
N. 20.—Unia haste de arpão de peixe.—Pertence ao Instituto
Histórico e Geographico.
N. 21.—Uma insígnia pequena de Tuxaua, offerecida pelo
Exin. Sr. Presidente da província.
N. 22.—Uma dita maior.—Pertence ao Instituto Histórico e
Geographico.
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N . 23.—Uma esteirinha de llechas ervadas.
N. 24.—Um maço de ditas.
N. 2o.—Uma patrona esumauma.
N. 26.—Seda de sumaurna pá vá flechas e outros usos.
N. 27.—Collar dos Jauas.— Pertence ao Instituto Histórico e
Geographico.
N. 28.—Três ditos de dentes de animaes, fabricados pelos
Jauas e offerecidos pelo commandante Nuno ao Instituto Histórico c Geographico.
N. 29.—Um dito de sementes pretas e brancas (commandante
Nuno).—Pertence ao Instituto Histórico e, Geographico.
N. 30.—Um dito dos Jauas, oflerecido pelo commandanle
Tavares.
N. 31.—Um collar de dentes de macaco.—Pertence ao Ins*
tituto Histórico e Geographico.
N. 32. — U m cueio e cinto de contas do Uaupés, offerecidos
pelo Exin. Sr. Presidente da província.
N. 33.—Dous cueios dos Uaupés.—Pertencem ao Instituto
Histórico c Geographico.
N. 34.—Dous ditos dos Hafuands.—Pertencem ao lustituto
Histórico e Gengraphico.
Bafuanás c Xirianás são índios da mesma língua e tribu, que
habitão os rios Dimini em frente a Barcellos, na margem opposta.,
do rio.
N. 35.—Uma pulseira de ossos.—Pertence ao Instituto Hislo
rico e Geographico.
N. 36.—Um palito Baré, ornado de plumas.—Pertence ao
Instituto Histórico e Geographico.
N. 37.—Dous pentes dos Uaupés.—Pertencem ao Instituto
Histórico e Geographico.
N. 38.—Nós estatísticos da populaçSo de uma das aldèas dos
Bafuanás, apresentados por um dos seus chefes.—Pertencem ao
Instituto Histórico e Geographico.
A grossura dos fios indica a idade, como os nós indicão o numero. Nos dous fios mais grossos ha também a divisão dos sexos,
d'onde se vê que havia naquella aldèa mais homens do que
mulheres.
N. 39.—Duas vestes dos índios Bahurcs.—Pertencem ao
Instituto Histórico e Geographico.
N. 40.—Uma pedra de machado indígena .-—Pertence ao Instituto Histórico e Geographico.
O granito desta pedra que já entrou em decomposição parece
revelar que ha decorrido um longo lapso de tempo desde que foi
abandonada.
N. 41.—Um machado indígena com cabo.

N. 42.—Urary ou veneno do Rio Negro.— Pertence ao lusütituto Histórico e Geographico.
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N. 43.-DHO do Tocantins.-Pertence ao Instituto Histórico
e Geographico.
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H. BI.—Uma patrona com deposito para sumatima e dentes de pirahiba.
N. b-2.— Uma dita broaiía com flechas.
N. 53.—Arco e flecha do Baixo Rio Negro.—Instituto Histórico e Geographico.
N. 54.—Patrona de palha vasia.
N. 5o.—Um pente de pão.
N. 56.—Um arpão de pesca.—Pertence ao Instituto Histórico e Geographico.
N. 57.—Uma pulseira dos Jauas.
N. 58.—Um collar de sementes.
N. 59.—Uma pinça-navalha (curiosa) otíerecida pelo Commandante Nuno.—Pertence ao Instituto Histórico c Geographico. He uma concha bivalve, á que elles chamSo navalha,
e que melhor se diria pinça — pois mais arranca do que corta
os cabellos.
N. 60.—Três acmigatares ornados.—Pertencem ao Instituto
Histórico e Geographico.
N 61.—Cinco cueios simples.—Iclem.
N. 62.—Caixa de papelão, contendo um acangatar, um
pente dos Uaupes dos mais ornados que lia, um collar de rabo
de macaco (raro), um pcnacho do acangatar, o pluma.—Offerta
do Exm. Sr. Presidente da província.
N. 63.—Um acangatar ornadissimo dos Araras.—Pertence
ao Instituto Histórico e Geographico.
N. 64.—Uma caixa de papelão, contendo quatro pássaros
cheios, um penacho dos Uaupes, dous acangatares do Rio
Negro.—Pertencem ao mesmo Instituto.
N. 65.—Urn scepiro ornado, dentro de estojo próprio, offerécido pelo Sr. Figueira.—Pertence ao mesmo Instituto,
N. 66.—Um leque de plumas dos índios da nação Cucamas.—Pertence ao mesmo Instituto.
N. 67.—Um estojo com plumas de acangatar—Rio Negro.—
Pertence ao mesmo Instituto.
N. 68.—Uma banda de curauá (tecido finíssimo).—Pertence
ao mesmo Instituto.
N. 69.—Um matiri olTerecido pelo Commandanto Nuno.—
Pertence ao mesmo Instituto.
N. 70.—Um dito de caça.
N. 71.—Um sacco fiado e tecido pelos indígenas.—Pertence
ao Instituto Histórico e Geographico.
N, 72.—Dous matiris de diferentes tamanhos, propriedade
do Dr. Capanerna.
N. 73.—Taua-amarello c cury (tintas).—Pertencem ao Instituto Histórico e Geographico.
N. 74.—Carajurú—tinta com que se pintão os índios do
e continentes.—Pertence ao mesmo Instituto,
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N. 75.— Forma para pintar cuia (Rio Negro) Notável poia
perfeição do entalhe. — Pertence ao mesmo Instituto.
N. 76. —Três passadores feitos de ossos de macaco, com que
tecem obras de palha. —Um delles pertence ao mesmo Instituto.
N. 77. — Cury (um pão). — Pertence ao mesmo Instituto.
N. 78. — Um remo vulgar.
N. 79. — Dons ditos pintados.
N. 80. — Casca de Turury. Fazem vestidos desta casca os
Índios da província e ainda os dos paizes limitrophes. como
os Bahútes que são Bolivianos das nossas fronteiras.
N. 81. — Casa de caua(caba).
N. 82. — Vidro com uma Jaquirana-boia. Da conformação
da cabeça lhe provém esta denominação — .lacarénma, hoje
muito alterada,
N. 83. — Um craneo de veado.
N. 84.— Bico de Tucano.
N. 85. — Santo do intitulado Christo de Venezuela.— Pertence ao Instituto Histórico e Geographico.
N. 86.— Um dito maior. — Pertence ao mesmo Instituto.
N. 87. —Uma caixa com dous maços de curabis cio Br.
Capanema .
N. 88. —Cabeça de caximbo (calunga). — Propriedade do Dr.
G. Dias.
N. 89. —Escudo dos Waupés. —Pertence ao Dr. Miranda.
90. — Insígnia de Tuxaua. — Pertence ao mesmo Sr.
N. 91. — Pente dos Waupés. — Pertence ao mesmo Sr.
N. 92. — Colar de rabo de macaco. — Pertence ao mesmo Sr.
N 93. —Uma caixa contendo umacangalarde pennas, pennacho e pluma, enfeite de acangatar e pulseiras. — Pertencem ao

mesmo Sr.

N. 94. — Colar de dentes de onça. — Pertence ao mesmo Sr.
N. 95.— Cueio de mulher. — Pertence ao mesmo Sr.
N. 96, —Murucú-maracá. — Pertence ao mesmo Sr.
N. 97. — Um tamborinlio do Sahirc — Pertence ao Instituto
Histórico e Geographico.
N. 98. —Uma caixa de amostras botânicas, do Dr. Capanema .
N. 99.— Um suspensorío Jauá.
N. 100. —Uma folhinha de pão. — Pertence ao Instituto Histórico e Geographico.
N. 101. — Remo de páo rainha.
N. 102. — Caracaxá em Gangô. — Pertence ao Instituto Hrslorico e Geographico.
N. 103. — Insígnia de Tuxaua.
N. 104. — Um sahiré.— Pertence ao Instituto Histórico e Geographico.
23 de Outubro de 1861. ~ Antônio Gonçalves JHas,

RELAÇÃO ( F . )
N. 1.—Café.—Fructo da Coféa arábica naturalisada na Ame*
rica.— Rubiacea.
O processo com que se prepara para apparecer no mercado
he o seguinte: Tira-se o fructo maduro, deixa-se apodrecer
o pericarpo cm canteiros forrados de folhas de pacoveira
lava-se depois em uma montaria e secca-se ao sol. O melhor
antigamente era o do Coary e Telíé m) Solirnões.
Seu uso he bem conhecido.
Consome-se algum na província e o restante he exportado
para Belém do Pará.
Exportou-se :
Em 1830 6.200 arrobas á 3»500.
Em 1860
i70
»
a 5»000.
O preço deste gênero varia geralmente de quatro á seis mil
réis. Sahe de diversos pontos da província, especialmente do
Rio Negro.
He para lamentar não só que seja péssimo o systoma, acima,
referido, de fabricar o café, como também que a cultura de
tão importante ramo de commercio vá cahindo em total abandono, quando ha na província excellentes terras para ella.
Vão amostras differentes do Rio Negro, Solimõcs c Madeira.
N. 2.— Cacáo.—Fructo da Tlteobroma ração, planta da America . — Bittneriacea •
Prepara-se para apparecer no mercado, colhendo o fructo
maduro, tirando-lhe as sementes e seccando ao sol.
Pelo processo commum faz-se em alguns lugares da província chocolate para uso doméstico.
Os usos do cacáo são conhecidos; figura na matéria medica,
na escala dos gêneros alimentícios, no fabrico do sabão, &c.
Mas na província o pouco que se consome, emprega-se apenas
no chocolate e em muito pouca manteiga: o restante he exportado para Belém do Pará.
Exportou-se:
Em 1830
2.300 arrobas á 18600.
Em 1860 11.975 arrobas á 3SOOO.
Tem subido este gênero até 10»OCO.
Este ramo de commercio prospera, mas não sua cultura:
ha muito cacáo silvestre na província, e a população o colho
em época própria, prepara-o e vende-o.
O fabrico da seringa, peixe, manteiga de ovos de tartaruga,
e castanha, rouba o tempo á população, e não permittc que se
entregue á lavoura.
Ha em quasi todos os rios da província, especialmente no
Madeira, Solimões e seus affluenles. Dá muito bem nas var/eas,
e nada parece soffrer, tendo, no tempo da cheia dos rios, três,
quatro c mais palmos se» tronco mergulhado.
13

VÍÔ íiiüüutrás siâ feossíéhüh «i»} ibéSôláié, e dij
N» 3.«a» tiratiíüTOi—^ Peíie grattde ( h a até de io palmos) doa
íios da província» cuja salga lhe íbrhôco um de seus principaes ramos de commercio.

Prepara-se este gênero do modo seguinte i o peixe he pescado de três modos ordinariamente, arpoado, flechado com sararaça e depois arpoado, e finalmente fisgado.
Arpoa-se quando o peixe está próximo da montaria ou em
rio largo, onde o pescador receia que o peixe se suma com
a sararaca.
Flecha-se com a sararaca (flecha que se separa do buxo depois
de tlechado o peixe) quando o peixe se acha distante e nos
lagos; depois de flechado aproximão a montaria, colhendo a
corda, e o arpoão com arpão grande.
A fisga consiste em estar o pescador na proa da montaria,
que vai reinada por outro, com uma grande haste mergulhada, ern cuja extremidade inferior existe engastado um pequeno arpão, e tal experiência tem que conhecem o piraurucú
quando neUc esbarra o arpão, que vai, como disse, mergulhado;
então levantao a haste um palmo pouco mais ou menos, e
flsg5o-o.
Uma ou outra vez também pescão em redes fortes, preparadas especialmente para pesca delle e do peixe-boi.
Pescado, levão-o para as feitorias, cscalão-o, fazem mantas,
salgão-nas e as collocão uma sobre outra, para no fim de três
horas estenderern-nas ao sol.
Exportou-se :
Em 1830 J3.460 arrobas á 1*300,
Em 1860 53.200 »
á 4*000.
Seu preço tem subido até lOftOOO a arroba, e actualmenle
está á 5*000 nesta praça.
Attendendo-se ao grande consumo deste gênero na província
o á quantidade exportada, vê-se que vai em grande augmento;
e no futuro provavelmente virá a substituir, ao menos nas províncias do Norte, o bacalhão, que lhe não he superior.
Vai uma amostra deste gênero.
N. 4.—Favas de cumaru. — São sementes do uma arvore
monocoty ledonia. Seu fructo he semelhante ao ovo da gallinha
achatado dos lados.
Prepara-se fazendo seccar opericarpo, quebrando-o e tirando-lhe a semente.
y
Tem cheiro muito agradável, e dá excellente óleo, de que vai
uma amostra.
He quasi todo exportado para o Pará, e só um ou outro lhe
extrahe o óleo para seu uso.
Ha muitos annos que a exportação deste gênero varia do
10 á 50 arrola.— Não he cultivado.

Antigamente foi mais caro, uma arroba custava 15$000 à
16*000; hoje seu preço he de 61» d 7*000.
Ha em differentes lugares da província, inclusive as circumvizinhanças da capital; delle vai uma amostra, è outra da
resina da arvore.
N. 5.— Salsa.— Raizes da planta Smilax salsa parrilla.~
Asparagima do México, Peru e Brasil.
Delia fazem uso a therapeulica e em pai/es frios a hygieiíe.
Prepara-se para ir ao mercado, arrancando-se-lhc as raizos,
lavando-as» seccando-as ao sol, e enrolando-as em sipó (tariissa),
de modo que fiquem cobertas e apertadas todas as raízes, de
uma a outra extremidade : na província chamão esse processo—
entanissar a salsa.
Mui pouca se consome aqui, vai quasi toda para o Pará,
donde he exportada para dentro e fora do Império.
Exportou-se :
Em 1830 3.829 arrobas á 10*000.
Em 1860 2.071
»
á 13*500.
O preço deste gênero lê m rnuilas vezes subido nesta praça
u 20*000 e actualmente está a 17í}OüO.
Attendendo-se á quantidade exportada em 1853— 3.9W arrobas, em 1855—2.435 ditas, cm 1859—2.826 ditas, deve
dizer se que este ramo de commercio tem sido, ha 30 annos,
estacionado.
Em quasi todos os rios da província ha salsa-parrilha, mas
os negociantes preferem a do Rio Negro, seja porque os seus
preparadores empreguem mais cuidado no processo, seja porque
suas qualidades naturaés suo melhores.
Costumão a extrahir a salsa, arrancando-lhe as radiculas o
deixando o bôlbo; alguns porém esíragão a planta sem necessidade, arrancando-lhe o bólbo com as radiculas.
Vão amostras de salsa do Rio Negro e do Madeira, e mais
uma de seus fructos, que se diz vulgarmente servirem para
debellar lebres intermittetites.
N. 6.—Tabaco.—Folhas de Nicôliniana tabacum.—Plantão as
sementes em canteiros no me/ de Março, mudão os pés em
Junho, e Colhem as fóüias de Agosto em diante.
São colhidas no pé de baixo para cima, sendo aproveitadas
as primeiras, a que chatnao baixeiras, nos molhos de tabaco
de' inferior qualidade. Seccão as folhas duas á duas em andaimes á sombra, fazem rolos grossos, depois apertão-n'as
quatro vezes em dous dias consecutivos, e entanissão.
O melhor he quasi sempre o de Setembro a Outubro.
O mão amanho dt> tabaco aclualmcnte vai fazcado-o perder
certas qualidades que lhe davüo a primazia sobre muitos outros
conhecidos; dessa infelicidade não escapa nem mesmo o fumo
de Borba. A precipitação que ha no fabrico deste gênero,
e a falta de bravos roubados pelo fabrico cie outros, especial-
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mente a seringa, oxplieâo a decadência deste ramo de commercio, aliás tão importante, attento o seu consumo cm todas
as partes do globo.
He consumido na província c exportado para o Para.
Exportou-se :
Em 1830 5.6Í2 arrobas à 9SOOO.
Em 1860 2.270
»
á 11*000.
Seu preço tem subido nesta praça a 30#OÜO, e actualmcnte
vende-se a 25í>000.
Este gênero vai em decadência, como todos os outros que
precisão do cultura.
Em rama muito pouco se fabrica, comquanlo tenha processo
mais fácil que o de rolo.
Vai delle uma amostra.
Não lia charutarias na província, e se as houvesse o fumo
em rama do Amazonas provavelmente não supportaria a concurrencia do de outras províncias, que se venderia aqui rnais
barato.
N. 7. —Taquary.—Tubo por onde se fuma em cachimbo.
He uma taboca fina pintada com mais ou menos gosto, e de
diversos tamanhos desde palmo e meio até cinco ou seis.
;>. 8 . — A n i l . — G o m m a das folhas do arbusto do mesmo
nome.
Prepara-se pondo do infusão em água as folhas desta planta,
as quaes á proporção que recebem algum movimento da mão
do preparador vão depositando uma tapióca tina e azulada,
a qual sccca-se c reduz-sc a pequenos pães, que vão ao mercado.
Hoje o pouco que se prepara he aqui mesmo consumido;
antigamente porérn exportava-se algum.
Chegou a ter o preço do 30» a 40&000 a arroba. Hoje já
se importa algum do Pará.
Aqui he empregado pelas engommadeiras em corar de azul
a roupa branca.
N. 9.— Casca de Umery.—Casca de uma arvoro deste nome,
de que se extrahe óleo muito aromatico.
Não he gênero de commercio.
N. 10.—Guaraná.—Sueco gommo-resinoío do arbusto—Vacellinia sorbilis. Planta do Amazonas.
Nesta província só no districto de Maués prepara-se o guaraná, tal qual apparece no mercado. Ahi os regatões ou mascates da província, e negociantes vindos de Mato Grosso pelo
Tapajós e Madeira, o comprão todo.
Prepara-se colhendo-se os cachos, não muito maduros, separando os fructos, c tirando-lhes por meio d'agua o pencarpo, torrando as sementes á fogo brando, e levando-as ao
pilão, onde, á proporção que se v3o reduzindo a pó, vai-seIbe deitando um pouco d'agua para dar-lhe a consistência que
o fã? servjr para pães, figuras de toda a qualidade, $0,
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Consome-se algum na província, o mais he exportado para
Mato Grosso e Pará.
Exportou-se :
Em 1830 40 arrobas á 32*000.
Em 1860 200 »
á 1.6*000.
Não he raro o preço de 30# e 32*000, como actualmente.
Este ramo de commercio vai cm augmenlo, comquanto a
extracção da seringa não permitia á sua cultura o desenvolvimento de que he digna. Estendendo-se como vai o uso do
guaraná, he de suppôr que o districto do Maués, se tiver o
bom senso de não abandonar sua cultura, venha a prosperar,
em breve, por meio deste ramo de commercio, visto que só
alli cxisíe.
Vão diffcrentes amostras de guaraná preparado, e uma de
suas sementes ou matéria prima.
N. 11.—Seringa.—Gomma-resina da seringueira— monoecia monodelphia de Linnêo.
Tal qual vem ao mercado, oblem-sc golpeando a arvore,
recebendo o liquido cm pequenas vasilhas de barro ou do folha
de Flandres, que se pregão na arvore abaixo do golpe, e reunindo-o em vasilhas grandes, Dahi 'tirão com pequenas vasilhas c deitão sobre uma fôrma de páo defumada, uma, duas,
três e mais camadas de liquido, que vão soffrendo também
cada uma por sua vez o processo da delümação, que consiste
em receber uma columna de fumo negro e oleoso, que sabe
do boeiro de um vaso infundibilbrmc posto sobre um braseiro
alimentado por caroços ou sementes do uricury (vai uma
amostra deste fructo, n.° 50;.
A cor negra que tem a seringa hc adquirida dias depois
deste processo.
O negociante Henrique Antônio Strauss consegue consolidar
a seringa sem processo da defumação, mas por outro meio
que não tem publicado.
Consegue-se conserva-la liquida, diz-se, por meio do ether
sulphurico ou amoníaco liquido, que se lhe deve juntar logo
ao sahir da arvore.
Vão amostras da defumada, da por defumar, e da liquida.
Condensada sobre a fôrma, como se disse, pelo calor e fumo
da fogueira do uricury, a seringa hc guardada para apparecer
no mercado, o que pode ter lugar poucos dias depois de preparada.
Não se faz delia uso na província, sendo toda exportada para
o Pará.
O fabrico deste gênero na província data de 10 a 12 annos,
o começou no Rio Madeira, cujas terras estão cobertas do
seringaes.
Tem sido descoberta em muitos outros pontos da província.
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inclusive as circumvizinlianças da capital, e acha-so ordinária*
inente nas baixas allagadas, á que chamão igapós.
A seringa da terra firme he melhor e tem mais peso especifico.
lie o gênero de preço mais vario que se conhece aqui. As
fabricas dos Estados Unidos e da Inglaterra, e a especulação
da praça do Pará, mais de uma vez o tem elevado de doze
á 40$ á arroba, e mais de uma vez lhe dado baixa redonda
ctn tnezes e mesmo dias.
Ainda no principio deste anno se vendeu á 228, 23* e 24*,
hoje está a 168 ; e cre-se que a perturbação da ordem na União
Americana o levará a menos, maximé se o theatro da guerra,
por qualquer eventualidade, se for passando para os Estados
inanulactureiros da mesma União.
Exportou-se :
Em 1853
905 arrobas.
Em 1855
5.713
»
Em 1859
7.7oi
»
Em 1860
13.931
»
Actualmente seu preço nesta praça he 12$ e na deBelém 1(5$.
Seu augmento ho intuitivo, e muito tem ajudado as rendas
da província, para as quaes só a villa de Borba tem concorrido
com a quarta parte nestes últimos anm.s.
A ambição de muitos seringueiros leva-os a arrocharem, as
arvores para exlrahirem em pouco tempo grande quantidade
de leile.
Consiste o arrocho cm apertar com um sipó a arvoro quasí
ao vez do chão, de modo que se formo urna orla capaz de
dar assento á uma goteira circular, de barro, feita ali mesmo
pela mão do seringueiro. Debaixo desta goteira collocão uma
panella ou outra qualquer vasilha, que possa receber bastante
liquido; feito islo, gol peão toda a arvore, e por todos os lados,
de modo que cila se esgota em um dia ; e se não morre, só
se restabelece no prazo de muitos annos.
Além das amostras mencionadas acima, vai mais um baixo
relevo o sementes da seringay, donde se extrahe, por um processo semelhante ao do azeite de carrapato, um óleo considerado, na pintura, superior ao de linhaça.
Vai mais uma amostra do fructo da verdadeira seringueira.
Convém aqui explicar o que seja seringa grossa e sernámby.
A seringa grossa he a que congela nas vasilhas, quando os
seringueiros dtaiorão o processo da defmnação. A sernámby
he aquella que adhere ás paredes das vasilhas, e da goteira do
arrocho, donde os seringueiros a raspão e dão-lhe ordinariamente a fórrna espherica, para mandal-a ao mercado.
N. 12.— Castanhas.—Fructo do castanheiro (castanha do Maranhão, impropriamente chamada nas províncias do Sul). Bittneriacea? Alta e frondosa arvore da America do Sul.

Prepara-se para ser levada ao mercado, (juebrando-se o ouriço,

uiitè íiè irtdis <>U iitrtsos áé láftiàhhô <<!> IUM '•<">* <• romení unS!nariatiiefttd dote grãos ou sementes, que s8o as castanhas» aí
qüaes sem mais processo algum j ou ensaccadas, ou á granel, são
levadas ao mercado.

Dos ouriços vão diversas amostras.
Faz da castanha grande uso na província a arte culinária
em substituição ao coco, que he raro, c cujo gosto ho muito
semelhante ao seu. Só uma ou outra pessoa extrahe-llie o óleo
que he finíssimo eexcellento para illuminaçãoe condimento.
Vai do óleo uma amostra.
He mandada para Belém, afim de ser exportada quasi toda
para o estrangeiro.
Exportou-se:
Em 1830
280 alqueires á 240 réis.
Em 1860
22.469
»
» 2#900
Seu preço tem chegado á 3$ e 4» nesta praça, c á 6$ e 7»
na do Pará.
Este ramo de commercio vai em grande augmento: mas a
população n8o planta um castanheiro, limita-se a colher, no
tempo próprio—Março, Abril c Maio,— o seu fructo, no que se
corro risco de levar sobre a cabeça com algum ouriço quando
ha vento.
Desta arvore tirOo a maior parte dn cstopn, de que só faz
uso nesta e na província do Pará.
Seu preço nesta praça regula de três ú cinco palacas.
O ouriço he um bom combustível.
N . 13.—Puxiry, semente de uma arvoro do igapó (baixa-allagada) Dicotyledonea.
Colhe-se o fructo no tempo da cheia em montadas.
He este da fôrma e tamanho de uma manga pequena.
Prepara-se para ir ao mercado deixando-se apodrecer o pericarpo, lavando c seccando aos poucos as duas sementes de
cada fructo, ao calor do fogo, para o que extenclem-iVas em
um pary (esteira) e o collocão braça e meia pouco mais ou
menos acima de um braseiro.
Retrograda muito este gênero de commercio.
Exportou-se:
Em 1830
1.200 arrobas á 16»
Em 1853
18
Em 1855
293
»
de 6» á 7»000
Em 1859
61
Em 1860
57
Pouco fica na província, setído quasi todo exportado para o
Pará.
N. 14.—Sementes de mamona.—Sementes da mamoneira,
planta muito conhecida.
Exlrahe-se seu óleo, de que vai uma amostra, pelo processo
co m m um.

-
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Seu preço nesta praça tem chegado á 12, 13 e 14$, e na
do Pará a 16$.
Vai cm decadência este gênero de commercio.
Prepara-se cavando nas praias os ovos, que as tartarugas
ahi depositão na vasantc dos rios, enchendo dclles uma montaria (canoa pequena), csmagando-os com os pós, como fazem
cm outros lugares os arnassadores de barro de olarias pouco
aperfeiçoados, deitando-lhes um pouco d'agoa, e deixando á
natureza o trabalho de separar das outras matérias, que cntrão
na composição do ovo, a parle gordurosa, a qual fica na superfície, donde he tirada para se depurar em taxos ao fogo.
Feito isto, ou enchem com cila potes, se o lugar em que
foi fabricada não fica longe da capital ou de outro bom porto
de embarque, ou a trazem em grandes côxcs para esses portos,
c ahi a passão para potes, como apparecem no mercado.
Os côxes são toros, de muitos palmos, de grandes cedros
ou outras quaesqucr arvores grossas e pouco rijas, nos quics
abrem um grande bojo cm que depositão a manteiga, feixando-o depois com uma tampa, lambam de madeira que calafelilo. Tem ellcs a vantagem, sobre qualquer outra vasilha,
de virem boiando amarrados a uma espia (corda) c puxados
por uma montaria, se a viagem he etn água morta ou rio
abaixo.
Servo a manteiga para illuminação particular, para conserva de diversos gêneros alimentícios, á que chamão mixiras,
e para condimento.
Os ovos além de servirem, como se disse, de matéria prima
para a manteiga, são alimento da população.
Vão amostras de uma e de outras.
N. 20.—Ovos de Tracajá.—Ovos de um amphibio semelhante á tartaruga, porém menor.
Servem de alimento à população e são preferidos aos da
tartaruga por serem mais saborosos.
Póde-ss fazer manteiga seguindo o mesmo processo que para
a dos ovos de tartaruga; todavia não a prcparão porque, havendo poucos ovos desle animal, c sendo, como se disse, mais
saborosos que os outros, preferem comê-los.
Vão amostras.
N. 21.—Amostras de algodão em capuchos (do Castanheiro).
Com o mesmo numero vai também um embrulho com amostras do de Manáos.
Gênero de pouca producção e de nenhuma exportação na
província, posto que as terras do Rio Negro, Madeira e provavelmente a do muitos outros affluentes do Solimoes, sejão
eminentemente próprias para esta cultura.
Todavia apresentamos sempre essas duas amostras, a de n.°
22 de Manáos o n.° 21 do Castanheiro, também no Rio Negro,
amostras apanhadas ao acaso e que mal dão uma idéa do
14

Não figura no mercado como ramo de commercio, nem ho
cultivada.
N. 15.—Carurú (sal vegetal) he uma das maravilhas do Rio
Negro—uma espécie de carurú que cresce nas pedras das caichoeiras, quando com a secca vão ficando descobertas. He excellente sallada e esperregado, comem-n'a também cosida com peixe>
ao qual fornece o sal commum.
Deste carurú sabem os Índios extrahir o sal, com processos
mais grosseiros, sem duvida, mas na essência os mesmos que
outros mais civilisados poderião empregar. Colhem a planta,
seccão ao sol, carbonisão-n'a depois de bem secca, dissolvem
a cinza em agoa, filtrão cm folhas seccas, evaporão o fogo, o
assim obtém o sal, o qual não he muito puro, porque o filtro,
que empregão, de folhas seccas, não pôde reter em si todas as
impurezas da solução.
O vidro n." 15 contém este carurú simplesmente carbonisado.
Outra utilidade desta planta, menos apreciada, porém não
menos real, consiste em que crescendo cila nas cachoeiras
e justamente nos lugares, por onde he preciso arrastar as
canoas, que procurão as margens na subida do rio, fica esta
herva servindo de leito ou almofada, sobre a qual ellas resvalão mais facilmente, e sem ofícnsa do casco.
N. 16.—Ipadú.— Pó das folhas do arbusto do mesmo nome.
Prepara-se tirando as folhas, pilando-as e juntando-lhes um
pouco de tapioca ou de cinza.
Os indígenas fazem grande uso desta preparação, conservando,
como os mascadores de fumo, um pouco delia no canto da
boca.
Crêem que os alimenta, pois lhes tira o apetite e reduz o
estômago ao estado de inércia.
Este gênero não tem preço no mercado.
N. 17.—Urucú.—Sementes da arvore do rnesmo nome.
De infusão na água deixa uma tinta encarnada muito linda,
com que os indígenas pintão suas manufacturas, e algumas
tribus a si próprios. Usa-se também na arte culinária.
Comquanlo haja algum na província, não he exportado
nem tem preço no mercado.
Vão amostras delle em sementes e em rama.
N. 18.—Ovo de Jacaré.— Não tem serventia na província,
comquanto a casca seja excellente lixa.
N . i9 - _0vos de tartaruga. — Matéria prima da manteiga
chamada de tartaruga, ramo de commercio desta província.
Exportou-se delia :
Em 1830 8.312 potes á 4»OCO
Em 1853 2.041 » » 8»000
Em 1855 5.741
» » 6*000
Em 1859 1.278
» » 8»000
Em 1860 2.963 » » 8»000

il
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que seria o producto quando fosse mais bem cultivado e preparado. A do Castanheiro que pôde ser e será talvez idêntica
á de Manáos, ou lhe está muito próxima, he muito produdiva;
capuchos abundantes senão muito grandes, fibra lustrosa c resistente destacando-se com facilidade do caroço, o qual offcrrce
resistência bastante para se não deixar triturar pelas moendas
do descaroçador.
N. 22.—Amostras ditas de Manáos.
N. 23.—Uma puçá do tucum.
7 p
j^00 fl
N. 24.—Uma dita de dito grossa, i
N. 25.—Maqueira de tucum cntrcflna. )
N. 26.—Dita de miriti.
> Preço 8$ á 18».
N. 27.—Dita dos Miranhas (Japurá). )
N. 28.—Dita emplumada, preço variável.
N. 29.—Cordas deuaissima para rede.
N. 30.—Ditas de tucum dito.
N. 31.—Ditas de cabello (llio Branco).
N. 32.—Um pote (dos índios dolçana).
N. 33.—Quartinhas de Barcellos.
N. 34.—Jarro e prato de louça pintada.
N. 3o.—Um par de bilhas pintadas.
N. 36.—Um alguidar (do Amazonas).
N. 37.—Um prato idem.
N. 38.—Pancllas (do Rio Negro).
N. 39.—}
N. 40. — [ Polvilhos, 5» e C» o paneiro.
N. 41.—)
N. 42.—Araruta.
N. 43.—Tapióca, 5$ á 6$ o paneiro.
Com o mesmo numero mais uma lata c um paneiro.
N. 44.—Farinha d'agoa branca.
N. 45.—Dita dita arnarella.
N. -56.—Tipiti para mandioca.

para que se deposite a tapióca, que he lavada duas ou três
vezes para então seccar-se ao sol e ser levada ao mercado com
o nome de gomma, ou ao forno para fazer-se a farinha de
tapióca.
O caldo da mandioca depois de bem fervido denomina-se
íucupi, c he aproveitado para molho, depois de bem fervido.
Ha na província 14 qualidades de mandioca, umas amarcllas,
outras brancas, umas que chegão ao completo desenvolvimento
em seis mezes, outras ern 10 e 12. Os naluraes aproveilão as
vasantes para pelas margens dos rios que ficao á descoberto
pelo verão plantarem a mandioca de seis mezes.
N. 47.—Tipili para óleos.
N. 48.—Balaios sortidos.
N. 49.—Urupemas ou gurupcmas.
N. 50.—Fructos do uricury (com cujo fumo solidiflcSo a
gomma elástica).
N. 51.—Dons pacarás.
^í. 52.—Chapéo do Rio Negro (para sol).
N. 53.—üous ditos do grôlo de tocumá
N. 5V.—Chapéo feito por um gentio Cucama.
N. 55.—Dous tupés ou esteiras.
N. 56.—Três ralos dos Uaupés.

Farinha tlc mandioca.
A farinha de mandioca he fabricada de duas maneiras na
província, d'onde provém as denominações:—farinha d'agoa u
farinha secca ou branca.
Põe-se a mandioca de molho durante quatro ou cinco dias;
depois amassa-se com agoa e aperta-se no tipili para extrahir-lhe o caldo. Feito isto, passa-se a massa na urupema
c cosc-so em fornos de barro. Quasi sempre junta-se um
pouco de massa fresca á mandioca puba. He a farinha d'agoa.
Para preparar-se a farinha sccca ralão as raizes de mandioca,
depois de limpas, em ralos de mão, junta-se água e Icvão a
massa ao lipiti para enchugar; pencira-se e cosc-sc.
O caldo da mandioca deixa-se ern repouso por algum tempo

Halos.
He um invento curioso dos índios do Uaupés, de uso freqüente em todo o Rio Negro para o fabrico da farinha, e do
exportação como objecto de curiosidade. Engastão na madeira
escavada e curva uns como dentes de silcx rigissirna, aos quaes
dão desenhos variados, concluindo por dar-lhes uma mão do
breo de sorva para os segurar melhor.
São de differenles tamanhos; o maior custa á retalho no
mercado de Manáos 3?); mas ha delles tão pequenos quo só
podem vender por 1$ e menos.
N. 57.—Bancos do Uaupés.
Este ramo da industria dos índios do Uaupés não he tanto um
objecto de curiosidade, como á primeira vista poderíamos nos
persuadir, porém de uso freqüentíssimo. He raro encontrar-so
uma palhoça, por mais miserável que seja, que em falta do
maqueira não tenha um destes bancos para offerecer a seus
hospedes.
Ha alguns delles monstruosos, como o de n. 57, e outros
que são como miniaturas de bancos; porém os de mediana
grandeza podem custar de 800 a l».
N. 58,—Pelles de onça; preço variável.
N. 59.—Ditas de veado.
N. 60.—Ditas de peixe-boi.
N. 61.—Ditas de veado, boi e cabra,
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N. C>-2.— Eslopa do castanheiro.
N. 63.—Betas de piassaba.
Sobre cordoalhas — vide o relatório A.
N. 64.—Cabos de piassaba.
N . 65.—Corda de curauá.
N. 66.—Curauá do commercio.
N. 67.—Piassaba em rama.
N. C8.—Sipó mambe.
N. 69.—Feijão de Borba.
N. 70.—Milho de Maués.
N. 71 .—Línguas do piraurucu, servem para groza, 40 u 80 róis.
N. 72.—Escarnas do dito, servem para lixa.
N . 73.—Mcndubi.
N. 74.—Tauari em rama (brarvco), preço inconstante.
N . 75.—Dito em rolo (vermelho), preço lüj> a libra.
N. 76.—Cuias.
N. 77.—Abanos.
N. 78.—Cera de abelha.
N. 79.—Favas de comandauassú.
N. 80.—Mangarataia.
N. 81.—Batata doce.
N. 82.—Pajurá. Para comer (oiti-coró), o caroço para tinia.
N. 83.—Pacova do matto (sororoca), para grudo e lacre.
N. 84.—Isca de tracuá.
Hábil em fazer fogo, que he a grande difliculdade da vida selvática, os nossos índios prrpirão o isqueiro» de queandão por via
de regra munidos, com algodão cm rama, cordas, Ira pôs c outras
matérias; mas sempre que o podem conseguir preferem a isca
de tracuá (amostra u. 84) que acompanha um isqueiro da terra.
(N. 150.)
Tracuá hc a formiga que prepara essa matéria; encontrão-se
estes ninhos em maior abundância c porventura de melhor qualidade no Solimões, d'ondc vem para o Rio Negro. Tem muito
consumo, porque os índios, tendo quasi sempre necessidade de acccnder fogo ao ar livre, mesmo em suas casas, preferem com
sobeja razão o isqueiro ao phosphoro.
N. 85.—Vassouras.
N. 86.—Peixe-boi secco, 3$ a arroba.
N. 87.—Colher de molongó (mulungu).
N. 88.—Ditas diversas.
N. 89.—Hiapuá (mandioca do matto) para fazer gomma.
Outros a comem também desfeita em farinha, tendo o cuidado
de lavar a massa repetidas vezes em muitas águas.
N . 90. —Carás dilTerentcs.
N. 91.—Canixi.
Canixi he a matéria quo. no Rio Negro e em outros, mas só
nos d'agoa preta, se agglomera nas raízes das arvores das
margens destes rios.

O canixi apresenta a fôrma de esponja e tem propriedades
cáustica*.
Os naturaes utilisão-sc da cinza do canixi para fabricarem
louça, misturando-o com argilla.
N. 92.—Cesso crystalisado.
N. 93.—Duas garrafas de cumali (tinta).
N. 94.—Carajurú (tinta).
N. 93.—Mixira de peixe-boi, 10$ o pote.
N. 96.—Annanaz silvestre (dous vidros).
N. 97.—Mel de canna.
N. 98.—Dito de abei ha.
N. 99.—Geléa de cubio.
N. 100.— Doce de figo.
N. 101—Dito de caju.
N. 102.—Fava de baunilha.
N. 103.—Bengala de muirapinima.
N. 104.—Regoá de sabão-rana.
N. 105.—Dita de páocruz.
N. 106.—Dita de rnuirapiranga.
N. 107.—Facas de muirapinima (para papel).
N. 108.—Um toro de guariúba (tinta amarclla.)
N. 109,—Caju silvestre.
N. 110.—Cascos de tartarugas.
N. 111.—Ditos dejaboti.
N. 112.—Ditos de malámatá.
N. 113.—Chapóo pequeno — Boliviano.— Usão semelhantes
a esse no Rio Negro para chuva.—Compare-se com o n. 32.
N. 114. —Castanha de caju.
N. 115.—Uma pclle de tamanduahy.
N. HG.—Um tamanduahy cheio.
N. 117.—Uarumá, de que fazem peneiras, balaios, &c.
N. 118.-Urú.
N. 119.—Fava brava.
N. 120.—Breo natural.
N. 121.— Dito de flecha.
N. 122.—Sementes de copahiba.
N. 12:5.—Colla de buxo de pirahiba.
N. 124.—Paliteiro de Muiracoatiara.
N. 125.—Maços de cigarros dutauury.
N. 126.—Cera de umbaúba.
A urnbaúba abunda extraordinariamente nas ilhas e margens
do Amazonas, Solimões, Madeira e outros rios.
Uma pequena abelha faz o cortiço de preferencia na parle superior da arvore, c produz eada um oito libras de cera.
A dilHculdade de transportes do litoral do Peru para o interior, além dos Andes, obrigou os habitantes dessa parte do
paiz a lançarem nião da casca da umbaúba, que foi extrahida
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em grande escala até cstabelccer-sc a navegação a vapor do
Amazonas.
A liberdade que concedeu-se aos índios já havia enfraquecido a producção da cera. Pelo Amazonas a cera preparada na
Europa chega mais barata do que a que se prepara no paiz,
onde ha gêneros que sem trabalho dão preços extraordinários.
N. 127.—Manteiga de cacáo.
N. 128.—Mate gramas de)
N. 129.—Uma cobra de muirapinima.
N. 130.—Casca de cumati.
N. 131.—Pão de cumati.
N. 132.—Milho de Angola.
N. 133.—Talo de miriti.
Vai um só talo do leque partido em pedaços para facilidade da remessa.
Da casca do talo se fazem venezianas, e topis ou esteiras,
que tem a vantagem de ser de trabalho rápido, levíssimas e
de tomar lustro com facilidade. Da medula fazem rolhas e
afiadores de navalhas.
Do talo inteiro se podem fazer como em outras províncias
do Império cxcellentcs jangadas e cmbonos para embarcações.
Do grelo do minti fabrica-se maqueiras semelhantes ás quo
são remettidas.
O processo consiste em colher o grelo verde; põe-se logo de
rnôlho, bate-se depois, extrahc-se a fibra, fia-se e tece-se.
O fructo excessivamente oleoso, mas innocente, he gênero
alimentício, que em outras províncias mata a fome á pobreza
durante alguns mczcs no anno. Os que por algum tempo
fazem uso exclusivo desta polpa tomão uma cor amarellada,
como os que soffrcm de ictericia, mas nem por isso gozão de
má saúde: da polpa fazem tijolos para guardar e transportar
quando a não comem, ou simples, ou corn farinha, ou desfeita em água.
A' utilidade desta planta accresce neste caso a bellcza do
seu porte. O miriti he uma das mais bellas entre as monocotylcdoneas.
N. 134.—Tatacajuba (galho c rama); vai uma solla curtida
com cila.
N. 135.—Feijões do Rio Negro.
N. 136.—Casca de caraipi.
N 137.—Casca do umery.
N. 138.—Favas de baunilha dos Purús.
N. 139.—Um perfumador de barro.
N. 140.—Uma colher de pão.
N. 141.—Trabalhos de lã c crochct das alumnas da professora de Mandos, D. Libania Thcodora Rodrigues Ferreira.
N. 142.—Folhas de curauá.
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N. 143.—Ditas de annanaz silvestre. Vai cm porção para
que dcllc se possa cxlrahir a fibra.
N. 144.—Pellc de lontra.
N . 145.—Tcmiama (de Manáos), composição de rai/cs e plantas aromalicas do que as mulheres fazem uso.
N. 146.—Duas mesas de saboarana, propriedade do Sr. Conselheiro José de Alencar.
N. 147.—Uma arroba de fumo de Borba, propriedade do
Dr. Gonçalves Dias.
N. 148.—Uma garrafa de caxaça do Paraná da Eva.
N. 149.—Duas ditas de aguardente.
Manáos em 23 de Outubro de 1861. — Antônio Gonçalves
Dias.-^J. M. da Silva Coutinho.—Antônio José Moreira.
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que nvouiputilm o* objetos iiidigeuas,
e «|te são offerecidoj* á S. 11. o laisjíei-ador,
5»<*Eo Inspector de Saúde PubSica da I*rovincitt do Amazonas I>r. Antônio David
concellos CJanavarro.
N. 1.—Uma coroa de pedra do mármore, encontrada na
Villa de Barccllos.
N. 2.—Uma lâmpada de cobre mui velha, lambem achada
na mesma villa.
N. 3.—Duas redes de maqucira.
N. í.—Cinco balaios feitos no rio Içana.
N. 5.—Um par de cordas de curauá.
N. 6.—Um ralo leito no rio Içana.
N. 7.—Três bancos dos Uaupés.
N. 8.—Papel indígena chamado tauarí.
N. 9.—Uma vassoura pequena de piassaba.
N. 10.—Dous abanos.
N. 11.—Um machado de pedra.
N. 12.—Arcos para flechas.
N. 13.—Panellas de barro.
N. 14.—Um paneirinho de farinha de mandiosa.
N. 15.—Um dito com farinha de tapioca.
N. 16.—Um couro de maracajà.
N. 17.—Um dito de lontra.
N. 18.—Dous chapéos feitos da palha do tucuman.
N. 19.-Curauá.
N. 20.—Algodão dos rios Xegro o Madeira.
N. 21.—Curabis.
N. 22.—Flechas curabis.
N. 24-.—Tabaco do Rio Negro.
N. 25.—Coroa de pennas.
N. 26.—Crystal de rocha.
N. 27.—Murucú.—Lança dos Mundurucús.
N. 28.—Línguas do peixe pirarucu.
N. 29.—Fogareirinho do barro.
N. 30.—Flechas de taboca.—Curumuri dos Parintintins,;
N. 31.—Brêo fabricado do leite do anany.
N. 32.—Uma peneira.
N. 33.—Duas aljavas ou patronas.
N. 34.—Um polvarinho de chifro de boi.
N. 35.—Um caniço para pescar o peixe tocunaré.
N. 36.—Favas de puxirl.
N. 37.—Ditas de cumaru.
N. 38.—Pentes dos Uaupés.
N. 39.—Matiri.
N. 40,—Um balaio de lucuman.
A **
ia

— 114

N. 41.—Amostra da área do Rio Negro.
. N 42.—Matiri pequeno com sumauma para a flecha da zarabalana.
N. 43.—Sumamna.
N. 4k.—Caroços de tucuman.
N. 45.—Anil do Rio Negro.
N. 46.—Uaturá.
< N . 47.—Duas . zarabatanas.
N. 48.—Flechas para peixe.
N. 49.—Uitas para tartarugas.
N. 50.—Urna panellinha com o veneno—uirari.
N. 81.—Um frasco com duas tartarugas pequenas, sendo
uma o tracajá.
N. 52.—Uma vestimenta de tururi.
N. 53;—Um dente de tatu-assú.
N. 54.—Dons cueios pertencentes á Iribu dos Uaupés.
N. 55.—Um colar pertencente ás Índias da tribu Parinlintins.
N. 56.—Urna pedra chamada cliibá para pintar louça de barro.
N. 57.—Um pequeno puçà.— Ilede para pescar peixe.nu
fundo.
N. 58.—Seis cigarros feitos do tauari.
N. 59.—Amostra do sabão fabricado nas fronteiras do Rio
Negro.
N. 60.—Cuités.—Jamârús.
N. 61.—Sulfato de cal, achado no rio Purús.
N. 62.—Um cabacinho com carajurú.—Tribu dos Uaupés.
N. 63.—Um polvarinho feito do chifre do carneiro»
N. 64.—Duas cuias pretas.
N. 65.—Um ninho de ave cáuré.
N. 66.—Tanga com que cobrem as partes os índios da
tribu dos Uaupés.
N. 67.—Ornato da cabeça dos Parinlintins.
N. 68.—Ornatos para as pernas, braços e cabeça da tribu
Baniúas.
N. 69.—Ornatos do braço esquerdo dosParintiirtins.
N. 70.—Ornato do peito dos mesmos.
Manáos, 25 de Outubro de 1861.

..t!.i'g»tÍ€'Hfão tios otijcatas indígenas, <jrw«? sno
í'»tritntti8 tln Pfóvincift
tio Amtasonas
S. M. o
A coroa de pedra que vai foi encontrada, no antiga villa
de Barcellos; ella data de J719,
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Barcellos está assentada na margem do Sul á direita do
rio, 24.loguas acima da povoação de Carvoeiro. Em 1719 esta
villa era considerada corno capital de todo o rio Amazonas,
Hoje- vive abandonada, sumindo-se entre suas próprias ruínas.
Além da coroa que temos a honra de ofTerecer ao nosso adorado Soberano, existem muitas outras, e columnas de mármore, dispersadas sobre as praias.
A lâmpada de metal foi encontrada em Barcellos também,
debaixo do uma ponte de madeira que divide a villa em dous
bairros. Esta ponto fora reconstruída em 1832. Consta nos
archivos da Câmara Municipal, que a lâmpada fora mandada
vir para o primeiro templo de Barcellos. Também enviamos
entre estas raridades, uin sermão pregado em Barcellos pelo
padre Chucry em 1782, e bem assim um caderno contendo
normas do requerimentos.
Por'alii já podemos colligir o-quanto era minucioso o Governo Portuguez para com os nossos indígenas. Vò-se mesmo
até que ponto de restricção levavão elles a sua superioridade.
O caso he, que com todas essas circumstancias o Rio Negro
.nessa época muito floresceu.
As redes de maqueira são fabricadas paios índios dos rios
Uaupés e Içana.—Cliamão-lhe pela língua geral—Quiçauà
ti/cum. Podíamos enviar a S. M. o Imperador algumas riquíssimas que por aqui se fazem, porém não o fazemos cm conseqüência de serem feitas por pessoas estranhas ás nossas tribus.
As que vão são verdadeira industria do paiz.
Balaios fabricados no Rio Içana.—Língua geral — Uaraias.
Os Baniúas cio Içana exportão este gênero de industria em
grandes porções.
Cordas da curauà.— Língua geral—Tupacama curava. He
feita, ou antes, são feitas de uma pequena palmeira. Temos
duas qualidades de curauás, vermelho e branco. O que vai he
do branco. O curauú tem muita extracção na província, porr
que he com cllc que fabricão as redes superiores e cordas para
as mesmas.
Ralos dos Uaupés. — Língua geral—Inicé.— Estes ralos são
mui engenhosos pela maneira por que são feitos. Tem muita
cxtracção na província, e são exportados para a do Pará.
Bancos dos Uaupés.—Quasi todos os habitantes do alto e
baixo Rio Negro, fazem uso destes bancos para seus serviços.
Ha -entre elles alguns que dão assento a oito pessoas!
Tauari.— Esto papel, que lhe chamaremos vegetal, he extrahido da casca do páo d'arco, arvoredo mui magestoso. Charnão-lhe na língua geral—Muira para muirá.— Existe entre
O tauari uma qualidade que assemelha-se ao papel mais fino
que possamos imaginar. Sentimos de não poder enviar dessa
qualidade ao nosso adorado Monarcha. No entanto vão de
três qualidades.
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Vassoura de piassaba.—Tapichcnía piassaaa.—A pequena
vassoura que reincllcmos he tão somente para mostrarmos o
uso que por aqui fazem da piassaba.
Machado de pedra.— luitá. Outr'ora esto instrumento inventado pelos índios era o único usado por ellcs para fazerem
os grandes roçados. Com este machado derrubavão elles grandes arvoredos!
Os Parintintins, habitantes do rio Jamari no Madeira, ainda
fazem uso destes machados, Esta tribu he a mais perigosa quo
presentemente temos; hc antropophaga, tanto assim quo o rio
Jamari só he habitado por elles. Os Muras— Araras e outros
indígenas de diversas tribus, que habitão no Madeira, sa"o constantemente victimas da cólera daquelles dcshumanos. A única
nação que os destroça cm suas guerrilhas, he a Mundurucü,
que depois da campanha conduz as cabeças dos mortos e
todas as crianças de menor idade. Com este procedimento
tem esta tribu augmcntado consideravelmente o seu exercito.
Arcos.— Minruparas.— Elles sSo feitos, além do páo d'arco,
do marapurima. Cada nação tem uma fôrma de arco.
Panollas de barro.— Paneira. Quasi toda a população do
Pará e Amazonas dedica-se ao fabrico deste ramo do industria.
Farinha d'agoa.—Ui iapura.—De todos os gêneros alimentícios, este he o mais apreciado no Amazonas. Ella sustenta
quasi toda a população desta província e da do Pará. Fazem
de diversas qualidades. O anno próximo passado vendeu-se
nesta cidade o alqueire de farinha a seis mil reis!
Os habitantes do Amazonas usão delia para o chibe, que consiste cm deitar a farinha dentro de uma cuia e depois agoa.
Esta alimentação hc a primeira c a mais apreciada pelos nossos
indígenas, tanto assim que elles sustent3o-so com o chibé três
e quatro mczes, sem outro recurso alimentício.
Em nossas viagens aos rios Madeira c Negro, observamos a
veracidade do que levamos dito.
A farinha de tapioca, nSo he tão apreciada quanto a d'agoa,
todavia cila tem extracção na província. Fazem uso para mingàos e também deitão-n'a no cale.
O couro de Lontra, quo vai, hc para mostrar a qualidade do
que temos com abundância no Amazonas. Ha entre estas, algumas mui lindas. Chamão-se na linguagem geral Jánacácá
pirera,.
Algodão.—Linguagem geral — Âmaniúa. — Vão estas duas
amostras colhidas nos rios Madeira e Negro. Tanto no Madeira como no Rio Negro, o algodão dá consideravelmente. Os
terrenos são cxccllenles para a cultura deste ramo do industria. Consta no archivo da Câmara Municipal de Barcellos, que
o governo portuguez exportava em 1732, quatro a seis mil arrobas de algodão annualmente. Infelizmente hoje o Rio Negro
apenas colhe para o seu consumo algumas arrobas.
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Curabis.— Armas usadas por diversas tribus. As que Víío
quebradas entrarão cm combate em 1858 contra a nação Muras,
residente cm S. José do Amatary. Elias são manejadas por
arremeços. Quasi todas s8o envenenadas com o uirari.
Tabaco. — Pelêtna. — A amostra que vai he a do quo fabrica-se
no Hio Negro. Attualmcnte exportao-se algumas arrobas, e
outr'ora só Barcellos exportava oito a nove mil arrobas. Felizmente a villa de ÍSorba, no rio Madeira, vai compensando essa
lacuna do Rio Negro, porque exporta annualmente quatro a
seis mil arrobas.
Crijstdl de rocha. — A amostra que remettemos he para analysar-so a superior qualidade deste mineral. Existem partes no rio
Branco, compostas Inteiramente deste crystal. He pena que se
não olhe para estas riquezas brasilicas.
Murucú.— Lança hervada pertencente á tribu Mundurucú.
Flechas de taboca. — Curumury. —Estas armas são pertencentes á tribu dos Parintintins. Habitão no rio J a m a r i , no
Madeira.
Brco do leite de anany. — Iraité uananin.
Peneira. — Urupema. — Industria dos índios do rio Içana.
Aljava. — Patrona. — He dentro desta patrona que os índios
trazem as flechinhas para as zarabatanas.
Ganiço para pescar o peixe Tocunaré. — Pinauauaca.—O que
tem de admirar-se neste caniço, he a isca com que illudem
o Tocunaré, porque ella he composta de um bocado de curaua
c algumas pennas de tucano.
Para conseguir a pesca, elles fazem ondular o anzol de um
lado para outro, e he nesta occasião que o peixe fcrra-se por
si mesmo.
Pentes dos Vaupés. — A tribu Uaupés fabrica grande porção
dcsles pentes. Ha alguns bonitos e bem enfeitados.
Balaio de tucuman. — Uarai lucumam. — Estes balaios são
feitos pelos indígenas das margens do Rio Negro.
Anil. — A amostra que vai, foi adquirida na villa de Barcellos.
Outr'ora exportava só aquella localidade oito a dez mil arrobas, e presentemente, todo o Uio Negro colhe annualmente
duas a três arrobas, se tanto.
Zarabatcma. — Arma usada por quasi todos os indígenas do
Amazonas. He ella manejada pela boca com sopros fortes. Ha
tapuios quo atirão cotn a zarabatana maravilhosamente, principalmente com as flechas hcrvadas.
Flechas de peixe. —Uiua-cú.
Ditas para tartarugas. — Uiua-sarãráca. — Estas flechas são mui
engenhosas pela maneira por quo são feitas. Depois que o
bico da flecha introduz se no casco da tartaruga, ella mergulha,
e então começa a desenrolar-se a rnaqueira que existo etilinfaada
íia flecha, ficando depois servindo de boia. Feito isto, colhem
a maqueira, e assim a tartaruga, até embarcarem na canoa.
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A vestimenta que vai do lururi, foi a de que se servio um tal
Alexandre, intitulando-sc o Christo dos rios Uaupés c Içana.
Este índio he pertencente á tribu dos Piratapuca, que habita
nas cabeceiras do rio Içana.
Sabão-arana. — A madeira sabSo-arana, de que vai amostra,
hedas mais usadas nesta província e na do Pará. Existem duas
qualidades desta madeira, preta e amarclla.
Cueios. —Tanga usada para tapar as partes gcnitaes dos índios
da nação Uaupés. As índias usão de contas.
Collar. — Ornato usado pelas índias da nação Parintinlins.
Cliebà. — Pedra negra com que pintão as louças de barro.
Temos chcbá de trcs qualidades, arnarello, vermelho e preto.
Puçií. — Pequena rede feita de tucum com que os tapuios
pcscSo no fundo do rio. Mcrgnlhão com o puçá e no fundo
collocão os três esteios, deixando ficar por algum lernpo. Então
para saberem quando o peixe entra dentro, ama irão uma
cordinha sobre o puçá e outra em uma boia de corliça.
Pesc5o com muitos puçás, c ás vezes fazem grandes colheitas
de peixes.
Sulfato de cal — Este precioso corpo foi encontrado no rio
Purús, onde consta-nos existir uma grande mina.
Ninho de Caurô. — Cauré ruaité. — He com cffeito mui engenhoso
o ninho desta ave, por imitar a seda. O Cauró he um gavifio
pequeno que só se sustenta com morcegos e passarinhos.
Hervadura. — Uirari. — Ho um sueco vegetal preparado da
maneira seguinte: fazem ferver dentro de uma gayaba ou panella
por espaço de oito a doze horas, alguns pedaços de uma planti
que Wcnddel reconheceu como pertencente ao gênero cocculos,
o a que depois denominou de C. treico ferus.
Na composição deste veneno entra uma outra substancia parecida com o musgo, cxtrahido da cnsca de uma arvoro do
gênero strychnos, a qual Wenddel chamou de S. Castelmeana.
Esle mixto ferve até ficar corn uma consistência igual á da colla.
Ho veneno activo para os animaes de toda a espécie, e mesmo
para o homem. O sou antídoto he o sal de cozinha.
Entre os arcos que vão, vai um mais pequeno com flechas
do talas. Esle arco e flechas são com que exercilão-sc os tapuios pequenos — curumins— , fazendo alvos nos lagartos, peixes
pequenos e passarinhos.
Depois passão a servirem-se do arco c flechas maiores, c
assim lornão-sc na idade, adulta hábeis flechadores.
Dentro, do um frasco vão duas tartarugas pequenas jurar às.
A menor chama-se tracajá.
As flechas curabis são armas raras nesta província por
serem de nova invenção: ellas em lugar de serem manejadas
por arremeços, são atiradas com arco. São mui perigosas por
serem envenenadas, e logo que tocão na victima quebrão-se
pelo bico, deixando-o ficar dentro.

Iramediatamente ha inoculação e depois a morte.
Sentimos- nüo ter tempo sudkiente para com vagar descrevermos as maravilhas e riquezas do magesloso rio Amazonas.
Ainda mais, accresce ás nossas infelicidadcs o nosso rnáo estado
de saúde que nos impossibilita de toda e qualquer distracção
intellectual. Só dos reinos mineral e vegetal podíamos apresentar um oscripto de realidades, dessas ricas minas do ouro
ou prata c cryslacs, o das soberbas especiarias e riquezas das
florescentes maltas da região Amazônica. Estamos, porém,
convencidos de que a eommissSo encarregada nesta província
para esse fim, satisfará esse nobre compromisso.
Para que não seguissem as armas e os objectos sem uma pequena explicação, foi o motivo por que apresentamos esta, que
cm nossa consciência nada vale, em relação á illustraçüo e conhecimentos do nosso adorado Soberano.
No entanto, afiançamos de breve apresentarmos ao paiz o resultado de nossas commissões aos rios Madeira e Negro.
Manáos, 26 de Outubro de 1861. — Dr. A. David Vasconcellos Canavarro.

PROVÍNCIAS DO PARÁ E ALTO AMAZONAS.
Itclacão dos objcctos renietti«lo>& pelo S»i
Barão «lê liana {tara a Exposição Racionai.
Em ires caixOes n.as l a 3 n nm encapado n," k.
N. 1.— Uma maqueira de fio de curauá e algodão, com varandas emplurnadas.
N. 2.— Uma maqueira de fio de curauá com varandas cmplumadas, em separado.
N. 3.— Uma maqueira de flo detucum.
N. 4.— Uma maqueira de fio demerity.
N. 5.— Uma maqueira puçá de flo detucum.
N, 6.— Um maço de cordas de fio do tucum.
N. 7.— Um maço de turury.— Cascade madeira que serve
para vestimenta dos índios c para enfardar.
N. 8.— Um maço de tucum cm rama: sua applicaçãoobserva-se em diversos objectos acima notados.
N. 9.—Cinco balaios dos índios Uaupés: servem-lhes de arca,
bahú, &c.
N. 10.— Um tupé de sipó de jacilára: serve para cama,
mesa, &c.
N. 11.— Seis abanos de grellos de tucum.
N. 12.— Seis bancos dos índios Uaupés: usão como cadeiras.
N. 13.— Três ralos dos índios Uaupés: servem para ralar a
mandioca para farinha.
N. 14.— Um pacará deuarurnan: ha de grande tamanho,
o he onde os índios guardão roupa e suas preciosidades.
N. 15. — U m atura de timbó: igual ao que vai, serve para
conduzir fusil, isca, e objectos de caça; ha grandes em qut»
os índios conduzem a mandioca de suas roças.
N. 16.— Uma cuitó pintada pelos índios deTciiè.
N. 17. — Duas cuitésjaururús: usa-sc como colher para beber
o chibé.
N. 18.— Um pacote com sumaumas para flechas.
N. 19.— Três zarabalanas.
N. 20.— Três patronas de ditas e sejas pertences.
N. 21.— Três arcos para flechar.
N. 22.— Um maço de taquaras (flechas).
1G
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N. 23.- - Um maço de murucus (lanças).
N. 24..- - U m maço do curabys hervadas (flechas).
N. 25.- - Uma sararaca, flecha de pescar tartaruga.
N. 26.- - Uma flecha de bico de pescar.
N. 27.- -Um tacapé.— Espada, maça, &c.
N. 28.- -Uma panclla de urury.—Veneno de hervar as armas.
N 29.- -Um acangatar de pennas para ornato de cabeça.
N. 30.- - U m acangatar de pennas para ornato do collo.
N. 31.- - Dous acangatares de ponnas para orna tos de pulsos.
N. 32.- - Um acangatar de pennas para ornato do pernas.
N. 33.- - U m cueio:— serve para cobertura das partes genitacs.
N. 34.- •Dous sceptros dos índios Mundurucús.
N. 35.- - Um collar de sementes.
N. 36.- -Um collar de timbó, cortado em fôrma de contas.
N. 37.- •Um pente dos índios Uaupés.
N. 38.- - Um embrulho de favas cheirosas do Rio Branco—
medicinacs .— Applica-se em defumações para as dores d e c a beca.
N. 39.- -Um frasco de favas de puxiry.— Medicinacs.
N. 40.- - Um frasco de favas de cumaru.— Servem para essoncia.
N. 41.- - Um embrulho de jutaicíca (resina).— Serve para
onvernisar a roupa.
N. 42.-• U m maço de carajurú.— Serve para tinta.
N. 43.-- Um vidro de mururé (mercúrio vegetal).
N. 44.—- Um vidro de sassafraz.— Applica-se para golpes, e
sorve para tinta como seccante.
N. 45.— Um vidro de urucú.— Serve para tinta e he medicinal.
Caixão n.° 5.

T)ous remos de mão para igaritó.
Uma amarra de taquaris para cachimbos.
Uma caixa com 70 amostras de madeiras, tendo o nome
no verso.
Uma porção de castanhas do Pará.
Um rollo de salsa parrilha do Rio Negro.
Urn rollo de piassaba cm rama do Rio Negro.
Pacote n." C.

Contém cstopa de casca de castanheiro.
Caixão n." 1.
Quatro molhos de tabaco de Borba. — Madeira.
Embrulho de sabão da Vigia.
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Uma sacca. com cação.
Quatro maços do fio de tucum.
Dous embrulhos do iandrá tassui.— Raiz cheirosa.
Um embrulho de pedras ocas, com área encarnada dentro. —
Medicinal.
Seis cuias do Monte Alegre.
Um embrulho com pripioca.— Raiz cheirosa.
Dous pedaços de cortiça do Tocantins.
Um embrulho de jambú-assú.— Adstringente.
Um embrulho de abutua.— Medicinal.
Treze ouriços de castanhas deandiroba.— Oleosas.
Um embrulho de resina branca.— Aromalica.
Um embrulho de castanha de andiroba.— Oleosa.
Um embrulho de carajurú.— Produz tinta fina.
Um ouriço de castanhas do Pará.— Oleosas e alimentícias.
Um embrulho de grude de peixe.
Cinco arlefactos do barro, de Cametá.
Um embrulho de cabeças de cachimbos, de Ctunctá.
Um couro de veado vermelho.
Caixão n.° 8.
Duas redes de palha com varandas de pennas.
Duas redes de palha listadas, lisas.
Uma rede de palha branca.
Urna camisa de gentio, de casca de páo.
Um embrulho de pedras do Pará.
Uma lata do café do Rio Negro.
Uma bacia do louça do Cametá.
Uma lata de feijão do Pará.
Um embrulho de línguas de pirarucu.— Servem para ralar
guaraná.
Uma lata de café da Vigia.—Pará.
Uma lata do café de Bragança.— Pará.
Uma garrafa do tabaco em pó.— Borba (rio Madeira).
Uma garrafa de leite de seringueira (borraxa).
Uma bengala de niuirapinima.
Caixão m.° 9.
Uma lata de folha com dous ramos de pennas feitos em
Manáos, e duas mangas de palha feitas em Camela.
Um rollo de salsa do rio Tapajoz.
Uma lata de farinha d'agoa amarella.—He de principal consumo no Pará e Amazonas.
Uma amostra de carvão turfa de Pebas.
Três embrulhos de sabão de cacáo.— Camela.

Quatro ouriços de andiroba.— Castanha oleosa.
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Embrulho do fructas do jupaty.— Oleosas.
Embrulho do caroços de patauá.— Oleosos,
íimbrulho do fruclos de ucuuba.— Seíosos e oleosos.

Caixão n° 2.
Amostras de madeiras do Rio Negro e Solimões:

Caixote n.° 10.
Um quadro de pcnnas com as armas Imperiacs, feito no Rio
Negro.
Pacote n." 11.
Uma amarra de piassaba do Rio Negro.
Pacote n.° 12.
Três espias de piassaba do Rio Negro.
Caixote n." 13.
Oito
Óleo
Óleo
Óleo
Óleo
Óleo
Óleo
Óleo
Óleo

vidros com óleos, a saber:
de cumaru.
do castanha.
de patauá.
de andiroba.
de ucuuba.
de carrapalo branco.
de carrapato preto.
de copahiba.
Lata n. 14.

Urna lata com baunilha do Amazonas, o quatro figuras de
guaraná.
Um quadro com i3 amostras do madeiras do Pará.
p. p. Barão de Mauá.
Alfredo Bastou.

íí.a relação» dos otyoclos rentettidos pelo Sr.
Hartto"dc Rlaiiápara a lüxuosicão Nacional.
Embrulho n." 1.
N.

1.—Uma pcllc de peixe boi.

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

2.—Guarioba.
3. —Julahy-poroca.
4.—Ararauba.
5.—Urucurana.
6.—Paracaubarana.
7.—Comandau-assu.
8.—Puxiry-rana.
9.—Pau d'arco.
10.—Macacauba.
11.—Larangeira.
12.—Páo santo.
13.—Paracauba.
14.—Paricá.
15.—Mary-mary.
16.—Páo roxo.
17.—Giniparana.
18.—Piranhcira.
19.—Cedrorana.
20.—Louro canella.
21.—Sabão rana.
22.—Muiracotiára.
23.—Laranjarana.
24.—Louro branco.
25.—Dito cravo.
28.—Bacatirana.
27.—Itauba preta.
28.—Itauba.
29.—Ararauba.
30.—Cornaroú.
31.—Tatá-pirica.
32.—Muirapiranga.
33.—Carapanauba.
34..—laxi.
35.—Molongó.
36.—Arary-mirá.
37.—Tatajuba.
38.—Cupioba.
39.—Jarana.
40.—Sapopira.
41.—Sapocaia.
42.—Morarcima.
43.—Ajará.
44.—Acapurana.
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N.
N.
N.
N.

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

-Porcapèa.
-Louro chumbo.
-Genipapo.
-Limão rana.
49.- -Maparajuba.
50.- -Pacapé.
51.- -Pão rainha.
52.- -Dito amarcllo.
53.- -Cedro.
54.- -Marupauba.
55.- -Tapurtí.
56.- -Gipió.
57.- -Tamanqueira,
58.- -Itaubarana.
59.- -Cumaru.
60.- -Jabolimolá.
61.- -Capurana.
62.- -Páo brasil.
45.46.47.48.-

No mesmo caixão:
Uma amostra do muirapinima do Lago Grande.
Uma dita de muiracotiára do rio Capim.
Um embrulho de línguas de pirarucu.
Um dito de caferana, medicinal.
Quatro collares de gentio,
Uma faca de dito.
Um pente de dito.
»
Dous pares de pulseiras de dito.
Um saquinho feito pelos ditos.
Nove pássaros preparados pelos ditos.
Uma amostra grande de pedra calcarca do rio Trombclas.
Duas ditas pequenas do rio Trombetas.
Uma dita de curauá: serve para cordoalha.
Duas ditas de ferro, uma do Pará e outra do Rio Negro.
Uma dita de crystal do Rio Negro.
Uma dita de dito de Panumam.
Uma dita de gesso dos Purús.
Uma testada de gentio.
Caixão n." 4.
Uma rede feita em Iquitos.
Uma dita idem no Napo.
Uma aljava com flechas para zarabatana.

Nomenclatura das madeiras do Pará que compõem o quadro exposto pelo !Sr. Barão de
USaiiá.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

1.—Muirapinima.
2.—Páo cruz.
3.—Muirapinima rajada.
4.—Saboarana.
5.—Muiracotiára.
G.—Páo roxo.
7.—Sapocaia escura.
8.—Páo rainha escuro.
9.—Macacauba.
10.—Páo mulato.
II.—Acapú.
12.—Piquiárana escura.
13.—Guariuba d'oleo.
14.—Jauma.
15.—Páo rosa escuro.
16.—Louro vermelho.

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

18.—Cedro vermelho.
19.—Umiry.
20.—Piquiárana clara.
21.—Paráparáuba.
22.—Páo amarello.
23.—Dito santo.
24.—Tamanqueira.
25.—Páo rainha claro.
26.—Louro escuro.
27.—Dito claro.
28.—Jacaréuba.
29.—Páo d'oleo.
30.—Guariuba.
31.—Pequiá.
32.—Páo-arara.
33.—Tamanqueira de espinho.
34.—Páo rosa claro.
35.—Andiroba.
36.—Maçaranduba.
37.—Sapocaia
38.—Sapopira.
39.—Acapurana.
40.—Conduru.
41.—Tamaquaré.
42.—Maraupauba.

N. 17.—Páo marfim.

PROVÍNCIA DAS ALAGOAS,

Catalogo dos oltjedos que se remellem para a Exposição
da Còrlc do Mio de Janeiro.
N. 1.— Arroz em casca do Rio de S. Francisco.— Dá oin
grande abundância nos lugares que estiverão inundados pelo
rio.—Exposto pelo Sr. Manoel José Teixeira de Oliveira.
N. l (A).— Arroz em casca de diversos lugares humidos e
dos altos na estação do inverno.— Regula a l$250 por alqueire do Rio de Janeiro.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 2.— Arroz pilado da fabrica de Araújo & C., da cidade
do Penedo.—Vende-se actualmente, na fabrica, de IftOOO a
2*000 a arroba.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 3.— Algodão branco e em casulo.— Dá nos terrenos montanhosos e de matas roçadas.— He cultivado em toda a província e colhe-se pelo outono.—Gusta boje no lugar da próducção a 2!fj>00(> a arroba.—Kxposlo pelo mesmo senhor.
N. 4.— Algodão em rama.—Cultiva-se em Ioda a província.
—O preço oscilla presentemente entre 8^000 c 10ÍJOOO a arroba.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 5.— Amendoim ou mendobim.— Cultiva-se em todos os
lugares da província, mas em pequenas porções.—Preço, SftOGO
a saca, ou dons alqueires do liio do Janeiro.—Exposto pelo
mesmo senbor.
N. 6.— M'!chaxera ou aipim branco.—Colhe-se nos mexes
de Outubro e Dezembro.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 7.— Angico em casca.—Vegeta no centro da provinca.i—
A arvore cresce até vinte pés de altura: lio excellenlc madeira para marceneria : a casca he adstringente c a resina passa
por optima para as moléstias do peito.— Tem muitos outros
usos na medicina.—Exposto pelo Sr. J)r. ignacio José de Mendonça Uchôa.
N. 8.— Abutua ou parreira brava.— He da espécie das trepadeiras : dá nos lugares arenosos, principalmente perto do
mar.—A raiz he diurelica.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 9.— Fructo do angelim amargoso.— Serve para em pequenas doses expellir vermes: colhe-se pelo outono da arvore
do mesmo nome, na qual não da o gusano, e he própria de
construcção naval e urbana.—Exposto pelo Sr. Manoel José Teixeira de Oliveira,
17
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\j_ Io. _ Âraruta oni gomma <• bídaiit. — Cultiva-se óin muitas
bartcs da província em pequenas porções. — Ü preço da fócuki
regula de 61400 a 10»000 a arroba. —Exposta peío Sr. Dr. Manoel Sobra! Pinto.
N: 11. — Assacar de canna, exposto polo Sr. BarSo do Atalaia.
>-•' N. 12. — Agoardento de canna de 20 grãos. — Exposta pelo
Sr. Casímiro José de Araújo.
N. 13.— Dita de mel de 22 grãos. Exposía polo Sr. Joaquim
José da Silva.
N. 14. — Dita de dito de 27 gráos. Exposía pelo mesmo
senhor.
X. 15.— Álcool de 36 grãos.— Exposto pelo Sr. Capitão Carlos
Cyriilo do Castro.
' N . 16. — Dito de 38 grãos. — Exposto pelo Sr. Barão de Atalaia.
N. 15. A agoardente he produzida para o consumo interno
e externo: o st«.u preço lie de 500 u 000 róis a canada. O
álcool exj;orla-se pouco: o seu preço he de 3S200 a canada.
N. 17.— Baunilha. — Ha em abundância o uno si; costuma
cultivar nem colher senão por eneommenda.— litposla pelo Sr.
Dr. Manoel Rodrigues Leilo e Oilicica.
\. 18. — Batata ingle/u. — Plantada e colhida na capital. ---Exposta pelo Sr. Bi1. Manoel Sobral Pinto.
N. 19. — Batata amarella doce.— He alimentícia, colhe-se
iotlo o anno, mas só abunda de Dezembro a Março.— Exposta
pelo Sr. Manoel José Teixeira de O l i v e i r a .
N. 20. — Baíata cará doce. — He a l i m e n t í c i a : colhe-se todo
K armo e com mais abundância de Dezembro a Março. — Exposla pelo mesmo senhor.
N. 21. — Enhame roso doce. — Colhe-se todo o annoecom abundância de Outubro a Dezembro.—-Exposto pitlo mesmo senhor.
N. 22. — Batata mineira doce. — Colhe-se de Outubro a Dezembro — Exposta pelo mesmo senhor.
jsj. 23. — Batata branca doce. — Colhe-se todo o anuo e ho
mais a b u n d a n t e de Oulubro a Dezembro. — Exposta pelo mesmo
senhor,
N . 24 . — Enhame. do sertão . — Exposto pelo Sr. Tenente Coronel Pedro Vieira Júnior.
N. 2o. — Enhame da Cosia. — CuHiva-se na província toda,
e custa 64-0 réis a arroba. — Exposto pelo Sr, Manoel José Teixeira de Oliveira.
N. 26. — Baíata r a i n h a . —-Cultiva-se na província toda, e custa
641) réis a arroba. —Exposía pelo Sr. Dr. Manoel Sobral Pinto.
N. 27. — Batata nteirú. — Ho alimentícia c medicinal para
os que soffrem de opilações.— Exposta peto Sr. Manoel José
Teixeira de Oliveira.
N. 28. — Batata taioba brava.— Vegeta em terrenos frescos:
lie medicinal para curar chagas e bichos de animaes.— Exposta pelo mesmo senhor.

N. 29.—Cebola cecem, albarram, scilla.—Vegeta nus maltas:
ttsa-se externamente nas obstrucçOes e internamente em pequena porção contra a astluna.—Exposta pelo menino senhor.
N. 30.— Alhos.—Culüva-se nus comarcas da Imperatriz e
Penedo, e custa a tranca 80 réis.—Expostos pelo mesmo senhor.
N. 31.— Óleo de eopahiba.—Pelo outono e primavera ox •
trahe-se dii arvore do mesmo nome, que iia em abundância
nas ma'as da província.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 32.— Carobii.-—Vegeta nos lugares arenosos e colhe-so
no outono: he anti-syphilitica ca raiz purgativa_. —Exposta pelo
inc-imo senhor.
N. 33.— Veja-se a nota no fim deste catalogo.
N. 34.— Café.— Dá em todos os terrenos de barro vermelho
c nos lugares frescos, ou debaixo de grandes «vvovcs; cultiva-se pouco: o seu preço lluctua entre 3t?200 é 4fOOÕ.—Exposto pelo Sr. Manoel de Vasconcellos Júnior.
N. 35.— Gervão, a que o vulgo dá o nome de c h á . —
Vegeta no littoral em todos os terrenos frescos: he sudoriiico
c estimulante.—Exposto pelo Sr. Manoel José Teixeira de Oiiveira.
N. 36.-— Co<ío'-sí\piieaia.— Colhe-se de uma grande arvoreque tem o mesmo nome. O interior do coco tem amêndoas
muito saborosas. Vulgarmente se acredita que fazem cahir os
«;ab''l!os a quero as comer ern abundância. He clerneulnpre'"i dos maearis. Coihe-sn de Dezembro a Março.—Exposto
pçlr mesmo senhor.
37.— Castanha de caju.— A arvore vegeta na província
Ia amêndoa usa-se como cauterio, e depois de assada
a/ saborosa: o fmelo colhe-se de Novembro a Janeiro.
•—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 38 — Cocos de ouricuri.— Dão em grandes cachos; colhem-se da palmeira do mesmo nome; são alimentícios, o
de!!í'S se faz azeite para luzes: a arvore vegeta nu província
toda.—Expostos pelo'Sr. Dr. Manoel Sobr-il Pinlo.
N, 38. (A).— Cocos de palmeira.— A descri pç-ao dos de ouricufl de n." 38 ern tudo lhes he applicavel.—-Expostos pelo
Sr. Dr. Manoel Sobral Pinto.
N. 38 B).— Coco vellarlo, amêndoa que algumas ve/,es se
separa- csüontaneainente do casco interno ou invólucro do
fruch.—Exposto pelei Sr. Manoel José Teixeira de Oliveira.
N. 38(C).— Coco da í n d i a . — D á em grandes cachos: além
de aíiir>enücio, delíe se cxtrabe azeite o he um dos obiecfos
do cornmercio do exportação. A arvore cresce rio sessenta a
oitenta palmos o xrfii-tít rso lit-ra! da província e eus lugares
arenosos. — Kxposto jie.lo Sr. Dr. Manoel Sobral Pinto.
N. 39.—Coríica de arífcum.—Vcgela ern todos os lugares
liuiriidos e mesmo dentro da água aas lagoas: cresço até a
altüía do dez palmos. A amostra he da raiz da arvore, ti
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qual dii fructos saborosos. Nas florestas lia outras espécies.
—Exposta pelo Sr. Manoel José Teixeira de Oliveira.
N. 40.— Canelleira.— Arvore frondosa e grande, oriunda da
Ásia cPonde nos veio ; a casca dá a canella: cultiva-se pouco.
—Exposta pelo Sr. Tenente Coronel Pedro Vieira Júnior.
N. 41.— Carnaúba.— Vegeta no sertão e n5o abunda na província : a folha he ülamcntosa e dá o cera vegetal. — Exposta
pelo mesmo senhor.
N. 42.—Cera amarclla do rio de S. Francisco.— He colligida do diversas qualidades do abelhas, sendo a principal
a u r u t u . — Preço 640 réis a libra.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 43.—Cera de abelha uni «ú, colhida no Mimei, termo
da villa da Imperalriz.• -Preço 640 reis a libra.—Exposta pelo
Sr. Manoel José Teixeira de Oliveira.
N. í4.— Caruá em rama do rio de S. Francisco, em cujo
sertflo ha extensões immensas cm que vegeta esta planta.—•
Vende-se por 640 réis a arroba.—Exposto pelo Sr. Dr. Manoel 'Sobral Pinto.
N. 4-1 (A).— Fio de caruá do rio de S.Francisco.'—Tem dif
fcrentes prestimos e principalmente para cordas e redes de
pesca: he raro no mercado.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 44 (B).— Cordas de caruá do rio de S. Francisco.—Extralie-se o filamento, de que se fazetn, das folhas de uma espeeie de caruatá do mesmo nome, o qual abunda no sertão
todo.—Expostas pelo mesmo senhor.
N. 45.— Cascas de mangue branco.— Vegeta á margem das
lagoas e rios na província toda até onde chega a água salgada :
he abundante em tannino e cresce da altura de cincoenta
palmos.—Expostas pelo mesmo senhor.
N. 45 (A). — Cascas de mangue vermelho.— Abunda em tanniuo e tinge roupa da mesma cor: cresce mais que o branco
o vegeta também como elle nas lagoas e rios onde chega a
água salgada: tem muitas raizes que apparecem fora da água.
•—Expostas pelo mesmo senhor.
N. 46.—Emitira ou íilamento de cmbiribeira.— Com elle se
fabricão cordas; das sementes usa-se como estimulante e são
arooiaticas; a arvore vegeta nas mattas c delia ha duas espécies : a branca e a vermelha, única que dá as sementes.
—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 46 (A).—Cordas feitas do filamento da embiribeirabranca.—
Vcndcm-se no mercado da capital a 240 réis a peça.—Expostas
pelo mesmo senhor.
N. 46 (B).—Filamento da embiribeira branca, de que se fabricão cordas.— A arvore abunda na província toda.—Exposto
pelo Sr. Manoel José Teixeira de Oliveira.

N. 46 (C). — Estopa de embiribeira.—Extrahe-se de entre a
tasca c o lenho da arvore; serve para o calafcto de
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cações e custa 80 réis a libra.—Exposta pelo Sr. Dr Antônio
de Carvalho H a poso.
N. 47.— Herva ou sipó de chumbo.— Vegeta em toda a
parte da província: colhe-se no outono e primavera, he vulnerario e peitoral.—Exposta pelo Sr. Manoel José 'leiteira de
Oliveira.
N. 48.— Herva cidrcira ou melissa.—Vegeta e cultiva-se nos
lugares frescos e arenosos e culhe-se pelo outono: he medicinal.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 49.— Fedegoso.—Vegeta na província toda: colhe-se no
outono e primavera ; das sementes se faz uma espécie de café:
ho tônico empregado para os que tem padecido de febres e
estão anêmicos.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 49 (A).— Crisla de gallo, fedegoso.— Vegeta cm lodosos
terrenos, preferindo o arenoso: não resiste ao sol até ao flrn
do outono: emprega-so nas lebres.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 50.—Crista do bode ; fructo indígena que pelo seu estado
de maturez no me/ de Dezembro abre-se e dá uma 186 branca
muito lustrosa : a planta he da espécie das trepadeiras e vegeta em todos os lugares.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 51.—Feijão mulatioho.—A amostra he do que- se expõe
á venda no mercado da capital: a sacca, ou dons alqueires
do Rio de Janeiro, custa de dez a 12SOOO.—Exposto pelo Sr.
Manoel José Teixeira de Oliveira.
N. 51 (A).—Feijão branco c cor de chumbo.—Vindo do Penedo.—Exposto pelo Sr. Manoel de Vasconcellos Júnior.
N. 51 (B).—Feijão rajado e mulatinho.—Vindo do Penedo.—
Exposto pelo mesmo senhor.
N. 52. —Farinha lavada.—Exposta pelo Sr. Barão de Atalaia.
N. 52 (A).—Farinha de mandioca vermelha.—A sacca, ou dous
alqueires do Rio de Janeiro, custa cinco mil réis actualmente.—
Exposta pelo Sr. Manoel José Teixeira de Oliveira.
$;. 53.—Fécuia de tanharon, cxlrahida da batata do mesmo
nome, que he da família das taiobas, e serve, como a fécula,
de extinguir e matar os bichos de anirnaes.—Exposta pelo Sr.
Lúcio José da Costa.
N, 54.—Fécula de batata purgativa, chamada tupinarnbur,
a que o vulgo dá o nome de gomma de batata, tem difíerentes usos na medicina.—Exposta pelo Sr. Manoel José Teixeira de Oliveira.
N. 55.— Gornma de mandioca.—Exposta pelo Sr. Manoel de
Vasconcellos Júnior.
N. 56.—Fava roxa.—He alimentícia.—Exposta pelo Sr. Manoel José Teixeira de Oliveira.
N. 56 (A).—Fava coruja.— ldom. —Exposta pelo mesmo
senhor.

N. 56 (B).—Favas rajadas.—Idem.—- Expostas pelo mesmo
senhor.
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N. 50 (C).—Favas brancas.—Idein.—Ha em abundância.—•
Exposlas pelo mesmo senhor.
N. 50 (D).—Fava olho de peixe.—Idem.—Ho pouco cullivacla.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 5C (E).—Fava sete semanas.—Idem.—Idem.—Exposta pelo
mesmo senhor.
N. 56 (F).—Favasamarcllas.—Idem.—Idem.—Expostas pelo
mesmo senhor.
N. 56 (G).—Fava boca de moça.— Idem.— Idern.— Exposta
pelo mesmo senhor.
N. 56 (H).—Fava dn-matla.—Diz-se ser um antídoto contra
as rnordcduras de cobra venenosa.—He rara.—Exposta pelo
mesmo senhor.
W. 57.—Fumo em lolha.—Colhe-se na província toda, mas
cultiva-se' pouco.—Exposto pelo Sr. Dr. Antônio de Carvalho
Ha poso.
N. 57 (A).—Fumo em rolo.—Idem.— Idem,— Preço IjOOO
a vara.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 98. — Qfàiíiu r':: i .r.',;. --Vegeta em toda a província das
Alag-ons; o povo nsa delia como diuretieo.—Exposta [selo Sr.
Miiiior! José Teixeira de Oliveira.
N. 59.—(íergelim, semente de sabor agradável, da qual se
faz f a r i n h a p:irn a cura de hydropiros: o arbusto s>i cultiva,
c v"!í(>fM nos laboleirps cainpeslres.—ColhCrse no outono o custa
Gíi"* reis a libra.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 60.—(iengibre qneimosii.—Serve pura condimento e tem
usos medicinncs.— Vedeta em todos os lugares -arenosos, ruas
cu!livü-se pouco.-—Prero 160 réis a libra.—Exposta pelo mesmo
senhor.
N. 60 (À).—Gengibre amarella.— Serve para condimento e
tirít u rã ri a.—Vegeta em lugares arenosos, cultiva-se pouco e
cusia 160 réis a libra.—lixposta pelo mesmo senhor.
N. 61.—- f p e c a c u a n l i a preta, poaya ou si pó.—Vegeta nas
matos, colhe-se pelo outono, e tem differentes usos na medicina.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. tíl (A).—Ipecacuanhabranca.—Vegeta nos lugares arenosos; a fécula c a raiz são pm-gativas c refrigerantes. A estação
actuul não pcrtnitte a colheita das raízes mais desenvolvidas,
taos como se colhem nos rnezcs de Janeiro e Marco.—Exposta
pelo mesmo senhor.
N. 62.—Jalapa oii raiz de bonina,—Tem as mesmas nppjjcações da jalana do México.—Vegeta cm torto o terreno, mas
he pouco usada.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 63. —Mastruz ou mastruço.—Vegeta em todos os terrenos.—Ti'in diversos usos medicinres, o sueco e o óleo para
expeli ir vermes intestinaes, c também como baisamo nas
cli.igas.— Exposto pelo mr-s"..i) senhor.
N. G i.—Mentrasto.—Floresce na primavera.—lie medicinal

fe itppVinado nas dores que sobrcvem a algumas senhoras depois
do parto, e para facilitar as evacuações.-Exposto pelo m
senhor.
N. G5. —Lã de getirana. —Tira-se dos fructos de um arbusto do
mesmo nome, que vegeta nos roçados novos na província toda.—
Exposta pelo mesmo senhor.
N. 66.—Mamona, carrapaío. —Vegeta na província toda,
principalmente nos lugares arenosos.—He muito cultivada, delia
se extrahe azeite para luzes e óleo de ricino purificado na fabrica
do Penedo.—A sacca, ou dons alqueres do Kio do Janeiro, custa
G a 10»000.— Exposta pelo mesmo senhor.
N. G7.-Mamonmha branca.—Ho móis forte em sua acçao
punçativa que a mamona grande.—Cultiva-se pouco por ser
menos abundante em óleo.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 68.— Milho.—Cultiva-se na província toda em terrenos
férteis.-Colhe-se de J u l h o a Agosto.—Exposto pelo Sr. Manoel
de Vasconccllos Júnior.
v
<í. 69.— Lã de barriguda.—Tira-se de urna grande vagem
quo dá a arvore do mesmo nome, a qual engrossa no centro
do tronco com a configurarão de uma pipa; o lenho ho fraco
e a lã colhe-se de Dezembro a Fevereiro c servo para encher
colchões e travesseiros.—Vende-se no mercado do 4 a 6»COO
u arroba.—Exposta pelo Sr. Dr. Manoel Sobrai Pint*»
N -/; —Lã de llceiia de canna de Cayenna.—Custa a arroba
2íp600.— Exposta pelo Sr. Tenente Coronel Pedro Vieira Júnior.
' N 71 ( A l —Genipapeiro.—Arvore que vegeia na província
toda.—Serve para marceiieriu e dá um frucío pouco agradável,
com algumas virtudes medicinaes.—Exposto pelo br. Barão de

J

Jaragua.

N 7-2 —Óleo de ricino, vindo da fabrica da cidade do Penedo.— Tem usos medicinaes conhecidos.—Exposto pelos Srs.
José Manoel de Araújo & C.a
N. 72 (A).—Azeite de mamona paru luz, purificado na fabrica do Penedo.—Exposto pelos mesmos senhores.
N. 72 (li).—Óleo de nozes da fabrica do Penedo.—Exposto
pelos Srs. José Manoel de Araújo cV C.
N. *7Ü (C).—Óleo de ouricuri da fabrica do Penedo.—Exposto
pelos mesmos Srs.
N 72 (D) —Azeite de catolé.—Por meio do fogo cxtrahe-se
do coquilho,que dá a palmeira do mesmo nome.—Exposto pela
Sva. D. Anua Felicia de Lima.
N 73 —Jacaraudarana. — Arvore que vegeta nos m u n i cípios de Anadia o -Penedo: a madeira he optima para marcencria.—Exposta polo Sr. Dr. Manoel Rodrigues Leite e üiíicica.
N 73 (Al — San«ue de urubu.—Arvore que vegeta no município do Penedo: a madeira he optima porá marceneria.—
Exposto pelo Sr. Dr. Manoel Sobrai Pinto.
M 7',..—Kaiz de alcaçwz. — Planta medicinal: nSo he cul-
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tívada, tem üs mesmas propriedades do atcar-uz da Europa.-Exposta peloiSr. l)r. Manoel Rodrigues Leite ô Oiticica.
N. 75.—Alfazema sylveslie.—A^egeta nos lugares onde ha
roçados.—Exposta pelo Sr. Manoel José Teixeira de Oliveira.
N. 76.—Avenca. — Vegeia nas matas, he peitoral e applica-se ás parturientes que tem difflculdade em lançar as secundinas.—Exposta pelo mesmo Sr.
N. 77.—Alfavaca de cobra.—Vegeta nos lugares frescos, he
antídoto contra o veneno das cobras.—Exposta pelo mesmo Sr.
N. 78.—Agrião.—Planta esculenta e medicinal: usa-se
contra as affecções hecticas.—Exposto pelo Sr. Dr. Felix da Costa
Moraes.
N. 79.—Raiz de brandão.—Planta que vegeta no sertão da
província: he medicinal purgativa e anti-syphililic.a.—Exposta
pelo Sr. Tenente Coronel Pedro Vieira Júnior.
N. 80.—Cascas de arvore bordão do velho.—Usa-se com
vantagem para curar ophtalmias.—Expostas pelo Sr. Pr. Felix da
Costa Moraes.
N. 81.—Batata purgativa, a que dão o nome de tupinambur:
vegeta e abunda nas matas e delia se extrahe resina e gomma
que tem muito uso na medicina.—Exposta polo Sr. Barão do
.Taraguá.
N. 82.—Bulbo, a que dão o nome de rabo de tatu: he
planta parasita, de que se extrahe urna colla muita fina.—Exposto pelo mesmo Sr.
N. 83.—Bucha de cabacinho.—Vegeta nas margens dos regatos e em terrenos frescos: a quarta parte de uma fructa lio
um purgante forte.—Exposto pelo Sr. J)r. Antônio de Carvalho
Raposo.
N. 84.—Broina.—Vegeta c lie cultivada nos lugares humidos: tem virtudes medicinaes como purgativa c depurante.—
Exposta pela Sra. D. Anna Felicia de Lima.
N. 85.—Betonica ou quimboa.—Vegeta nos terrenos frescos
e margens dos regatos: usa-se cm banhos ou em cosimentos
contra as moléstias utcrinas.—Exposta pela mesma Sra.
N. 86. — Uuiz da planta canninana.—Abunda na província:
serve de remédio contra as dores rheumaticas é he' antisyphilitica.—Exposta pelo Sr. Tenente Coronel Pedro Vieira
Júnior.
N. 87.—Contra-herva ou batatinha. — Vegeta nos terrenos
fortes e colhe-se no outono: he anti-febril.—Exposta pelo Sr.
Manoel José Teixeira de Oliveira.
N. 88.—Camassum.—Vegeta nos lugares frescos e nas
margens dos rios e lagos: as folhas servem de remédio contra
as dores a que vulgarmente cuarnão vcntosidades.—Exposto pelo
mesmo Sr.
N. 89.—Capeba.—Arbusto de 5 a 10 palmos: usa-se da
na cura tia hydrbpesin e moléstias uterinas: as folhas são
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desobstrtientes c a casca peitoral.—Exposta pela Sra. B. Anna
Felicia de Lima.
N. 90.—Cruapé.—A raiz he emenagoga: usa-se dos sipós
para amarradilhos.—Exposto pelo Sr. Manoel José Teixeira de
Oliveira.
N. 91.—Cordão de frade.—Applica-se em banhos a planta
toda como remédio para as dores rheumaticas.—Exposto pelo
mesmo Sr.
N. 92. — Gamará. —Planta de que se usa em clysteres e
cosimentos ern pequena dose na cura dos catarrhos malignos.—
Exposto pelo mesmo Sr.
N. 93.—Raiz de caiubim.—Arvore mediana: applica-se em
pequena dose nas dores rheumaticas e como anti-syphilitica
de grande proveito: a raiz e a casca são purgativas.—Exposta
pelo mesmo Sr.
N. 91.—Carrapicho. — Planta medicinal com que se curão
feridas, principalmente as que apijarecem na boca.—Exposto pela
Sra. 1). Anna Felicia de Lima.
N. 9o.—Calota.—Planla trepadeira c espinhosa: as fructas
servem para a cura das dores do estômago. — Exposta pela
mesma Sra.
N. 96. — Raiz de mocambo. — Applica-se para a cura do
hérnias.—Exposta pela mesma Sra.
N. 97.—Camapú.—Vegeta em terrenos fresíos e he medicinal contra as ophtalmias.—Exposto pela mesma Sra.
N. 98.—Sipó-timbó.—Vegeta na província toda: usa-se para
cestos e amarradilhos.—Exposto pelo Sr. Manoel José Teixeira
de Oliveira.
N. 99.—Sipó-cmbé-curuba.—Ha em abundância nas matas
da província: serve de amarradilhos fortes corno qualquer
corda: sua raiz hc aromatica.—Exposto pelo mesmo Sr.
N. 100.—Sipó-embé molle.—Vegeta nos lugares humidos,
e comquanto seja mais fraco, tem os mesmos usos do embé
verdadeiro: a raiz he aromatica.—Exposto pelo mesmo Sr.
N. 101.—Sipó-alho.-— Assemelha-se ao condimento donde
tira o nome: he do gênero das trepadeiras e serve para amarradilhos.—Exposto pelo mesmo Sr,
N. 102.—Fructo de canna-íistula.— Cuja arvore vegeta em
toda a província das Alagoas: a polpa deste fructo he purgativa e emolliente.—Exposto pelo Sr. Barão de Jaraguá.
N. 103.— Cascas de gitó.—Arvore de altura meüiana, que
vegeta á margem dos rios: a fructa, a casca e a raiz tem
acção purgativa drástica.—Expostas pelo Sr. Tenente Coronel
Pedro Vieira Júnior.
N. 104.—Gericó.—Planta que vegeta sobre as pedras junto
dos rios: usa-se para a cura de aslhma e tosse: lançando-se
na agoa reverdece ao um de algumas horas.—Exposto polo
Sr. Manoel José Teixeira de Oliveira.
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N. 105.— Gelirana ou t;alinga de macaco.—He da especio
das tiepadeiras: vegeta nas várzeas: usa-se em fricçfio para
a cura das obstrucções.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 106.—Herva-tostão, carrapicho ou papo de peru.—Vegeta em todos os lugares do litoral : usa-se da raiz como diuretico e desobstruonte. —Exposta pelo mesmo senhor.
N. 107.— Herva moura.— Vegeta nos lugares frescos: hc
narcótica eemoUiente, usada externamente.—Exposta pelo mesmo
senhor.
N. 108.—Herva de Santa Maria.— Vegeta cm todos os terrenos frescos: usa-se na cura das belides c ophtalmias.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 100.— Herva do Santa Luzia. —Vegeta em terrenos frescos : serve para curar doetiças de olhos.—Exposta pelo mesmo
senhor.
N. 110.— Jurubeba ou urumboba.— Vegeta em terrenos fortes : llorece na primavera, e no outono quando he temperado:
usa-se das raizes e sementes para a cura das obstrucções comotônico c amargo.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 111. — J a r r i u h a ou mil-hoiriem.—Vegeta nos lugares arenosos junto d'agoa : applica-se contra as mordcduras de cobras
venenosas nas articulações: he muito amargosa.—Exposta pelo
mesmo senhor.
N. 112.— Jnburandi.— Vegeta nos lugares frescos e em
terras argilosas: he grande diaphoretico e applica-se na cura
das dores rheumaticas.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 113.— Japaranduba.—Arvore grande que vegeta em abundância no centro da província: usa-se das cascas contra .dores
rheumaticas.—Exposto pela Sra. D. Anua Felicia de Lima.
N. 114.— Louco.—Planta que vegeta nos lugares arenosos c
humidos: usa-se como cauterio forte.
N. 11S.— Língua de vacca.—Planta que vegeta em todos os
terrenos da província: usa-se como anlifebril e na cura das
blenorrheas.— Exposta pelo Sr. Manoel José Teixeira de Oliveira.
N. 116.— Herva de rato.—Arbusto que cresce de dez a
vinte palmos: applica-se para matar quadrúpedes danninhos.
Exposta pelo mesmo senhor.
N. 117.— Malvaisco ou althea.— Vegeta nos terrenos fortes:
usa-se da raiz e mais partes da planta como emolliente e
peitoral.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 118.— Macella.— Vegeta nos laboleiros campestres; colhe-se no principio do outono : usa-se para encher colchões.—
Preço, 120 a ICO réis a libra.
N. 119.— Macella amarga aromatica.—Vegeta em alguns
tabuleiros campestres e com abundância nas margens do rio
de S. Francisco: tem algum uso igual ao da macclla gallega.
i—Exposta pelo mesmo senhor.

— 139 N. 120,-Mangabinha ou mangaba brava . - Vege te nas
matas: a raiz e entre- cascos são purgat.vos: applica-sc, paia
os anêmicos e para provocar o fluxo menstrual. -Ex posta pel,
SM
T> Anna Felicia de Lima.
51
N léi-Mau-visinho ou sete cascos — Vegeta nas matas
da província : usa-se do cntre-casco cm pó ou em cosimento
para
curar ulceras.— Exposto pela mesma senhora.
P
nos lugares frescos: usa-se
peito.-Exposta pela mesma
1 23.- Mocotó.- Planta que vege tá con. abundância.em
todos os terrenos: he peitoral. -Exposto pela mesma senhora.
N. 124.- Pinhão de purga.- Planta que vegeta n b ler
reuos arenosos: a semente ou óleo he P*f^*K? *
adminislra-se em pequena dose.-Exposto pela mesma s nhonu
N 19"> — Orelhas de paos da mata.— Servem na cuia a
írieiras ecaloí defigndo?, banhando-se em seu comento as
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om t e s d,! í, -alia vermelha : u, a -se em rhâ, e em banho
para dores cspasinofiicns o rheumaticas. -Fxposta pelo 8ív.«
nool José Teixeira de Oliveira.
(Y nl . ( .nq- nnN 127-— Sara estrepe — Vegeta nas terrenos irraos.
np
plicJf f nas Slíes% rroriiflcar as dm- e extr.hu algum
contem um S^ihante ao vinagre : he usado pela gente
pobre.- Fxposta pe!o mo^mo senhor
f r m ™ . nTiniica-se
N 129 - Ouiioco.- Vegeta nos lugares f.escos. appWa
pam as molostins ^o ul.-ro.- Exposto pelo mosmoBonho ,
N l a o — V c l a m e . — Vegeta no sertão : usa-se da i. >u c(
pm-gntivao nnti-syphüitica.-I^posto ^ 0 0 ? N 131 .-Baba d. boi.- Planta que vegeta
dos- he P .irgativa.nnli- S y P hilitica e refngerante."'N D132n- üS -Sua que vegeta sobre pedras: uza-se
bebida ?em £?£ P-'a a cura de dores. -Exposta pelo Sr.
3

n

o

o

.

-

de ."nimaes, que costnmâo appafocer nas feridas, - Impostas
pelo Sr. Manoel José Teixeírai de Qnvwa,
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N. 136. —Batata de lejú outiú-assú.—Vegeta no sertão, he
purgativa c oraprega-se nas moléstias vcnereas.— Exposta pelo
Sr. Tenente-Coronel Pedro Vieira Júnior.
N. 137.—Raiz c semente do carnaúba.— Arvore do sertão,
applica-se como anti-sypihlilica.— Expostas pelo mesmo senhor.
N. 138.— Cascas de q u i n a . — Arvore que vegeta nas matas
e capoeiras, applica-se nas febres intermitlcntos.— Expostas pelo
Sr. Manoel José Teixeira de Oliveira.
N. 138 A . — Cascas de quina ou a n g u s l u r a . — Das matas do
litoral. — Expostas pelo mesmo senhor.
N. 138 B.— Páo de q u i n a . — De de/, léguas distante da costa.
Cresce até a altura de 20 palmos, c suas flores são roxas.—
Exposto pela Sra. D. Anna Felicia de Lima.
N. 138 C.—Quina—quina do sertão.—Cresce e engrossa bastante.— Exposta pelo Sr. Tenente-Coronel Pedro Vieira Júnior.
N. IS. Todas estas espécies de quinas são anti-febris.
N. 139.— Mangarilo. — Batata alimentícia.—Vegeta nas
malas, e cultiva-se. — Exposta pelo Sr. Barão de Jaraguá.
N. 140.— Resina de angico. — Vegeta no sertão e catingas
a arvore que a dá ; tem virtudes inedicinacs para as moléstias
de peito.— Exposta pelo Sr. Manoel José Teixeira de Oliveira.
N. 141.— Resina de cajueiro.— Tem o mesmo prestimo e
usos da gomma arábica.— Exposta pelo mesmo senhor.
N. 142.— Resina de jatobá. — O óleo que delia se extrahç
dá uma luz clara, superior á da carnaúba, e emprega-se na
composição do verniz. — Exposta pelo Sr. Dr. Ignacio José de
Mendonça Uchôa.
N. 143. — Almecega.— A arvore vegeta em abundância nos
termos de Anadia e Palmeira, e também nas matas da província. A resina he de uso bem conhecido na medicina— Exposta pelo mesmo senhor.
N. 144.— Resinada batata tupinambur.—He purgante drástico : urna oitava he dose sufflcientc para adultos.—Exposta pelo
Sr. Manoel Josô Teixeira de Oliveira.
N. 145.— Sebolinhobramo.—Vegeta nos terrenos arenosos,
tanto este como o cebolinho vermelho, cultiva-se na povoação
de Jequiá, termo de S. Miguel : custa 160 rs. a libra.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 146.— Urucuba.—Sementes d'arvore do mesmo nome.—
Emprega-se nas dores de ventosidades. — Exposta pela Sra.
D. Anna Felicia de Lima.
N. 147.—Sementes de cardo-santo branco. —Arbusto que
cresce de 3 a 4 palmos. He optimo remédio para a cura
d'asthma, tomada com o fumo, mas em pequena quantidade,
por ser muito narcótica.— Expostas pelo Sr. Dr. Ignacio José
de Mendonça Uchôa.
N. 148.—-Sementes de u m b u r a m a . — A r v o r e do sertão:

- 141 usão-se para aromati/,ar o rape. —Expostas pelo Sr. TencntoCoronel Pedro Vieira J ú n i o r .
N. 149.— Sementes de mostarda negra.—Cultiva-se pouco ;
usa-se das folhas na comida, e das sementes para molhos e sinapismos.— Expostas pelo mesmo senhor.
N. 150. — Urucú ou açafrôa.— Cultiva-se pouco ; usa-se nu
tinturaria, u na medicina como peitoral.— Exposto pelo Sr.
•Dr. Antônio de Carvalho Raposo.
N. 151.— Tatajuba.— Arvore do sertão, delia se cxtrahe a
tinta amarella.-- Exposta pelo Sr. Teiiente-Coroucl Pedro Vieira
Júnior.
N. 152.— Tamarindos em r a m a . —Expostos pelo Sr. Kieardo
Benedicto de Bivar.
N. 153. — Modelo de uma casa de campo. — Fabricada pelo
Empregado Publico expositor o Sr. José Cândido Camilo do
Araújo.
N. 154. —Arvore de lacre.— Vegeta junto aos rios c em
outros logares das matas; as bastes não engrossão muito c no
tronco e casca contem gomma laccafina, que ainda não seextralio
na provincu.— Exposta pelo Sr. Manoel José Teixeira de Oliveira .
N. 155.—Tintura de casca do páo do lacre, cm álcool de
20 grãos. — Exposta pelo mesmo senhor.
N. 156.—Itapicurú roxo.—Exposto pelo Sr. Dr. Ignacio
José de Mendonça Uchôa.
N. 157. — Itapicurú arnarello.—Arvore de grande crescimento, própria para marceneria, dá optima cinza de que se faz
a mais forte decuada, ou potassa conhecida.— Exposto pelo
mesmo senhor.
N. 158.—Tintas e áreas de diversas cores, constantes da
relação que vai inclusa no volume.— Expostas pelo Sr. I/idüro
Ribeiro Campos.
N. 159.—Argillas ou ochres ferruginosos. —Taes quaes se
achão nas barreiras de Jequiá.—Expostas pelo Sr. Manoel
Josó Teixeira de Oliveira.
N. 160.—Áreas de diversas cores.—.Taes como existem nas
barreiras de Jequiá. — Expostas pelo mesmo senhor.
N. 161.— Barro lustroso.— Das margens dos riachos do Murici, termo da Villa da Imperatriz.— Exposto pelo mesmo
senhor.
N. 162.—Pó de b a r r o . — H a nas barreiras junto ás
igrejas da Matriz e dos Martyrios de Maceió ; espécie de ochre
amarello-escuro, com que scpintão casas. —Exposto pelo mesmo
senhor.
N. 163.—Tijolos de barro da foz do rio M u n d a ú . — Suppõesc conter grande quantidade de chumbo.—Expostos pelo
rnes mo senhor.
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N . 16!i •— Oehre ferruginoso.— Acha-se cm abundância nas
barreiras da villa de S. Miguel.— Exposto pelo mesmo senhor.
N. 165.— Pedras ferruginosas.— Encontrão-se no Murici.
— Expostas pelo mesmo senhor.
N. 166.—Pedras ferruginosas.— Achadas junto ao mar nas
barreiras do rio de S. Miguel. — Expostas pelo mesmo senhor.
N. 167.— Pedras ferruginosas.— Da montanha da cidade do
Maceió.— Expostas pelo mesmo senhor.
•
N. 168.— Área lustrosa.—Da margem do rio Mundaú o
dos riachos da freguesia do Murici, termo da Imperatriz.—•
Exposta pelo mesmo senhor.
N. 169.— Áreas lustrosas, e barros pretos o brancos.—Das
serras do Murici. — Expostas pelo mesmo senhor.
N. 170. — Argilla branca fina.— Das margens do rio Mundaú,
no logar denominado Satuba.—Exposta pelo Sr. Barão do
Jaraguá.
N. 171.— O objccto deste numero foi somente pava a exposição do Pernambuco.
N . 172.— Pedras com lâminas do malacachetn.— Da povoa<;ã,> do Marici —Expostas pela Sra. D. Atina policia tl« Unia.
N. 17:).—Ditas, da villa da Atalaia.— Expostas pelo Sr. Antônio Lopes Barbosa.
N 174.— Pedra . reta porosa.— Do riacho Buraroma, termo
do A t a i i i i a , — Exporta pelo mesmo senhor.
N. 175.— Pedra fenva.— Enr.onlrâo-se com abundância no
rio denominado Fruta, termo da Palmeira.— Exposta pelo Sr.
Dr. Ignnrio José de Mendonça leiloa.N. !7'i.— La-tiina de erysfal.— Da serra do Murici.—Exposta peh Sra. D. Arma Felina de Lima.
N. 177 — P e d r a d e c r y s i . l de rocha.— Da serra do Araçaz,
li ''"i" dii ImpiTaliT/,.—' Exposta pelo Sr. Joaquim Maciel de
Araújo.
N S78.— Pedra de crystal.— 5>a povoação do Limoeiro,
termo d'.\nadia.— Exposta pelo Sr. Dr. Ignacio José de Mendiuiçi) tfçhoa.
N. 178 A . — Pedra dt- cryslal de rocha.— Das serras do rio
de S Francisco,—Exposta pelo Sr. Manoel José Teixeira de
Oliveira.
N 179.— Pedra quartz.— Das serras do rio deS. Francisco.
— íixposia pelo mesmo senhor.
N. S80.— P.o0rã calcarea dos recifes.— Exposta pelo mesmo
senh»>r,
N. 181.-™ Pedras dos lagedos da cidade das Alagoas ç villa
do Pilar.— Expostas peio mesmo senhor,
N. 182.— Schisto betuminoso.—-Da Rica da Pedra, termo
da capital.— Exposto p^lo mesmo senhor.
N. 183. — Dito ou !o;;-ni!.'!s.— f),ts barreiras de Camaragibe.
«— lis posto pelo Pr, '<>;-. i-.....iiocí ,k>;jínúm tu> Mendonça.
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N. B.— Segundo a opinii5o e analyse do Dr. Manoel Joaquim
Fernandes de Barros, cem partes destes legnites contém :
Hydrogeneo carbonado
42,77
Carbono
45,55
Matéria salina terrosa e ferro
11,66
Enxofre e iodo apenas apreciável

99,98

Tem além disto entro as lâminas do legnitfs o fluato decai,
que separou o mesmo Dr. mechanicamente e fez dellas a analyso
á parte.
N. 185.—Rebolo de amolar , da cidade do Penedo. Preço,
5 O réis o palmo.—Exposto pelo Sr. Dr Manoel Sobral P nto.
N. 186.— Entans, cascas de mariscos do rio de S. Francisco,
onde não alcançao as águas do mar. — Expostos pelo Sr. José
Corrêa da Silva Titara.
N. 188. — U m g a l l o artificial , trabalho de D. Maria Joaquina dos Santos, residente em Jaraguá.— Exposto pela mesma
senhora.
N. 189.—Uma grinalda da medulla de um certo capim que
se encontra nos lugares paludosos, trabalho de D. A n n a Deniz
de Oliveira, da cidade das Alagoas. —Exposta pelo Sr. Dr. fcüvcrio Fernandes de Araújo Jorge.
N. 189 (A'!.—Urna dila, uni ramo, uma pulseira c uns
palitos enfeitados corn pássaros, tudo de medulla de capim u
gomma , trabalhos de D. Anna Cândida Pereira Cotrim.—Expostos pelo Sr. Dr. Felix da Costa Moraes.
N. 190.—Uma palma dita , trabalho de D. Maria Marcos, da
povoação do Coqueiro Sccco, termo da villa do Norte.—Exposta pelo Sr. Marcos Agapito da Silva.
N. 191.— Um ramo artificial, feito de gomma de mandioca ,
imitando a flor e o fructo d'aroeira da praia, trabalho de i).
Maria Marcos.—Exposto pelo Sr. Marcos Agapito da Silva.
N. 192.—Uma cuia de barro, fabricada pelos caboclcs da povoação do Mnrici. Remette-se por parecer que a argihi he de boa
qualidade.— Exposta pela senhora D. AnnaFelicia de Lima.
N. 193. — Manteiga de vacca, fabricada no sertão dia Mata
Grande. — Exposta pelo Sr. Tenente Coronel Pedro Vieira Júnior.
N. 194. — Uniforme de pcllcs cortidas, a saber: um jubíío ,
perneiras , guarda-peitos, sapatos e chapeo ; tudo fabricado no
sertão *da Mata Grande.— Exposto pelo mesmo senhor.
N. 195.— Dito de ditas, a saber , um paletó , um par de sapatos, calças, collete e chapeo ; tudo fabricado no mesmo lugar.
.— Exposto pelo rnesmo senhor.
N. 196.— Dito de pelles de gato bravo ou maracajá , cortidas
em cabello, a saber: um paletó , um par de sapatos, urn chapeo o umas perneiras de conro de sussunrana, bem como um
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guarda-peitos, tudo fabricado no mesmo lugar. — Exposto pelo
mesmo senhor.
N. 197. — U m requeijão do serlfio da Mata Grande. Preço
500 réis a libra.— Exposto pelo mesmo senhor.
N. 198.—- Uma pelle corlida de cobra de veado ou giboia.—
Exposta pelo mesmo senhor.
N. 199. — U m a dita crua de dita. —Exposta pelo mesmo senhor.
N. 2 t O . — U m caixote com amostras de renda, feitas por
diversas jovens alagoanas. —Exposto por D. Antonia Maria de
Moraes.
N 200 (A).— Quator/e cartões com amostras de rendas e bicos,
um dito com duas amostras de bordados, um dito com três
desenhos, sendo um feito a pontos ou crivos de agulha. Trabalho de algumas alagoanas. — Expostos pelo Sr. Dr. Felixda
Costa Moraes.
N. 201. — Um frasquinho com mel de abelhas uruçús. Preço
de 32 • a 500 róis a garrafa.— Exposto pelo Sr. Manoel José
Teixeira de Oliveira.
N. 201 (A). — U m dito com mol de abelhas tAibibas. O mesmo
preço. —Exposto pelo rnesmo senhor.
N. 201 (B).— Um dito com mel de abelhas ipumbucas.— O
mesmo preço. — Exposto pelo mesmo senhor,
N. 202.— Pelle de bode, cortida em cabello, vinda da Mata
Grande.— Exposta pelo Sr. Tenente Coronel Pedro Vieira Júnior.
N. 203.—PáoBrasil, abunda nas matas da província,—Preço
de 6$ a 8$ réis o quintal. —Exposto pelo Sr. Manoel de Vasconcellos Júnior.
N. 203 ( A ) . — R a i z de páo Brasil. Preço 4$ réis o quintal.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 204. — Uni coche ou banheiro de vinhatico ou pão amarello.— Exposto pelo mesmo senhor.
N. 205.— Cuia de casca de coco da índia, feita no Penedo.
— Exposta pelo Sr. Dr. Manoel Sobral Pinto.
N. 206. —Modelo de urna jangada de pescaria. Preço em
ponto grande 80$ réis. —Exposto pelo Sr. Vice-Consul de Portugal João de Almeida Monteiro.
N. 207.— Modelo de um paquete de viagem. Preço em
ponto grande 80$ réis.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 208. — Lií de gctirana de leite. Vegeta no litoral.da província e nas matas. Colhe-se a 15 de Novembro a Janeiro.
-— Exposta pelo Sr. Antônio Teixeira de Aguiar.
N. 209.— Filamentos e tios de caruatá da praia. Vegeta em
lodo o litoral da província. Podem os ditos filamentos e fios
ter diflerentes usos, mas actualrnente servem apenas para se fazerem redes de pescadores.—Expostos pelo Sr. Manoel José Teixeira de Oliveira.

Com esta amostra vai também o modelo de uma larráfa de
pesca e dus agulhas com que a tecem.— Exposta pelo ínesmu
senhor.
N, 2!0.— Um caixão com cento c uma amostras de diversas
madeiras e arvores indígenas, cuja descripçSo de seus differcntes
preslimos e usos, bem como a respectiva nomenclatura, vão
em um catalogo incluso no mesmo volume. — Exposto pelo Sr.
Manoel de Vasconcellos Júnior.
N. 211.— Um cartão com um avental de velludo, bordado a
ponto de marca , com orlas de tafetá de seda amarella e forro du
setim. — Trabalhos de D. Rita Maria de Carvalho Raposo.— Exposto pelo Sr. Dr. Felix da Costa Moraes.
N. 212.— Urn quadro esculpido a canivete, representando a
Coroa Imperial, sustentada por dous anjos ou Índios com azas;
trabalho de Henrique do Azevedo Mello. — Exposto pelo mesmo
senhor.
N. 213. — Urn ditoguarnecido de molduras douradas, bordado
á agulha, representando a casa do Longwood cm que morreu
Napoleão; trabalho de D. Alsina Mendonça. — Exposto pelo Sr.
Darão de Jaraguá.
N. 214. — Um almofadSo de velludo, bordado de froco de diversas cores, com ramagens, ílorões e borboletas, coloridas de
variados matizes e de tios de ouro, com forro de damasco encarnado ; trabalho de D. Maria Adelaide de Almeida Monteiro.
— Exposto pelo Sr. Vice-Consul de Portugal João de Almeida
Monteiro.
N. 215. — Um bando de medulla de capim, figurando uma
grinalda de diversas flores aquáticas; trabalho de D. Maria da
Gloria Leopoldina da Cruz. — Exposto pelo Sr. Dr. Fclix da Costa
Moraes.
N. 216.—Uma grinalda de medulla de capim c amostras da
medulla do mesmocapim, dequehe feita, eque vegeta nas balsas
do rio Subahuma e margens de oulros rios. Extrahe-se o
âmago para afactura dascapellas c flores, logo que a planta:he
cortada. VSo algumas medullas coloridas e outras naluraes.
— Expostas pelo Sr. Dr. Silverio Fernandes de Araújo Jorge.
N. 217.— Entrecasco de buranhem, arvore de grande crescimento. Vegeta em toda a província das Alagoas, c seu tronco
he de três a quatro palmos de circumfercncia. Tomado em xarope hc excellcnte remédio para a cura de tosses. Applica-sc também com muito proveito nas moléstias dos pulmões ophlisicas.
— Exposto pelo Sr. Dr. Ignacio José de Mendonça Uchôa.
N. 218.— Resina d'arvore denominada brôo. He de grande
crescimento e vegeta em todas as matas dezlegoas além do litoral
da província. Extrahe-se do entrecasco da arvore e com cila se fabricão velas que dão melhor luz que o azeite de mamona, — Exposta pelo mesmo senhor.
19
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N. 219.— Pedra de pós. Abunda na palmeira. Raspada dá
um pó semelhante aojaspc e com a mesma propriedade.— Exposta pelo mesmo senhor.
Nota a que se refere a observação do w."33 deste catalogo.
Depois que se classificarão c numerarão osobjcctos destinados
para a Exposição da Corte, a commissão eliminou alguns que não
julgou dignos disso: razão por que os números deste catalogo se
achão interrompidos.
Cidade de Maceió em 16 do Novembro do 1861.— Barão de
Jaraguâ. — Antônio da Silva Lisboa, secretario. — Umbelino
Guedes de Mello, secretario.

AAditnmcnto ao catalogo «los «ísj^ctow rcniettidos da Província «Ias .A2ag-«l>as para a Exposição (Ba Corte do Rio de Janeiro.

N. 1. — Raiz demanacá, arbusto que cresce até a altura do
quinzo palmos e vegeta cm lodo o litoral da província : bota flores brancas que á tarde mudao para roxas: usa-se da raiz corno
forte diuretico. — Exposto pelo Sr. Luiz José de Mendonça.
N. 2.— Rabodcbugi, arbusto que cresce cmaranhando-se ale
a altura do doze palmos cm todos os terrenos de plantar cannas:
lie anti-siphilitico. — Exposto pelo mesmo senhor.
N. 3.— Japecariga, trepadeira que vegeta nas margens dos
rios c em lugares frescos na província toda : tem as mesmas virtudes medicinaes dasalsa-parrilha.— Exposto pelo mesmo senhor.
N. 4.— Cascas de laranjeira brava, arvore que tem a mesma
configuração da larangcira comihum, mas não bota fructos como
cila, e sim uma semente miúda e aromatica como a pimenta cubeba: he amarga estomacal.—Expostas pelo mesmo senhor.
N. 5. — Ti tara, trepadeira: a raiz he anti-siphilitica e tem a
virtude dasalsa-parrilha: com a haste sefabricão cestos. Dá um
coquinho alimentício.— Exposta pelo mesmo senhor.
N. G.—Cascas de barba timão, grande arvore de construcção que vegeta nas matas da província. He forte adstringente.
•— Expostas pelo mesmo senhor.
N. 7.— Tucum, planta que vegeta nos lugares humidos, e
cujo filamento heesverdeado e cornclle se fabricão redes do pesca. A madeira he muito rija e tem diversos usos.— Kxpostopelo
mesmo senhor.
N. 8.— Ti pi, planta que vegeta nos lugares frescos: he anlisiphilitica c bebc-so em cosimcntocontra a varíola,—Exposío pelo
mesmo senhor.
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N. 9.— Barrigudúiha, planta que vegeta nos platós; hcanlisiphililica e applicada para provocar o fluxo mcnstrual.— Exposta pelo mesmo senhor.
N. 10.— Carobinha, planta que vegeta nos laboieiros campcstres perto do rio de S. Francisco: he anti-siphilitica e applicada com muita vantagem contra bobas.— Exposta pelo mesmo
senhor.
N. 111 (A).—Jarrinha ou mil-homcm do rio dcS. Francisco.
Vide n.° 111 no catalogo.— Exposta pelo mesmo senhor.
N. 11.— Anil, planta que abunda nas margens o sertão do rio
de S. Francisco. — Exposto pelo mesmo senhor.
N. 138 (D).— Cascas de quina das matas do rio de S. Francisco. Vide n." 138 (C) no catalogo. — Expostas pelo mesmo senhor.
N. 80 (A).— Bagas d'arvore bordão de velho. São aromaticas
e applicão-se como vulncrario e contra ophtalmias.— Vide n.° 81
do catalogo.— Expostas pelo mesmo senhor.
N. 12.— Mucunan, trepadeira que vegeta em muitas partes
da província e principalmente no sertão, onde em tempos críticos se usa da fava como grão farinaceo. O sipó emprega-se externamente como calmante nas fracturações. — Exposto pelo
mesmo senhor.
N. 13.—Azeitona brava, grande arvore que abiinda nas
matas do rio de S. Francisco c de cujo fruclo se extrahe óleo
fino não só para pintura como para o fabrico de sabão.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 15. — Sabão da Icrra: tem o mesmo uso do sabão do
commercio : fabrica-se em grande quantidade em todo o rio
de S. Francisco, onde he muito usado: compõe-se de matérias
gordurosas de animaes e lixivias vegetacs.—Exposto pelo mesmo
senhor.
N. 16.—Casulos de bichos de seda: encontrão-sc nas margens do rio de S. Francisco na arvore do vcllame e marmcleiro bravo. Ha de outras qualidades na província toda.—Expostos pelo mesmo senhor.
N. 44 ( C ) . — F o l h a s de caruá do rio de S. Francisco, que
cresce ale a altura de 10 a 12 palmos. Vide n." 44 (B) no
catalogo.—Expostas pelo mesmo senhor.
N. 209 ( B ) . — F o l h a s de caruatá da mata, cuja planta dá
fructos muito ácidos e que tem virtudes antelminticas : as folhas
dão linho muito flno.—Expostas pelo mesmo senhor.
N. 14. —Sabonete, arvoro que cresce até a altura de 60 palmos em muitas partes da província: o fructo he comida prcdilecta do veado, c tcrn o mesmo prcstimo do sabão.— Exposto pelo mesmo senhor.
N. 18.—Esteirado junco fino dos lagos do rio de S. Francisco: serve para encher colxões. Preço 240 réis.— Exposta
pelo mesmo senhor.
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N. 19.—Espinhos de c.irdo do srrlSo:. servem cm vez de
alfinetes.—Expostos pelo mesmo senhor.
N. 20.—Filamento d'arvore chamada—cabo de facão—, n
qual vegela nas capoeiras do litoral da província. He vermelho
escuro no seu estado primitivo, mas lavado c cortido chega a
maior alvura do que o da amostra pequena que acompanha.
—Exposto po;lo mesmo senhor.
N. 186.—Entans ou sarnambis. Vide n.° 188 no catalogo.
—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 209 (A).—Folhas de caruatá. Vide n.° 209 no catalogo.
—Expostas pelo mesmo senhor.
N. 21.—Balsamo a que os naturaes chamão beijoim : o
tempo em que d ã o extracto (que he presentemente feito com
muita imperfeição) he na maior força do verão quando a
arvore cxhala urn delicioso cheiro. Vegeta rias matos acatingadas das serras do centro da província.—Exposto pelo mesmo
senhor.
N. 22.—Cera vegetal: encontra-se cortida no togumento exterior do páo-pereira e da ameixa que abunda no sertão da
província: he producto do sueco destas arvores absorvido por
um inseclo que dellas se alimenta. Para se obter esta cera
na sua maior alvura e pureza he mister separa-la do inseclo
que nella se acha envolvido; processo que se faz com pouco
trabalho.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 23.—Bonet de pello de lontra bem preparado. Preço
5$000 réis.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 23.—Pelle crua do mesmo animal, o qual he da espécie dos amphibios e habita em todos os rios e riachos da província. Preço de l* a 2*000 réis.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 24.—Cestos de vimes de titara e maracujasinho, coloridos com tintas de ochres e urucús. Preço de 500 a 1SOOO
réis.—Expostos pelo mesmo senhor.
N. 25.—Tabaqueiros de cornos de boi, trabalho dos presos.
Preço 160 réis.—Expostos pelo mesmo senhor.
N. 26.—Barro branco ou argila da serra da Marabá, 4
léguas distante da cidade do Penedo.— Exposto pelo rncsino
senhor.
N. 2T.—Pedra prela lustrosa, que abunda em alguns lugares do rio de S. Francisco. Fracturada dá optima área de
escrever.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 28.—Pedra branca calcarea do arraial do Collegio do
rio de S. Francisco.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 29.—Pedra que se diz ser cedro pclriflcado, achada no
Sacco das Pedras, 12 léguas distante da villa do Porto da Folha.
—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 30.—Crystal, encontra-se em todos os altos das serras
da margem 'do rio.—Exposto pelo mesmo senhor.

N. 31.—Pedras com vegetação da foz do rio de S. Francisco.—Expostas pelo mesmo senhor.
N. 32.—Pedras que abnndão em toda a margem do rio
de S. Francisco além da villa de Própria.—Expostas pelo mesmo senhor.
N. 3;?.—Resina de barauna, grande arvore do serlSo do
rio de S. Francisco, tem as mesmas propriedades da gomma
arábica.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 34.—Raiz de corisco, arbusto que vegeta nas matas da
província e he applicada para curar veneno de cobras.—Exposta pelo Sr. Cornrnendíidor José Rodrigues Leite Pitanga.
N. 35.—Raiz de liga-liga, arbusto que vegeta nas matas da
província: he applicado como balsamico e vulnerario.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 36.—Algodão cm rama, descaroçado na fabrica de José
Manoel de Araújo & C.a, da cidade do Penedo, por um systema de machinas americanas. Preço 1$000 a arroba nclualmente.—Exposto pelo Sr. Manoel José Teixeira de Oliveira.
N. 37.—Arôa de moldar, enconlra-se no arraial dos Índios
do Collegio á margem do rio de S. Francisco e em Pão de
Assucar nas barreiras do rio.—Exposta pelo Sr. Luiz José de
Mendonça. 1
N 9 ( A . — Caixas com amostras de assucar.—Expostas
pelo Sr. Manoel de Vasconcellos Júnior
N. 216 (A).—Uma grinalda imitando botões de rosa, feita de
medulla de capim por D. Anna Diniz de Oliveira.—Exposta
pelo Sr. Dr. Silverio Fernandes de Araújo Jorge.
N. 39.—Ochres de diversas cores das terras e barreiras do
rio de S. Francisco.— Expostos pelo Sr. Luiz José do Mendonça.
N. 40.—Ochres das margens do rio de S. Francisco.—Expostos pelo mesmo senhor.
Maceió, 21 do Novembro de 1861.—O Secretario, Possidonio de Carvalho Moreira.

ESelaclío das amostras elo madeiras da pró • viuéia das Alagoas para a Kxi9í>slea«» do 18i<»
de Janeiro.
N. 1.—Sicupira meri. —Arvore que attinge grandes dimcnções, c por suas diversas curvaturas presta-se a todas as exigências da construcção n a v a l ; abunda ern quasi toda a província
e avantaja-se cm rigeza á que nasce nas capoeiras.
N. 2,—Sicupira ássú.—He da mesma família, c serve para
os mesmos misteres da anterior, sendo inferior em qualidade.
N. 3.—Pão cTarco.— No entender dos constructores he igual
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á sieupira mcri para construcções navacs; presta-se além disso
com vantagem para caviihame cm conseqüência de ser mais rija
do que aquella; entretanto encontra-se cm pequena quantidade,
e não dá curvas para navios.
N. 4.—Gelahi amarcllo.— Arvore igual crn ( a m a n h o á sicupira
casas.j seu mister he para taboado ordinário, e conslrucção de
N. 5.—Gurubií.— Arvore linlicira, e madeira de cor rouxa,
allinge uma grossura capaz de dar traves do 16 pollegadas ern
quadro. He de grande duração quando enterrada no cMo, e
por isso a empregão corno esteios nos engenhos de assucar.
N. 6.—Barbatimão.— Emprega se cm construcções de casas.
N. 7.—Sapucaia de pilão. — Arvore de grande dimensão o
que cresce mui perpendicularmente; pôde encontrar-so algumas que dêem 80 c rnais palmos de comprimento. Antigamente
(irão empregadas para mastros de navios de porte de 100 toneladas e ainda nojo a sapucarana fornece mastros pura as barcaças que navegão na cosia. A sapucaia de pilão além do
mister que já lhe notamos dá uma fructa cuja amêndoa lio
de sabor agradável, e que tem o nome da arvore.
—N. 8.—Sapucarana.— Idem, idcm.
N. 9.—Massaranduba.—Attingc as proporções da sapucaia,
mas he apenas empregada crn coustrucções de casas.
N. 10.— Imbiriba preta. — A r v o r e das dimensões da sapucarana; aproveita-se para esteios que dcvão estar n'agua, porque o guzano gcsía pouco delia.
N. 11.-—Imbiriba branca.— Igual á antecedente crn dimensões ; não tem a propriedade de resistir ao guzano, rnas de sua
casca se extrahc cxcellenle cstopa para calafeto de embarcações: da madeira se fazem ripas pela facilidade com que racha.
N. 12.—Vinhalico.— Madeira de grande utilidade tanto nas
construcções navaescomo nas rnarcencrias; suas dimensões excedem as das arvores que ternos enumerado. He do que se fazem as
canoas para navegação dos rios.
N. 13.—Vinhatico flor de algodão.—Idem, idcm.
N. 14.—Coração de negro. — Madeira de marccneria, semelhante na cor á maria preta.
N. 15.—Gororoba.— Presta-se para mastros de embarcações
o também para taboado, se bem que de má qualidade.
N. 16.—Camassari. — Serve para taboado c para construcções de casas; encontra-se arvores ato de oito palmos do circumferencia: prefere o terreno brejoso. Dimensões do n.° 24.
N. 17.—Gitahi preto. — Dimensões o prcstimos iguaes ao
do n. 4.
JV. 18.—Louro cedro.— Madeira de que geralmente se assoaInão as casas, crn cujo mister lio empregada exclusivamente,
apezar de servir lambem para marccneria e para costado de embarcações pequenas.
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N. 19.— Louro preto.
navaes.
N. 20. — Cedro. — Ho pouco abundante na província c n5o
toma grandes dimensões ; seu presumo he para obras de
talha.
N. 21. — Páod'olco. — Arvore de dimensões próprias para
mastros d« embarcações, também he bom para taboado, e quando se lhe faz incisão em época própria destila o óleo de copahiba, de que a arvore toma o nome.
N. 22. —Jaqueira. — Arvore fructifera de fôrma» tortuosa, cuja
madeira he reconhecida como uma das de' mais duração para
construcção naval. Ho considerada madeira de lei.
N. 23. — Angelim amargoso. — Dá taboado, c hc bom para
construcções
de embarcações.
N. 24. — Golandim.
-- Arvore das dimensões do camaçari,
cujo presumo he para latas do embarcações, laboados, &c.
N. 25. — Visguciro.— Arvore do pouco presumo alem do uso
que delle se faz para taboado de caixas de assucnr,
N. 26.— Giquiübá. — Boa macieira para taboado, e he também empregada em mastrcaçâo do navios.
N. 27. — íngá.— Ha de diversas qualidades, todas de pouco
presumo c de exíguas dimensões.
N. 28. — Aroeira. — Forma-se páos curvos que servem para
cavorname de embarcações pequenas.
N. 29. — Mangue, vermelho. — A casca desta arvore hc empregada nos cortumes, e a madeira servo para traves e lenha.
N. 30. — Carrasco. — H e d o q u o geralmente se fazem as cercas, também sorve para obras do casas.
N. 31.— Bom nome. —Idem, idem.
N. 32. — Pot-imejú. —Excellente madeira de construcção naval, igualmente boa para marcenoria.
N. 33. —Tatajuba. — Madeira de tinluraria, produz cor amarella.
N. 3i.— Genipapo.— Utilisa-se em coronlias de espingardas,
e guarnição de bomba ; esta arvore dá um fructo de sabor agradável, de que se extrahe aguardente.
N. 35. — Peroba branca . — Boa para remos.
N. 36. — Araçaz. — Madeira muito foric, polo que a emprcgSo em poliamc de embarcações, dá fructo que se come.
N. 37.— Cajueiro bravo.— Veja-se o n.° 28.
N. 38.— Gitahi roxo.— Idcm o n.° 4.
N. 39.— Mirindiba.— Servo para taboado de que se faz o
fundo das barcaças.
N. 40. —Louro amarcllo. — Veja-se o n.° 19.
N . 41.— Meiú. — Hc rara esta qualidade de madeira, cujo
mister hc para mastros de barcaças.
N. 42.— Parahyba. — Madeira de qualidade inferior, de que
todavia se faz taboado para portas, e pão de tamancos..

— 152 —

N. 43.—Oiücica.— Serve para construcções de casas.
N. i»í.—Pilia.—Dá taboado de má qualidade.
N. 45.—Ingá assú.—Serve para vergas de jangadas.N. 46.—Jalobá.— Boa madeira para construcçõcs de casas.
N. H.—Ingá pão.—Madeira de ma qualidade, dá uma 1'ructa
que se come e tem o nome de arvore.
N. 48.—Batinga.—Arvore de exíguas dimensões ; quasi que
só serve para caibros e enchimentos, &c.
N. 49.—Árilicum a pó.—Tom os prestimos das antecedentes ;
dá uma 1'ructa que se come, da família das condcças.
N. 50.—Malhado'.—Serve para moirões de curracs e outras
obras dentro d'agua.
N. SI.—Peroba amarella.—'Igual ao n.° 35.
N. 52.—Grupiuna.—Serve para construcçõcs de casas.
N. 53.—Queri branco.—Madeira de muito prestimo, já
para taboado, já para mastros de barcaças, parafuzos, e outras do
marceneria.
N. 54,—Dito amarello.—Idem, idem.
N. 55.—Páo ferro.—Madeira pouco abundante na província,
não dá hastea, seu presumo he limitado, apezar de sua grande
rigeza.—Utüizão-se delia somente para massetes de carpinteiro
e calafate, em conseqüência de não se amassar nem lascar.
N. 56.—Páo santo.—Arvore igual em dimensões ao páo de
arco, porém mais estimada que aquelle; tem além de outros
misteres, o de servir para dentaduras de rodas de engenhos
quando estes se fazião de madeira.
' N. 57.—Louro pajeú — Veja-se o louro cedro (n.° 18).
N. 58.—Maria preta. — He talvez a madeira da província
que mais dure enterrada no chão; encontra-se nas malas da
Atalaia, e confunde-so muito com o coração de negro, que lhe
he muito inferior em qualidade.
N. 59.—Marmajuda.—Serve somente para conslrucçõcs de
casas.
N. 60.—Cindurú.—Madeira de marceneria.
N. 61.—Angélica.—Para taboado, e marceneria.
N. 62.—Piracuí.—Madeira de grandes dimensões, e apezar
de ser bastante rija serve também para taboado ordinário.
N. 63.—Balsamo.—Serve para conslrucções de casas.
N. 6i.—Queri d'arco.—Excellente madeira, dimensões e
prestimos iguaesao páo d'arco (n.° 3).
N. 65.—Pisco.—Para tanoaria, e remos de lanchas.
N. 66.—Goití, ou Oití.—Madeira de pouco presumo, além
do de servir para barcaças; dá fructo que se corne.
N. 67.—Casco de tatu.—Madeira de marceneria.
N. 68.—Bilro.—Veja-se carrasco (n.» 30).
N. 69.—Cupiüba.—Madeira ordinária, seu presumo he quasi
nenhum.
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N. 70. — Querí pininga. — Madeira muito rija e bonita para
niarconoria, ha na província ern pequena quantidade.
N. 7 i . — Batinga vermelha. —Veja-se o n." 48.
N. 72- — Dita branca. — idcin, idem.
N. 73. — Gaperoroca. — Serve somente para conslrucçOes d<;
casas, tem veias bonitas, porém não presta-se para marceneria,
por ser muito cheia de nós, e lascadoira.
N. 74. — Catinga de porco. — Dá traves para construcçOes de.
prédios.
N. 75. — Petemba brava. — Igual .á anteccdcnle. /
N. 76. — Miranda. — Madeira de má qualidade.
N. 77. — Bíicu-parí. — Idem, idem.
N. 78. — Golandirn curvado. — Madeira de corislrucçãonavul,
e de grandes dimensões.
N. 79. — Mangue branco. — Serve somente para lenha, por
ser abundante.
N. 80. — Angico. — Madeira do sertão, sua casca emprega-se
nos cortumes de couros.
N. 81. — Urucuba. — Unicamente para taboado.
N. 82. — Arapiraca, — Passa como a madeira mais própria
para obras na água pela sua duração,
N. 83. —Mangue da mata. — Igual em tudo á manipucira
(n.° 89).
N. 84. — Monguba. — Cresce, e'engrossa muito, mas a única
serventia que tem he de produzir da fructa uma lã muito macia,
mui semelhante á barriguda.
N. 85. — Joazeiro. — Notável somente pelo prestimo de servir
o entre-casco em lugar de sabão em muitos casos, e ser applicado para cura do chagas.
N. 86. — Gitó. — Notável somente por servir a frucla (assim
como o entrc-casco) que se assemelha á pitomba, para purgantes,
quasi sempre efficazes nas moléstias syphíliticas &c.
N. 87. — Almecega.— Notável somente pela rezina de cheiro
mui agradável, que se lhe distilla.
N. 88. — Sete-cascos. — Serve para taboado, he muito semelhante ao páo d'oleo.
N. 89. — Manipueira. — Serve unicamente para caibros, cujo
mister desempenha cabalmente; a grossura poucas vezes excede a necessária para isso.
N. 90. — Cana-fistula. — Arvore bellissima , ou seja quando
litteralmente se cobre de dores cor de rosa, ou seja quando se carrega de fructas semelhantes a espadas. —A madeira serve optimamente para rodas de carros dos que usão nos engenhos.
N. 91.— Cocão.— Excellcntc caibro de comprimento e grossura adaptada para isso.
N. 92. — Páo de viola. — Serve para taboado ordinário.
N. 93. — Bordão-zinho.— Excellente taboado.
N, 94, — Mangabinha. — Madeira de construcçOes de casas,
20
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N. 95.— Mangaba-mansa.—Dá uma exeellenle frucla de tamanho do limão, abunda nos tabuleiros, pois profere terrenos
áridos. He muito cultivada na província cm razão de seu saboroso fructo, a madeira he muito rija, cmpregão-na em dentes
tias rodas nos engenhos.
S' ^•~^' c J uil)a -— Madeira do sertão, boa para marconeria.
JN. !)/.—Barauna.— Madeira do sertão.
N. 98.— Favoira branca.—Madeira também do serlSo.
N. 99.— Páo-brasil.— Madeira de tinturaria, produz o encarnado.

PROVÍNCIA DA BAHIA.
Catalogo dos protluctos cemellidos para a Exposição Nacional1.
1." SECÇÃO.
1'UOUüCTOS BA INDUSTRIA AGRÍCOLA E PRODüCTOS NATUKAES.

t." — Algodão silvestre das matas do Orobó. —Exposto pelo
Sr. Dr. Pedro da Silva Rego.
2.°— Algodão em rarna da mala de S. João. —Exposto pelo
Sr. D. Mínoc! de Saldanha da Gama.
3." — Algodão branco, arbóreo, cultivado no engenho Vicloria. — Exposto pelo Sr. Egas Muniz Barreto do Aragão.
4." — Algodüo hcrbaceo, acompanhado de suas ramas c folhas.— Exposto pelo Sr. Paulo José deTeivc e Argolo.
5.°— Algodão (variedade nova) obtido por meio da fecundação artificial pelo Sr. Paulo José doTcive e Argolo. — Exposta
pelo mesmo Sr.
G.° — Algodão branco cm rama, de Maracás.-—Exposto pelo
Sr. Tenente Coronel José de Souza Botelho.
7.°—Assucar bruto de canna imperial, preparado, a fogo mí,
no engenho Nativida.de de Capivary, pelo Sr. Major Umbelino
da Silva Tosta.- — Exposto pelo mesmo Sr.
8.° — Assucar do canna roxa, preparado no mesmo engenho pelo Sr. Major Umbelino da Silva Tosta. —Exposto pelo
mesmo Sr.
9.°—Assucar de re-mcl de canna cayanna, preparado no
mesmo engenho pelo Sr. Major U. S. Tosta. — Exposto pelo
mesmo Sr.
10.—Assucar refinado por meio do vácuo no engenho S. Lourenço, sendo a matéria prima o mascavado.
11. -—Assucar crystalisado de l.a, 2.a e 3." qualidades, o superflno da fabrica Dous de Julho, dcMoutinho & Cornp.
12. — Duas pyramides conicas de assucar da mesma procedência.
13. — Assucar cm pó, do Engenho Novo, do Sr. Thornaz
Pedreira Geremoabo.
li. — Aguardente de mel do 22 grãos, fabricada na fazenda
Pernanduba, do Sr. Dr. Antônio Joaquim do Mello Rocha, o
exposta pelo mesmo Sr.
15. — Aguardente do mel do 24 grãos, fabricada na mesma
fazenda. — Exposta pelo mesmo Sr.
1-6. —Café moka. —Exposto pelo Sr. Dr. Miguel do Teivo e
Argolo.
17. —Gale ordinário. —Exposto pelo mesmo Sr.
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18.— Veias de carnaúba da fabrica de A. C. C. Bastos.—
Expostas pelo mosrno Sr.
19. — Veias do carnaúba da fabrica de A.. I', da Silva. —Expostas polo mesmo Sr.
20. — Passas do banana da terra e de prata, feitas na fazenda
dos Fiaes. — Expostas peio Sr. Visconde dos Fiaes.
-1. —• Farinha de aipim, preparada pelo Sr. Thomaz Pedreira
(icremoabo. —Exposta pelo mesmo Sr.
22.—Farinha de ararula, preparada pelo mesmo Sr., e por elle
exposta.
23. — Fumo cm folha, cultivado pelo lavrador proprietário
do engenho Nalividadc de Capivary, o Sr. Major. Umbclino da
Silva Tosta. —Exposto pelo mesmo Sr.
24.— Raiz de mandioca amarella, cultivada em salão arenoso
escuro. — Exposta pelo Sr. Bento Ferreira do Araújo Lemos.
2j. —Casca de sucupira—adstringente, empregada em decocção contra a syphilis inveterada e as bobas. — Exposta pelo
Sr. Dr. Antônio Joaquim de Mello Rocha.
20. — Leite de gameleira branca, a^plicado como drástico,
adstringente. — Exposto pelo mesmo Sr.
27. — Lã retirada da arvore barriguda, procedente da Muriliba.—Exposta pelo Sr. JoãoBapüsta Pamponet.
28.— Unho de ticum da Bahia. — Exposto pelo Sr. Pedro
Ferreira Vianna Bandeira.
2 9 , — L i n h o de bananeira da Bahia.—Exposto pelo mesmo Sr.
30. — Prodncto vegetal tendo as qualidades da lã branca,
•vindo da Muritiba.—Exposto pelo Sr. Antônio Ribeiro Sampaio.
31. — Paina ou seda alvissima, produzida por um fructo da
fôrma dos cuiclés, acompanhada de um desses fruclos. — E x posta pelo Sr. Egas M u n i z Barreto.
32. — Baraúna-resinosa. Esteios, peças do carro ; casca e resina mcdicinacs. Acompanhada de sua resina o. fructos.
3 3 . — A n g i c o , folhas e casca empregadas em moléstias do
peito ; a casca moida serve para curtir couros.
34. — Orelhas de onça.
35. —Cera da terra.
36. — Tinta de catinga de porco depois de levar foi ro.
37. —Tinia da aroeira t a t a j u b a ,
38. — Mel da abelha gilahy. f
/V. li. — Os produclos de n." ;;i
38 foriio expostos pelo
r. Pedro Ferreira Vianna Bandeira.

2a SECÇÀO.
MINERAES.

39. — Uma verlebra de um animal desconhecido, adiada cm
uma limpa do tanque da fazenda de S . Francisco. — Exposta
pelo Sr. Pedro Ferreira Vianna Bandeira.
40. — Salitrc procedente do Morro do Chapéo. — Exposto pelo
Sr. Annibal José Pereira Borges.

3.' SECCÃO.
PBODÜCTOS MANUFACTUttADOS .

41. — 2 pecas do algodão de difforenles larguras, c 2 ditas de meia lona, larga e estreita, da fabrica Todos os Santos, em Valença, acompanhadas de um quadro representando
a mesma fabrica. — Expostas pelo Sr. Antônio Pcdroso de Albuquerque.
42. — l poça de panno trançado a duas faces, cujo preço be
de 480 rs. a vara. — Expostas pelo Sr. Paulo Pereira Monteiro.
43. — 2 ditas de diftbrentes riscados, cujo preço he de 560 rs.
— Expostas pelo mesmo Sr.
44. — 2 ditas de picote azul, a 500 rs. a vara . — Expostas pelo
rncsmo Sr.
45. — l dita de panno liso para roupa de escravos, a íOO rs.
a vara. — Exposta pelo mesmo Sr.
46. — l dita de trançado, a 380 rs. a vara. — Exposta pelo
mesmo Sr.
47. — l caixa com sabão econômico, da fabrica Victoria, do
Dr. Pedro da Silva Rego, pelo preço de 160 rs. a libra.
48. — Sabão cor de chumbo. — Exposto pela mesma fabrica.
49. — Sabão para toilette de cor branca e cor de rosa. — Exposto pela mesma fabrica .
50. — Três figuras de sabão de toilette, representando duas
pombas e um leão. — Expostas pela mesma fabrica.
51. — lOcaixasde charutos abaixo especificados. — Expostas
pelo fabricante Cândido Ferreira Jorge da Cosia, -com Imperial Fabrica cm S, Felix, a saber:
52. — Guanabaras, caixa do 100, a 4$500.
53. — Suspiros, dita do 50, a l §750.
5Í-. — Lanceiros, dita de 50, a 1$>750.
. 55. — Havaneiros, dita de 50, a l $750.
56. — Delicias, dita do 100, a 3*000.
57. — Emilios, dita do 100, a 2SJ500.
58. — Panitellas, dita do 100, a 2»SOO.
! 59. —. Ypirangos, dita de 50, a 19500.
60. — Aprazíveis, dita de 100, a 2#000
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61. _ Regalia imperial, dita de ICO, a 2ÍH100.
62.— C caixas com charutos d e d i í l e r e n í e s - q u a l i d a d e s , da fabrica do Sorve & Comp.—Expostas pelo Sr. Pedro Ferreira
Vianna Bandeira.
63. — 2 caixas com charutos de diversas qualidades da fab'ica
do Antônio D u l l r a do Andrade.
64. —Tijolos da fabrica do Si1. Freire, cm Jaguaripc. — Expostos pelo mcsrno Sr.
6 5 . — U m a costureira de páo-selim c sebastião do arruda,
ornada do uma copclla cm t a l h a , pelo Sr. Joaquim Rodrigues do
Faria ; feita pelo Sr. Victofino José Pereira Júnior. —Exposta
pelo mesmo Sr. Vidorino.
66.—Uma castanhola nas mesmas condições. —Feita de diversas madeiras embutidas pelo Sr. Salustiano dos Santos Gomes, c exposta pelo mesmo Sr.
07. —Chapéos de feltro Unos da fabrica das Pedreiras, do
A n l o n i o Joaquim d a S i l v a . —Expostos pelo mesmo Sr.
68. — Uma caixa contendo cola fabricada do couro, pelo Sr.
Aritonio Valentim da Maia. —Exposta pelo mesmo Sr.
69. — U i r n garrafa de agu.i artificial das Caldas da Rainha
para bobida, preparada pulo Sr. Anselmo da Fonseca Burros. —
Exposta pelo mesmo Sr.
70.— Uma garrafa do água artificial sulfurosa do S, Pedro
do Sul para banho, preparada pelo mesmo Sr. opor eUe exposta.
71.—Conservas do legumes do paiz preparadas pelo Sr. Francisco Pereira do Vasconcellos.— Expostas pelo mesmo Sr.
72. —Vinagre branco fabricado pelo Sr. J. D. Gondim crn
sua fabrica na Gamboa. —Exposto pelo mesmo Sr.
73. — Vinagro preto, fabricado pelo mesmo Sr. e por cllo
exposto.
74. —Azeite de mamona (dous vidros), fabricado pelo mesmo
Sr. e por elle exposto.
75. —Azeite de mamona, clarificado polo mesmo Sr. e por
elle exposto.
76. — Vinho de caju do 1848, fabricado pelo Sr. Lourcnço
Devoto. •—Exposto pelo mesmo Sr.
77. —Cachaça preservativa contra a embriaguez, fabricada
pelo Sr. Anselmo da Fonseca Barros. — Exposta pelo mesmo Sr.
78. —Verdadeira farinha peitoral de S. Bento, fabricada o
exposta pelo mesmo Sr.
79 — Vinho preservativo contra a embriaguez, fabricado o
exposto pelo mesmo Sr.
80. — U m livro encadernado na offlcina de Catilina & Comp.
pelo Sr. M. Alvares de Souza. —Exposto pelo mesmo Sr.
81.— Ramo de flores feito de pennas, bem como o bordado
representando flores, c a Coroa Imperial, pela Sra. D. Maria
Elidia de Andrade. —Exposto pelo Sr. Dr. Miguel cie Teive e
Argolo.
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82. —Retrato feito de pennas representando S. M. o Imperador, pela mesma Snra. — Exposto com o tim de ser enviado
á S. M. a Imperatriz.
83. •— Biscoulos fòTos feitos pelo Sr. Francisco da Ilocha Tavares, rua das Fiôres n. G6, c por elle expostos.
Objectos procedentes do Recolhimento dos Perdões e cxposíospdo
Sr. Pedro F. V. líandeira.
84.
8a.
8(5.
87.

— Uma pomba feita de um lenço.
— Um ramo do papel dourado imitando ülagrana.
— Uma rosa feita de um lenço branco.
— Uma cestinha de papel.

Olijeclos procedentes do convento das Mercês, expostos pelo mesmo
Sr.
88. — Uma cadeirinha feita de papel. —Exposta pelo Sr. Ricardo José da Silva Graça.
Olijeclos provenientes do Convento da Soledade, expostos pelo
mesmo Sr.
89. — Três ramos de flores de pcrmas.
90. — Uma griualda de dita.
Objectos vindos do Convento dos Humildes, expostos pelo Sr. desembargador Antônio Calmon du Pin c Almeida.
91. — Um ramo de flores de pennas.
S2. — Um dito de flores de ouro e bezouros.
Objectos expostos pelo Sr. Dr Antônio Joaquim de Mello Rocha.
93. — Uma caixa com ramos de flores douradas c matizadas,
contendo um lenço picado, tudo de papel, feito no convento do
Desterro por D. de S. B.
*J4. >- Uma palma representando flores como de arminho,
feitas de pennas por Soror M. E. do E. S.
Objectos diversos.
95. — Duas caixas de charutos fabricados pelo Sr. Francisco
José Cardoso e por elle expostas.
9ti. — Quatro caixas para charutos, de diversos tamanhos,
confeccionadas na fabrica da serrar situada no Engenho Capivary
em S. Philippe, acompanhadas de Ires taboas serradas como spé-
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cimcn do trabalho.— Expostas polo Sr. major Umbclino da Silva
Tosta, proprietário da dita fabrica.
97. — Uma cesta de llores artiíiciaos feita por I), Loopoldina
Campos da Silva Telles, e exposta pelo Sr. Ur. Miguel de Teivo
e Argollo.
98. — Uma frasqucira feita de papel.
99. — Urna bananeira cotn seu cacho feita de piinnas, exposta pelo Sr. I)r. Manoel Joaquim de Souza Brito.
100. — Um coleirinho bordado a pcnnas, exposto pelo
mesmo Sr.
101. — Chave do madeira usada no sertão, exposta pelo Sr.
Pedro Ferreira V. Bandeira.
102. — Seis caixas de Historia Natural com peixes preparados
pelo Sr. José Caetano de Abreu Conlreiras, e por cllc expostas.
4." SECÇÃO.
BELLAS

103.
l Oi.

ARTES.

. Retrato á óleo, da Sra C. G., polo Sr. Grenièr.
- D u a s talhas o vinte cinco quartinhas de barro dourado.

NOTA. — N o acto da conferência dos objectos vindos da província da Bahia, reconheceu a Commissão Directora da Exposição Nacional que alguns outros productos naturaes e industriaes, alérn dos acima mencionados, haviãosido d'ahi retneltidos,
mas chegarão em tal estado de deterioração, que não foi possível classifica-los devidamente.

PROVÍNCIA DE SERGIPE,
Catalogo dos objecios que ({gorarão na Exposição da Bahia c
forão reraellidos para a Exposição Nacional da Còrle.
l. a SECÇÃO.
N. 1.- -Abulna.
N. 2.- -Arroz pilado.
N. 3.- -Dito cm casca.
N. 4.- -Algodão caboclo.
N. 5.- -Dito branco.
N. 6.- -Amendoins cultivados em terra trabalhada pelo
arado.
N. 7.--Ditos communs.
N. 8.- -Baunilha.
N. 9.- -Batatas brancas, roxas e inglezas.
N. 10.--Copahiba (óleo).
N. 11.--Cocos (3),
N, 12.--Cortica de araticú, empregada em boiasde rede do
pescaria.
N. 13.--Croata.
N. 14.--Casca de mangue branco, conhecida por sapateiro,
cmpregada na tinluraria.
N. 15.--Dito de dito vermelho.
N. 16.- -Erva de chumbo.
N. 17.- -Fedcgoso.
N. 18.- -Feijão branco.
N. 19.--Dito rnulatinho.
N. 20.- -Dito Bahia.
N. 21.- -Dito jacú.
N. 22.--Dito amendoim.N. 23.--Dito preto.
N. 24.- -Dito andú.
N. 25.--Fava branca.
N. 26.-•Dita mulatinha.
N. 27. •Dita mangolô.
N. 28. Feijões de corda.
N. 29. •Farinha de mandioca.
N. 30. •Dita de araruta.
N. 31. •Fumo em rama.
N. 32. •Pés do fumo.
N. 33. Gergelim.
N. 34. Gomma de mandioca (pohilho).
N. 35. Genipapeiro (madeiras).
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N . 30.- iptíctícuauha branca.

N . 37.- Dita preta.
N. 38.- Inhame.
N. 39.- •Mastrusso.
N . 40.- Maçaranduba.
N . 41.- •Embira de araticú.
N. 42.- •Fibra vegetal do gravatá-assú.
N. 43.- Dita de dito du uma espécie de malvacea,
N. 44.- -Ticum da capoeira.
N. 45.- -Dito da inata.
N. 46.- -Mamona branca.
N. 47.- -Dita azeiteira.
N. 48.- -Dita vermelha.
N. 49.- -Mamoninha.
N . 50.- -Milho.
N. 51.- -Óleo de coco.
N . 52.- -Dito de mainona.
N. 53.- -Páo d'arco.
IV. 54.- -Qtiinquina.
N. 55. -Sicupírà'.
N. 56. -Sapucaia.
N. 57. -Cebolas diversas.
N . 58.-—Tapioca.
N . 59.—Condurú.
N. 61). -Cedro.
N. 61. —Sicupira-assú.
N. 62. —Itapícurú.
N - 63. —Biriba.
N. 64. —Jitahy-peba.
N. 65. —Mussilahiba.
N . 68. —Jitahy amarello.
N. 67. —Moreira ou tatajuba.
N . 68. —Potumujú.
N. 69. —Gratnma ruiva.
N. 70. —Arapiraca.
N. 71. —Canna-fistula.
N. 72. —Peroba.
N. 73. Angelim.
—Lu rãngeira brava.
N.
N. 75. — Pão cravo.
N. 76. —Urucú.
N, 77. —Louco (planta).
N. 78. -Paina de tanoa.
N. 79. -fiaiata.
N. 80. -Canna roxa das Anlilhas.
N. 81. -Fava grande.

'N. 82. -La de flecha do canna de assiicaf.

2.» SECÇÀO.
N. 83.—Argila ferruginosa do Aracaju.
N. 84.—Dita do rio de S. Francisco.
N. 85.—Dita do dito SergipeN. 86.—Mineral de ferro do rio de S. Francisco.
N. 87. Pedra calcarea empregada nas construcções, da qual
só obtém a cal commum.
N. 88.—Dita de dita tiila.
N. 89.—Mármore bruto de Vasa-Barris.
N. 90. —Dito polido de dito.
,\. 91.—Dito branco bruto de dito.
N. 92.—Dito preto de dito.
N. 93.—Barro empregado nas construcçôe.s.
N. 94.—Pedra curuba.
N. 95.—Calcarea do rio Sergipe.
3.» SECÇÀO.
N. 96.—Trabalho offerecido por senhora.
N 97.—Trabalho indígena feito com cera de abelha.
N. 98.—Caixinha de umas 10 peças do madeira feita ao
torno, com oito íiletes na tampa, dos quaes quatro são moveis.
Trabalho do Sr. Dr. Dionisio Eleuíerio do Menezes.
N. 99.—Louça de barro do rio S. Francisco (2 artigos)
N. 100.—Louça vidrada do Pé do Banco (3 artigos).
N. 101.—Corda de sedenho.
N. 102.—Dita de croa'n.
N. l'J3 — M i a do Oo de aíg<>:ião.

N. 104.—Tijolo usado nas arcadas das fornalhas das fabricas
de assucar.
N. 105.—Dito de alvenaria.
N. 106.—Estopa de sapucaia.
N. 107.—Balaio de cipó.
4.» SECÇÃO.
N. 108.—Trabalho feito em pedra calcarea, e offerocido pelo
curioso Manoel Jacintho de Santo Amaro, natural da listaticia.

PROVÍNCIA DE PERNAMBUCO.
lllms. o Exins. S r s . — A Coimnissão directoro da exposição
da província de Pernambuco c outras Hmilrophcs vem, na
fôrma do g li d o a r t . 7." das inslrucções do 8 de Agosto de
1801, relatar a W. Exs. o (jiio occorreu acerca da exposição
desde a sua primeira sessão o (é lio.jc.
Logo na primeira reunião reconheceu esla Commissâo que
ti5o havendo industria fabril na circunscripçSo da exposição,
não existindo por isso objeetos manufaelurados, que pudessem
abastece-la, c sendo mui 'limitado o numero dos productos agrícolas do exportação o pouco maior o das substancias alimentícias cultivadas,'só Jho reslavilo, como olernento principal da
exposição, os produclos espontâneos da natureza.
Para osles poderem servir de base a uma exposição, cumpria não só que esla Comrnissão podessc dispor do um grande
espaço de tempo, mas também que incumbisse da collecção
desses objeclos á homens, que tivessem alguns conhecimentos das
sciencias ualuraes e dos processos industriaes.
Além de parecer que se não encontraria uma só pessoa com
esses predicados no interior da província, as poucas, que para
isso se acharião habilitadas na capital, do certo não quererião nem talvez poderião prestar-se ao grande sacrifício de ir
fazer essa coüecção.
Desanimada por estas considerações rcflectio esta Commissâo
se devia ou não assumir a responsabilidade de uma cmprcza
tão incerta; mas, receiosa de que se attribuisse a falta de dedicação pelo bem publico o que era simples c verdadeiro reconhecimento de sua impotência para dignamente preencher a
missão, que assumia, e movida também pela defcrencia que
lhe merecem as qualidades do digno Presidente desta província,
resolveu a ceei tá r a espinhosa tarefo da direcção da exposição.
Tomado este encargo, quanto mais a Commissâo havia reconhecido as difflculdades quasi insuperáveis de semelhante empreza, tanto maiores deverião ser os seus esforços para conseguir um resultado satisfactorio; e por isso desde a sua primeira sessão expcdio circularcs a todos os Juizes do Direito,
ás Câmaras c Juizes Municipacs, a todos os Vigários, a todas
as Sociedades artísticas, ao Instituto Agrícola, a Sociedade Commercial, e finalmente áquelias pessoas, que pela sua illustração, ou influencia, podião ministrar, ou contribuir para que
se ministrassem objectos ó exposição.
Nesta mesma primeira sessão se subdividio a Commissâo cm
secções para promover e activar a vinda de productos, e para'
os classificar á proporção que chegassem.
Além.destas ultimações pessoaes e directas, excitava-se a
dedicação publica por esta tentativa do exposição cm quoti-

L. 160 —

dianos artigos dos diários, mostrando a utilidade das exposições, e as conveniências, que dellas tirã,o por toda a part< "
productos.
Sente esta Commissao ver-se obrigada a confessar não
que
bern poucas respostas dessas circulares obteve, como pareciao
não ser correspondidos os convites feitos a particulares para
concorrerem com produclos para a exposição no dia 7 do corrente, sendo que de todos apenas se ouvia a allegaçao da
estroiteza do prazo para tal festa designado.
Desta opathia que parecia notsr-se, unida a demoradas remessas de productos das províncias limítrofes, causada poi
não haver oellas vapores, que pudessem aqui chegar anl
>
dia 7, resultou que na véspera desse dia se achavão as salas
destinadas á exposição quasi vasias.
Com grande pezar seu expoz esta Commissao ao Exm. t ;
sidenle da província a indeclinável necessidade de addiar a inauguração da exposição para 16 do corrente, contando com a chegada dos vapores até esse dia, e estando bem disposta a conseguir dos productores seus amigos as possíveis amostras : e
produclos com a máxima rapidez.
Com igual sentimento ammio o E x m . Presidente da província a um arldiamcnto que contrariava as determinações do
Governo de Sua Majestade; mas foi a isso compeliido pela
necessidade de evitar um simulacro de exposição.
Graças ás chegadas dos vapores c as diligencias perseverantes
feitas naqueiles nove dius, pôde finalmente abnr-sc no dia 1<>
do corrente, nas salns do Pal.-icio do Governo , a exposição que
" A s:iiu d^;^üíir,:ca«.>7roaeto publico dos mais graves
que os membros idosos desta Comaiissão tem presenciado nesta
cidade.
Crngreíí.írão-se quasi todos os habitantes notáveis pela mostrarão e pel,i posição social na sala do throno, e ahi no mais
profundo silenro "e com extrema attcnçao dos ouvintes pronunciarão os E*ms, Presidentes da Província e da Lommissão
os discursos, de que vão copias annexas ú este relatório, e que
muito parecerão agradar aos assistentes.
Ern seguida franquearão-se ao povo as salas da exposição, melo
á sua frente o Exm. Presidente da província e a Commissao.
Conforme o disposto no programrna adoptado por esta Commissão, que se acha nas actas de suas sessões annexas por copia
á este relatório, as salas ficarão abertas ao publico todo o cna,
e desde logo se notou uma concurrencia, c grande enthusmsmo
que a supposta indifferença não deixara presentir.
Esla concurrencia continuou até o ultimo dos sete dias, que
durou a exposição, subindo o numero total dos visitantes a doze
mil trezentos cíncoenla e trcs, e muito maior seria, se, conforme
as ordens do GOYWIP do Sun. MsfK-stodp. o Exm. Preside!

- im üd província não foíse obrigado a remetler para a exposição
central da corte os objectos designados por esta Commissao
com a necessária antecedência para chegarem antes do dia 2
de Dezembro.
A impressão que fez sobre o povo esta primeira exposição,
parece a esta Commissao de optirrto agouro para as futuras
exposições, preparadas e coordenadas com a indispensável antecedência.
Os cidadãos das mais elevadas condicções sociaes, como os
das mais humildes, rnostravao igual contentamento, ardor igual
em contemplar os artefactos, que ai li patentearão o gênio artístico de seus concidadãos, e as amostras dos muitos productos,
com que a natureza nos mimosçia.
Não pode esta Commissao duvidar que o estimulo da concurrericia artística se desenvolva nas futuras exposições, e venha
a produzir os bcnefieos resultados, que por toda a parte tem
dado.
Pura as exposições chegarem a ser o que he possível que
ellas sejão entre nós, bastara que sejão annunciadas um anno
antes da sua inauguração, e que se adoptc o sysíema geralmente seguido de não serem absolutamente gratuitas, sendo
os bilhetes de entrada mais caros cm certos dias, ou a certas
horas do mesmo dia.
Persuade-se a Commissao que se nesta exposição o rninimo
preço de uma entrada fosse de 400 réis, e o máximo de 1?*000,
se terião apurado de oito a dez contos de réis em menos
de vinte dias.
Esta som ma seria suffieiente não só para se darem prêmios
aqui mesmo, e para as despezas da installaçã"o, mas também
para auxiliar de entre os artistas pobres, aquelles que, pelos
seus artefactos, mais dignos se mostrassem desse auxilio.
Obtemperando ao preceito de indicar os possíveis melhoramentos industriaes nas províncias, que contribuirão para esta
exposição, limita-se esta Commissao a ponderar, que não exislindo verdadeiramente industria fabril, e não podendo ella
existir, em quanto o juro dos capitães, e o preço do trabalho
- forem tão caros, como são entre nós, nada mais se pode indicar
do que a necessidade de reunirem os bons cidadãos todos os
seus esforços para remover as causas que obstão á existência
desta industria.
A acção dessas mesmas causas entorpece a lavoura, influindo
de um modo funesto na qualidade e na quantidade dos seus
productos, vindo a ser o melhoramento principal o eoinmum
á todas as nossas industrias a diminuição do juro dos capitães,
e o augmento das forças productoras.
Sendo porém o assucar o principal prodiiclo desta província,
e aquellc, de cujos melhoramentos maiores o mais próximos
bens coHieriâo ns províncias da eirenmsrripcão desta exposição,
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lembra esta Commissão a grande utilidade que proviria da
instituição de engenhos—modelos, á maneira das fazendas modelos da Europa.
Instituir um engenho—modelo, onde a cultura da cana, c o
fabrico do assucar se pratiquem pelos melliodos adoptados nos
paizes, que melhor, e maior quantidade de assucar produzem,
seria empreza, que não devo exceder as forças do Instituto
Agrícola desta cidade, principalmente se for auxiliada nesse
intento pelo Governo de Sua Magcstadc.
As conseqüências benéficas desta instituição são manifestas.
Bastaria aos actuaes productores de assucar ir passar alguns
dias no engenho—modelo, quando este já funccionasse regularmente, para verem e aprenderem praticamente com rapidez
e economia a cultura que torna a cana mais saccharina, c o
fabrico que maior quantidade, e melhor qualidade de assucar
crystaüisado dá.
Só este exemplo patente á todos de um rendimento duplo
do que actualmentc conseguem os produclores, poderia acabar
com a rotina dos séculos passados, c induzir os actuaes productores a irem adoptando pouco a pouco, segundo o alcance
de seus recursos, os aperfeiçoamentos de cultura e fabrico,
que cada vez se vão tornando mais absolutamente indispensáveis.
Este methodo de aperfeiçoamento somente pratico lie no entender desta Commissão o único rapidamente adoptavcl, e sendo
o mais applicavel ás circurnstancias dos nossos agricultores,
lie ao mesmo tempo o mais econômico; tanto que, se o engenho—modelo fosse honrada e inteligentemente administrado, muito poucas safras cobririão com sou rendimento as
despezas de inslaliação.
A realisação deste pensamento nas províncias da circunscripção desta exposição seria um dos maiores benefícios, que
cilas podem dever ao Governo de Sua Magestade, e seria cila
ao mesmo tempo o maior incentivo que o Governo poderia
dar a todas as outras industrias, por que sendo estas, como são,
alimentadas pelos productores de assucar, definharão, ou prosperarão, conforme definhar, ou prosperar u industria saccharina.
A precipitação com que chegarão á ultima hora todos os
productos, c a rapidez com que, encerrada a exposição, forão
encaixotados em mui poucas horas, não permiltirão que csla
Cominissão preenchesse cabalmente as disposições do § 4,° do
art. 8.°, c do § 1.° do art. 11 das instrucçOes de 8 de Agosto
do corrente anno.
Até o dia 7 fixado para a inauguração nada havia para
classificar. Addiada esta para o dia lt>, só nas vésperas desse
dia, e depois delle vierão chegando os productos.
Com os dados incompletos, que ministra vão os productores,

fira' impossível fazer instantaneamente uma classificação satísfactoria, e não se podendo addiar mais a exposição, nem interrompê-la depois de inaugurada, ficou a maior parte dos
productos com os rótulos e as indicações que tiazião.
Durante a exposição a aflluencia do povo enchia completamente as salas, c tornava absolutamente impossível todo e
qualquer trabalho.
Esperava esta Commissão que nos três ou quatro dias, que
devião mediar entre o encerramento da exposição e a chegada
do vapor Inglez, poderia fazer novos rótulos, e organisar um
catalogo com parte ao menos das noticias exigidas. Succedeu
porém que o Exm. Presidente da província mandasse fechar
a exposição no sétimo dia da sua inauguração para se encavxotarem imnicdiatamente, e se remettcrem sem demora pelo
vapor de guerra Paraense os objectos expostos, no intuito de
os fa/cr chegar á Exposição Central antes do dia 2 de Dezembro.
Entre o encerramento da exposição, e a partida dos objectos mediarão apenas quinze horas de trabalho diurno, as quaes
forão admiraveltnente aproveitadas para o encaixotamento e
transporte á bordo, mas que tolhendo o exame dos objectos,
inhibia de ministrar as devidas explicações.
De modo algum poderião estas ser completas, porque, apezar
das reiteradas instâncias desta Commissão, a rnaior parte dos
expositores nem uma informação mandou acerca de seus productos, muitos dos quaes chegarão até sem nome algum.
Foi por estes motivos que a Commissão se viu reduzida a
preencher o disposto nos mencionados artigos das instrucções
de um modo incompleto, o que a não satisfaz.
Este mesmo relatório com as noticias e observações, que
encerra, foi organisado apressadamente nas poucas horas que
podem mediar entre a partida do Paraense, e chegada do vapor
Inglez.
Os objectos expostos pelas províncias Ifmitrophcs entendeu
esta Commissão dever remettc-los todos á essa Exposição Central,
excepto aquelles, cujo regresso daqui para o lugar da producção era exigido pelos expositores, fazendo seguir com elles
todos os documentos que os acompanharão para guiarem essa
Commissão no juizo que houver de formar.
Dellcs, e dos que forão expostos pelos habitantes desta provincia teve esta Commissão a honra de fazer remessa a W. EExs.
em cento e trinta e dous volumes, que hontcm sahirão deste
porto no vapor de guerra Paraense.
Acerca dos productos expostos pelos habitantes desta província chama esta Commissão a attenção de VV. EExs. para
os objectos seguintes :
A rnachina tachygraphica do Padre Francisco João de Azevedo (caixa n. 40 J?) pareceu tão importante a esta Commissão,
22
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é|üe não só auxiliou o seu autor para a concluir, como aíé
o mandou á expensas suas, para lazer funccionar o seu invento
perante essa Commissão. Entende a Comrnissão que he esta
machina susceptível de aperfeiçoamentos capazes de tornarem
a tachygraphia urna arte uniforme, c muito fácil de aprender.
Os apparclhos de Mr. C. L. Cavnbronne para o estabelecimento de latrinas publicas e particulares (caixa n. 40 A) forão
construídos aqui pelo seu plano, depois de ter elle reconhecido
que não precnchião as suas vistas os que lhe tinhão sido majv
dados da Europa. No systema separador por elle seguido parece o.ousa nova a esta Commissão a adopção de uma válvula
para o escoamento das águas sujas, independente da válvula
das matérias fecaes, c bem assim o modo pelo qual nas latrinas
publicas ou communs só torna independente da vontade a limpeza dellas, porque esta he produzida pela pressão dos pés
no ücto de descer do estrado.
O chapco de pello de ratão do Rio Grande do Sul exposto
pelos Srs. Maia & Irmão, por ser leito com matéria prima nacional por artista brasileiro, e pelas diíficuldadcs vencidas para
tornar esse pelío convenientemente macio, parece a esta Commissão digno de allenção, tanto mais que acha módico o custo
de 4$ÜOO por que sano cada um.
A arte de fabricar flores não era conhecida em Pernambuco
antes da Independência do Brasil, apenas algumas tentativas
feitas indicavSo a possibilidade de não precisar recorrer ás outras
províncias, entretanto só ha poucos annos que deixarão de ser
objeclo de commercio "de importação os ornamentos de flores,
que vinhão da província da Bahia.
Não he preciso attcnder ao pequeno numero de annos decorridos depois que estabeleceu-se a arte de florista em Pernambuco, para aquilatar o mérito dos trabalhos remeltidos nas caixas
n."' i, 2, 8, 10, 11, 17, 28 c 29.
Qualquer que seja o gênero de flores que se considere nota-se
como primeira impressão a semelhança perfeita com as flores
naluraes; he isto o resultado da perfeição do acabamento de
cada flor, de cada folha, de todas as partes emíim que compõe
a arvore, e da boa harmonia das cores. A difficuldade de obter
esta harmonia nos ramos de pennas, em conseqüência de não
poder o artista gradua-las, pois tem de emprega-las taes quaes a
natureza as ofíurece, faz realçar o trabalho dos dous ramos
apresentados um pela Exma. Sra. 1). Clotilde César, e o outro
pelo Sr. Antônio Ramos.
Vários bordados e labyrintos feitos com toda a perfeiçSo
attrahião a attenção da Commissão, e do publico que afiluia para
vê-las.
A Commissfio tem o pesar de participar a V. Exs. que poucos
donos consentirão na remessa para o Rio dos objectos desta
ordem : mesmo os que vierão do Ceará, n3o poderio seguir em

conseqüência das ordens que os acompanharão; entretanto a
Commissão julga de seu dever declarar que um dos objectos mais
bem feitos, e digno do figurar cm q u a l q u e r Exposição Universal,
era um lenço feito de urna só grade offerecido pelo Sr. Dr. Aquino,
que além deste offereceu mais dous tuinbem feitos com toda
a perícia.
Alguns bordados de ouro lambem apparecerão na exposição,
c entre cllcs se distinguiao dous leitos no collegio das expostas,
um vôo de hombros e um frontal de sacrario, não só pela
quantidade de trabalho como pelo gosto e elegância dos desenhos.
A Commissão chama a attenção de. V. Exs. para estes trabalhos,
afim de obter algum encorajamento para o collegio das expostas e para os das orphãas, cujos trabalhos" de flores tanto
avultarão na bella collecção que rounio-se na exposição.
Uma coroa feita de bisouros (baliu n . ° S B ) também he digna
de toda a consideração pela belleza de execução, e difficuldade com que devia luctar o artista.
As fructas de cera (caixa u.° 9 B) s3o do grande perfeição
e podem ser comparadas ás naturaes.
A Commissão deve participar a V V. Exs. que um ramo de
flores feito pela família do Sr. Machado Rios e qu<> ora uma das
obras mais primorosas desta exposição, soffrcu uniu avaria que
as damuilicüu a ponto de nfio poderem ser remeti. (Uís
Um bordado feito sobre setim com fio de filo pela Exma.
Sra. U. E. E. da Silva Castro, representando S. José, imita
Sambem um desenho de crayon que mesmo a pequena distancia
he possível a ülusão do expcctador.
ürn modelo de ponte (caixa 15 B) offerecido pelo Sr. engenheiro em chefe W. Martineati he uni objecto digno do toda a
consideração dos Srs. engenheiros, afim de se pod^r fixar um
typo de polida simples e baratos para os numerosos rios que
corlflo as diversas províncias. A Cornmissão entende que liuveria
grande vantagem na escolha de um typo de pontes sob o ponto
de vista da economia, sendo enlâo possível fazer-se uma encômmenda ou adjudicação de muitas idênticas cm suas peças,
dilTerinílo sómenle no numero de aberturass ou pegõcs.
A Cotnmis^ão obteve um grande numero de amostras delínho
das diversas arvores que vegctão n a t u r a l m e n t e nesta província,
e sendo esta questão palpitante dn actuulidade por ligar-se directamente á quostüo do algodão, qtie hoje preoccupa todos os
governos, ella entendeu de seu dever dizer alguma cousa a
respeito.
Todas as arvores da família palmeira podem fornecer substancias linhosas quer de Suas folhas quer do tronco, porém no
linlio das folhas de Mcuiri e macaib.i, cada lio tem oito pollegadas de comprimento pouco mais ou menos, que facilmente
se reúnem c obíèm-se com grande facilidade pela mnce j
ração e até por um processo manual que consiste ein quebrai'
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O denno o a epiderme de cada folha e exlrahir o linho, que
existo, entre cilas; a Com missão nota esto processo, não porque
seja possível torna-lo industrial, mas somente para mostrar a
facilidade da extracção.
Com o linho de macaiba, arvore que exislc cm grande numero em todo olittora! desta província c também no interior,
faz-se cordas de grande resistência, fios para redes rte pescar,
fios para costura de calcado, e todas as mais applicações do
qualquer fio.
Todos os habitantes desta província, c com especialidade a
classe de pescadores, são unanimes na apreciação que fazem das
qualidades do fio do macaiba. Â Commissão deve lembrara W.
ÉExs. que poderia-o ser de grande vantagem para os cabos dos
navios de grande lotação, as cordas do (io de macaiba, porque além da grande duração, quando submetlido a água salgada, offerece a vantagem da facilidade dns manobras, suspensão de ferros, por ser a igual resistência de muito menor peso
do que os cabos e cordas ordinariamante empregadas.
Os fios de ticúm, arvore que pertence á mesma família que
a rnacaiba, não otTerccem as mesmas vantagens, por ser a arvore pouco comrnurn cm comparação da outra, apezar de ser
indígena, entretanto como cila existe nas nossas matas principalmente, a Cominissão entendeu que devia também fatiar
nesta espécie.
Na família das Bromelias também ha diversas espécies que fornecem linho em grande quantidade ; entre cilas nota-se pela alvura e resistência do fio o que se extrahe das folhas do ananáz,
planta hoje muito cultivada nesta província, somente pelos
seus fructos que avultão no commercio de exportação, quer para
a Europa, quer para as províncias do sul. Os fios de ananáz
servem com grande vantagem para os tecidos finos como lenços,
objecto este conhecido no commercio e muito procurado. O
Sr. engenheiro V. Leuthier apresentou uma amostra deste
linho que merece toda a attenção pela boa qualidade que
W. EExs. facilmente apreciarão. Esta Commissão entende que
não somente sobre estes linhos, como também os de gravata e
croata, que se distinguem pelo grande comprimento dos fios (quatro palmos) seria de grande utilidade chamar a altenção dos fabricantes de tecidos cm Manchester, que poderião mandar uma
pessoa habilitada para apreciar todas as vantagens que a industria pôde tirar destes productos, e o preço que as fabricas
podem pagar por um peso determinado de linho de cada qualidade.
A Commissão também achou digna de attenção a lãa de
gitirana, rama que nasce sem cultura em toda a província.
O Sr. José Thomaz Machado Portella offereceu um frasco
com uma boa amostra dessa substancia, que se recommenda
mais como matéria de encher colchão &c,, do que para fiar;
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entretanto só um fabricante de tecidos de lãa pôde owiltir
uni juízo definitivo a esse respeito.
A planta gitirana, que nasce e cresce facilmente nos lugares ariscos, dá duas colheitas por anuo e abundantes. Nos
prados de creação vulgarmente chamados cercados, a gitirana
he sempre arrancada o considerada pelos agricultores como
uma das plantas rmiis prejudiciais ao pasto de animacs.
Também apresentárão-so diversas amostras de linho do sumauma, mas não pareceu á Commissão que podesse ter outra appíicação além da de encher travesseiros, por ser o fio demasiadamente curto.
Grande numero do substancias rnedicinaes forão remettidas
á exposição, mas sendo este urn assumpto muito delicado e
sobre o qual só se devo fallar depois de experiências feitas
com o devido critério por médicos reconhecidos cxpcriinentadores, a Commissão abslèm-se de emittir a sua opinião ; apenas
dirá que o velame lie empregado em todo o sertão do norte
do Brasil como um anti-siphilitico de energia igual ao mercúrio, e que do leite de garneleira se faz desde muitos annos
uso freqüente contra a hydronyrnia com proveito reconhecido
pelos médicos, quando as preparações férreas c outras se mostravão impotentes contra esta moléstia tão frcqucnlo entre nós.
D'entrc os vinagres expostos nota-se o producto apresentado
pela fabrica da rua imperial desta capital. Este vinagre he
íeito segundo o methodo allernão bastante conhecido c he força
confessar que he de todos aquelles o que melhor tem provado.
A fabrica á que nos referimos acha-se perfeitamente montada
c produz mensalmente de 24 a 28 pipas de três qualidades, offerecidas ao consumo publico pelos preços de 40$900, 80S010
e lOOlOOO a pipa, devendo esperar-se grande melhoramento,
pois acha-se a testa de tal fabrica um chirnico assaz entendido.
Este vinagre torna-se recommendave! não só porque he de
boa qualidade, barato e saiubre, como porque no feito com
os productos dos engenhos da província, tues como o mel,
assucar, caxaça, de sorte que he uma industria evidentemente
nacional, quo por sua utilidade e natureza requer protecção
e acoroçoarnento da parte do Governo.
O fabrico do sabão principia a aperfeiçoar-se, apezar de não
haver ainda muitos annos que a primeira fabrica de sabão só
estabeleceu nesta cidade.
As amostras que as fabricas de sabão a vapor pertencentes
aos Srs. Rostrou Rooher & Gomp. c Manoel Fernandes da Costa
& Cornp. ministrarão á exposição, pela sua qualidade e respectivos preços merecem especial menção.
Os objectos de cutelaria expostos por José Pradines, por serem
os únicos desta arte que forõo expostos, por mostrarem a matéria prima em todos os tempos da operação de fabrico, pela
elasticidade que, cllc dá á nossa cortiça, tornando-a superior aos

atladonís de couro por não endurecer, como elles, e finalmente
pelo esmero, com que esto expositor, que reside, ha vinte
atinos entre nós, vai formando alumnos Brasileiros na sua arte,
chamarão a attenção da Commissão.
D'entre os objectos expostos não podemos deixar de achar
dignos de menção os objectos de barro da fabrica de José de
Moraes Gomes Ferreira.
Este gênero de industria bem pouco explorado nesta província, onde no entanto a matéria prima he cxcellente, tem
sido lod.-tvia cultivado corn vantagem na Bahia.
Esta fabrica recentemente estabelecida nas proximidades da
vill.i do Cabo e da qual he proprietário um dos mais activos
agricultores desta província, muilo promelte e cremos que \irá
a prosperar, visto pretender seu dono melhora-la progressivamente, e ficará assim a província dotada com esta importante
industria tüo necessária aos usos da vida.
O que foi exposto e para ahi seguio, he já digno de elogio
pela mão d'obra e bom gosto na execução; devendo notar-so
qu« o barro he da melhor qualidade.
Dous importantes estabelecimentos públicos desta província
sohresahirSo muito na exposição, e não podemos deixar de louvar
aos seus dignos directores, folgando ao mesmo tempo pelo estado adiantado em que se achão, pois he força confessar que
estão muito alérn de nossa espectativa.
Os Àrsenaes de Guerra e Marinha offerecèrão á apreciação
publica objeclos muilo recommendaveis e que attestão perfeitamente que as profissões, que ahi se exercem, são dirigidas
por hábeis mestres.
Não nos demoraremos enumerando especialmente cada um
dos objectos expostos pelos ditos Àrsenaes, o que seria objeclo
de longa digressão, visto com<» por sua perfciçflo, esmero e
delicadeza são credores de todo o elogio; somente diremos,
que os Àrsenaes de Marinha e Guerra Pernambucanos suo dous
tótabelecimentos que muito promettem, e pura os quaes o Governo deverá continuar a dirigir suas benéficas vistas.
Releva notar que a maioria dos objeetos expostos pelos Àrsenaes hc feitura das Companhias de Menores e Aprendizes, o
que faz ainda mais realçar o mérito de, taes obras, pois, como
«íibern VV.liiis., são crianças, que ainda não estão «flVitas no
trabalho e nem conhecem bern os segredos e asbellezas da árle.
O gênio arlistico q;ie pareci- b'otar na feitura do modelo da
peça de revolver do mancebó Tertuliano, e no sinete aberto a
relevo pelo menor Justino, aiitorisa esta CommissAo a lembrar
a W. Kxs. que muito conviria levar ao conhecimento do Governo de Sua Magcstado a aptidão influía destes dous jovens
artistas, parecendo-lha que sendo esl> s talentos naturaes convenientemente desenvolvidos nas otíicinas de grandes artistas
«tiropeos. devpiríso vir •» fazer honra ao Paiz.

Ua bcíú pouco tempo que se desenvolvéo nesta capitai o
espirito de associação, e já no entanto se colhem os seus importantes resultados.
As associações Typographica Pernambucana e dos Artistas
Selleiros apresentarão, no que he especial a cada uma de suas
profissões, objectos bem interessantes e perfeitamente acabados.
A arte typographica, como nos provão as amostras apresentadas pela respectiva associação, o principalmente o diploma
de membro daquella Sociedade, tem feito muitos e rápidos progressos : a nitidez da impressão, a escolha e belleza do typo, e
mais ainda o bem acabado de todas as obras, quedemandão cuidado o paciência, são attestados que bem corroborão este parecer.
Os seis objectos apresentados pelos artistas selleiros são também
mui apreciáveis pela perfeição da obra, e muito principalmente
pelo modo de preparar o couro e pela qualidade deste, não
deixando por isso nada á desejar e rivalisando vantajosamente
com os objectos que nesse gênero são aqui importados da Europa.
Entre estes artigos sobresahe o silhão, que vai no caixão n."
35 B
A Commissão participa á W. Exs. que nove expositores concorrerão espontaneamente remettendo quarenta c um quadros
de diversos systemas de pintura. Se todos não são dignos de
recompensa, alguns ha, que mostrão perfeitamente os progressos que tem feito a pintura nesta província, e por elles an~
ticipar um juizo muito favorável para o futuro das bellas artes
e em particular da pintura.
O governo da província offereeeu dons quadros feitos pelo
Sr. Arsenio da Silva, dos quaes só um foi remettido e tem de
voltar do Rio de Janeiro, logo que a exposição central esteja
terminada. Este quadro representa S. Francisco Xavier visitando aos enfermos pobres. A attenção da pessoa, que o examina,
difficilmente se prolonga na apreciação de urna figura» porque
três existem de primeira ordem e são o chefe da família, a
mulher, e S. Francisco Xavier.
He este um dos melhores quadros que figurarão m exposição
desta província, quer se considere a correcção do desenho, .quer
se considere a expressão de cada figura.
O Sr. Thomaz Carneiro offereeeu cinco quadros feitos pelo Sr.
Arsenio da Silva; a Commissão jutgou-os dignos de figurar na
exposição da corte, mas não pôde obter o consentimento do
Sr. Carneiro.
Os Svtu Stall & C.a offerecèrão onze quadros, entre os quaes
a Com nissão julgou dignos da attenção de W. EExs. o da Caxooiia de Paulo Affonso e o retrato do Exm. Sr. Dr. Antônio Marcelino Nunes Gonçalves, Digníssimo Presidente da
província; este he feito pelo novo systema (cennotypo} que
parece offerecer muitas vantagens sobre os systemas
rios de photographia o, daguerreotypo.
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Não e tle suppór que o tempo estrague os retratos do
cènnolypo, c quando isto aconteça os outros systemas também tem este inconveniente.
O Sr. Schlapritz offereceu quatro quadros, sendo três feitos
em fundos de prato enfumaçados e outro representando uma
vista da passagem da Magdalcna a crayon preto ; qualquer destes
trabalhos são dignos de toda a consideração, não só pelo bem
acabado como pela difliculdade de execução,
A Sra. D. Guilhermina Borges offereceu dous quadros, sendo
um grupo de fructas a crayon e unia aquarella representando
um ramo de flores, trabalhos esses delicados, e que mostrãO'
a habilidade da autora, que apenas tem IGannos.
O Sr. Rocha Pereira offereceu dous quadros, um retrato e1
um estudo, só este foi remcttido: a Commissão, apczar de-'
ter notado defeitos nestes trabalhos, julgou dever remetter um>
delles para animar este artista, que até agora só era conhecido1
como pintor de, imagens.
O Sr. João Ferreira Vilella offereceu um quadro com doze
pequenos retratos, e todos pelo systema antrotypo. Todos estes
retratos erão bem feitos não só como trabalho, corno pela
expressão da phisionomia de cada um, dando desta sorte urna
semelhança perfeita.
O Sr. Eduardo Gadautt offereceu seis quadros, sendo dous
retratos mui bem feitos pela semelhança c colorido, e um estudo no qual se nota também algumas partes feitas com toda
a pei feição, c que mostrão o esmero e o cuidado com que o
Sr. Gadautt trabalha: os outros quadros são dous estudos de
natureza morta e uma paisagem. Xodós estes quadros são
feitos á óleo.
A Sra. D. M. Rita Borges offereceu uma aquarella representando uma cesta de flores.
Quanto a esculptura só temos que mencionar uma coroa brasileira aberta em alto relevo; sendo este o único objecto, a
Commissão julgou dever remetter á exposição central, a fim do
animar esta arte, que lucta com grandes diíficuldades em seu
desenvolvimento.
O 'Sr. Leconte offereceu oito objcctos differentes feitos de
cabello : a Commissão resolveu mandar para a exposição central
alguns delles, mas a morte súbita deste artista não lhe permittio.
O Sr Henrique Bech offereceu cinco objeclos feitos de cabello,,
d'entro os quacs a Commissão escolheu a coroa brasileira.
O collegio de S. Vicente de Paula habilmente dirigido pelas;
Irmãas de Caridade, não podendo concluir todos os trabalhos,
que tcncionava offerecer á exposição por falta de tempo, e
não poder distrahir as alumnas dos estudos litterarios, apenas
apresentou uma cesta de flores feita com as sementes de di^
versas arvores: este trabalho pela sua originalidade lambeu*
lie digno de attonçilo.

Na caixa n." 4 vai um pente de tartaruga feito pelo Sr.
Manoel Antônio da Silva Rios; he uma bella obra digna de
todos os elogios.
A Commissão também julgou dever remetter três chapéos para
senhora (caixão 26 tí) feitos nesta cidade por uma modista
brasileira, umca que concorreu á exposição; mio somente
para uniinur esta industria, mas também porque pareceu-lhe
poderem ser comparados aos fruncezes.
O anil solúvel (caixa n." 4 A) exposto pelo Sr. Joaquim de
Almeida Pinto, pharmacéutico desta cidade, e por eiie extrahldo da planta denominada indigufera pelo processo empregado na índia, e em outros lugares, mostra que a industria
da preparação do anil, que já exisíio no povoado de Boberibe,
perto desta cidade, poderia renascer e vir a figurar entro os
productos de exportação desta província, <.• foi por isso tomado
em consideração por esta Cornmisíão.
Estii luesmj ptiarinaeeuticp expôz uma amostra de unho de
croata e vários óleos e extraotos, dos quites o de jurubeba já
tem sido pedido de França.
Os produelores de assucar, como já ponderou esta Commissão,
pouco contribuirão para a exposição: o Sr. Francisco Paes
Barreto oxpôz um pão de assucar do seu engenho Sebastopol,
que passa por um dos melhores que vem ao mercado desta
cidauY, e que todavia he preparado pulo processo geral, sendonos por el.lo dito que a melhor qualidade do seu assucar provinha exclusivamente do maior cuidado que ellc linha na applicação desse processo.
As amostras de assucar branco e mascavado do engenho Algodoaes, pertencentes ao Sr. Dr, Joaquim Pires Machado Portella, distinguirão-se pela alvura c grão.
A amostra de assucar preparado pelo pcroxido hydralado
do ferro e pelo gesso, conforme o novíssimo processo de Mr.
Rousaeau, não correspondeu á expeclativa desta Commissão, a
qual não juiga por isso o dito processo, parecendo-lhe que
á impurc/.a das substancias, e dos m aos apparelhos empregados,
he devida a má qualidade da amostra exposta.
Entre as diversas amostras de algodão, que forão expostas,
mostrou-se superior a todas as outras, a que veio da ilha de
Fernando, que n5o he excedida pelo algodão de íio comprido
d<> Geórgia. As amostras du algodão herbaceo, rnuilo agradáveis á vista, tornão-se de qualidade inferior no commercio, por
terem a semente entre os fios, donde a não podem extraiu r
as machinas ordinárias.
O Exm. Presidente da província tem mandado vir sementes
de algodão da Ilha i!e Fernando para se distribuir pelos agricultores, c, embora os algodões de fio comprido só lenlifío
conservado tsssa qualidade á beira do mar, espera esla Com23
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missão, que por esse modo se possa melhorar a qualidade
decadente do algodão dos nossos sertões.
A CommissSo julga de grande importância a cultura do algodão na Ilha do Fernando de Noronha, c ainda mais a ha
mandioca, e he por isto que solicita a attenção de VV. EExs.
para estes objeclos. Uma amostra de mandioca plantada ha
um anno pezou, quinze dias depois de arrancada, duas arrobas.
Se o Governo quizesse mandar desenvolver esta cultura convenientemente faria uma economia annual de vinte contos de
réis pouco mais ou menos, porque só com uma parte dos presos
(cerni já um particular contractou com a presidência desta província, no tempo do Sr Dr. Ambrosio Leitão da Cunha, o fornecimento de farinha ao presidio. A Commissüo pensa que
a Ilha de Fernando foi escolhida para presidio suppondo-se
a principio que era de pouca produccão, mas tem-se reconhecido que he o contrario, e já que o Governo n5o tem por ora
um lugar seguro para onde possa transportar os presos quo
lá existem, seria bom quo pelo menos se tirasse todo o proveito agrícola compatível com a disciplina militar, até que fosse
possível cntrega-la a uma administração civil e a colonos diligentes nascidos no Brasil ou na Europa.
D'entre os productos que nos forao remettidos da Ilha de
Fernando de Noronha, distinguern-se particularmente por sua
originalidade os que caracterisão a arvore alli conhecida, do
expontânea vegetação, pela denominação de—arvoro da burra—,
os quaes reduzem-se ao leite, folhas, tronco e raizes da dita
arvore.
Não nos permittindo o limitado tempo de que dispomos apresentar á VV. Exs. um estudo completo e aproveitável de tão
excepcional produccão, cremos dever entretanto acompanhar
as amostras, que caracterisSo a mencionada arvore, dos esclarecimentos que nos forSo transrnittidos, c que muito concorrerão para o verdadeiro apreço que se lhe tem de par.
A arvore em questão vegeta em todas as localidades daquella
ilha, tendo-se reconhecido que independentemente da terra
vegetal sua producçSo he igualmente viçosa por toda a Ilha.
Seu crescimento nunca excede de 15 a 20 pés, sendo que seus
ramos ou galhos tem ordinariamente um grande desenvolvimento; sua folhagem, de um verde escuro lustroso, assemelha-se
á da arvore vulgarmente conhecida por Gumeleira. Durante
o verão e mesmo antes de sua máxima intensidade, esta arvore
despe-se inteiramente, ficando por assim dizer queimada pelos
raios solares, e só por occasiSo das primeiras águas do inverno
começa sua rebentação, tornando-se novamente verde e viçosa
corno d'antes.
Esta arvore tem propriedades que nSo devem passar em
silencio, e que por certo nos parecem dignas de sérios estudos, l)'e.ntre ellas distingue-se a de seu leite, nocivo portal

fôrma, que a passagem do viandaute a sotavento he huítícieute
para produzir assaduras nos ante-braços e entre-pernas, ainda
mesmo cobertos.
E»te facto ho por demais notável nos onímaes que circulão
ua Ilha e que se aproximão da dita arvore, queimando-os ú
tal ponto, que as partos atacadas jamais encabellfio. Essas
assaduras, porém, n3o sSo mortaos, e, facilmente curaveis,
cedem á applicação de algumas folhas da vinagreira.
Até hoje esta arvore só tem servido para o consumo ordinário, empregado como combustível. Ao queimar exala vapores
fétidos, e que offendem os olhos, sendo doloroso supporta-los.
Nenhuma outra informação nos foi ministrada; e suppomos
haver satisfeito nosso dever com a succinta descripção, que
temos a honra de offerectT a VV. Exs., esperando que por uma
attenfa analyse das amostras que deste producto 1'orão rentettidas peia Commissão, melhor idéa se poderá colher de suo
verdadeira utilidade,
D'entre os productos vegetaes desta província, que figurarão
na exposição, conquistão merecidamente a altenção desta Commissão o sebo vegetal extrahido dos fructos da arvore denominada Urucuba. Pison em sua interessante obra Histories naturnlis et medicce índice occidentalis libri quinque a denomina
Pula Metsiri • Aublet a chama virola sebifera; Swantz porém
a apellida Mynetna sebifera: he da família das Limrinéas.
gênero Myrísticeas. Esta espécie vegetal existe em quantidade
nesta província e em algumas outras do Norte, onde por
sua abundância chega a formar grandes matas.
Pelas informações que esta Commissão tem, he este um dos
productos vegetaes mais apreciáveis e que poderá ser objectu
de uma grande e lucrativa industria, quando fôr devidamente
estudado.
O sebo vegetal extrahido tio irucío. da arvore —Urucuba—
apresenta uma consistência bem semelhante á da cera, e tem
a grande propriedade de ser demasiado fusível.
Ora hé fora de duvida que entre os combustíveis, aquelle
que queima mais facilmente he o melhor ; e o sebo vegetal
de urucuba, além de offerecer esta excellente qualidade, pôde,
sujeitando-se á um processo de pressão, demittir de si toda a
parte oleosa, que lhe dá a excessiva fusibilidade, e então offerecer
em resultado uma massa que em tudo se parecerá com a
slearina.
Além disso combinando o sebo de urucuba com outra qualquer
matéria menos combustível poderão só obter optimos resultados
nas diffurentes applica-ções, que se quizer dar á esta substancia.
H;) um elemento importante para a industria e digno de
ser estivlado, mormente no nosso paiz, onde a cera, a steariim e mesmo o sebo s8o excessivamente caros.
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Na província de Pernambuco não ha unia M mina em
exploração, de sorte que impossível seria apresentar mineraes
conhecidos scienüficamente e que podesscm ser aquilatados
convenientemente.
Das províncias limilrophes vierão algumas amostras que
oonstõo das relações que acompanhão este relatório, mas sobre
todas em geral faltão. os dados precisos para poder se avaliar
o preço da oxtracçflo c o lucro provável. Desta sorte a Commissão acha-se limitada a expor sua opinião somente sobre
doas productos do reino mineral, que são o oxido tle ferro
magnético mandado pelo Sr. Manoel José de Siqueira Titanga, o
a turba remettida á exposição sob o nome de pedra incendiaria.
As grarul"s massas de ferro magnético tem sido a causa d-a
perda do muitos navios, porque na approximação delia a agulha
da bússola varia e o commandanlo de um navio não tom
meios práticos bem estabelecidos para corrigir uma variação
com que não contava : julga pois a Commissão de interesse
para a marinha que o Governo mandasse examinar esta mina
de forro magnético que existe nos limites desta com a província da Parahyba em grandes camadas, cuja profundidade
se ignora, ao pé da serra que ílca ao norte da povoaçüo da Cachoeira da comarca do Ingã.
A turba que vai cm um pequeno frasco ( c 33 ) acha-se
ordinariamente ern pequenos fragmentos c cobertos de depósitos
argilosos, apezar disto facilmente se inflama aproximando de
uma luz, e logo que accende forma bastante claridade, queimando completamente todo o carbonio deixando somente os
resíduos térreos produzindo gazes inodoros.
A Commissão sente dizer que faltarão-lhe • os meios para
analizar esta substancia; mas pareceu-lhe, que seria possível
a industria tirar grande proveito delia.
Nenhuma amostra de pedra de eonstrucção foi apresentada,
salvo as que vierão da Parahyba e Ceará, que. rerneltemos ;í
V, EExs. corn os documentos, que os acompanharão.
Tendo o Sr. José de Vasconcellos, rcdactor do Diário do
Recife, pedido á esta Commissão as poucas noticias e apontamentos de que dispunha, para organisar um catalogo, que
desejava publicar no seu diário, c estando el!e disposto a
ornprehender esse trabalho mesmo ás horas, em que as salas
da exposição estavão cheias de povo, com muito gosto aunuio
a Commissão ao seu pedido.
He esse o único catalogo impresso que existe, e agora mesmo
sahe elle da imprensa, para se annexar á este relatório.
' Nelle encontrarão W. Exs. os nomes de todos os expositores,
c de todos os objectos que figurarão na exposição.
Esta Commissão tem consciência de ter íeito quanto em si
coube para o bom desempenho do encargo que assumio;
mas também tom a intima convicção, que nem as circurnstancias,

nem as suas habilitações lhe permittirão desempenhar cabalmente
a árdua tarefa de dirigir a primeira exposição desta província.
Sabendo porem que sobrão essas habilitações nos illustres
membros da Commissão central, espora que facilmente será
por elles supprida n deficiência do seu trabalho.—Deus Guarde
a W. EExs. Sala das sessões da Commissão Directora da
Exposição de Pernambuco 27 de Novembro de 1861.
lllms. e Exms. Srs. Presidente e Membros da Commissão Directora da Exposição Central.
Visconde de Suassuna, Presidente.— ür Joaquim de Aquino
FoHseca, Sfcr tario. — Joaquim Pires Machado Portella,
Secretario.— Dr. José Joaquim de Moraes Sarmento.—
Francisco Ferreira Bnrgen.-— Manoel Gonsalves da Silva.—
Gervazio Rodrii/ifs,CampeiIo. — Manoel Siqueira de Faria.—
liarão do Livramento. —Antônio Marques de Amorim.

Helactto dos objectos da Exposição de Pernambuco que sffto reinétiidos para a Corte,
assa Corveta «, vügios- Paraense.
Caixão n." I .
Dous jarros de louça vidrada.
Um boião grande de dita.
Duas assadeiras grandes de dita.
Duas ditas pequenas de dita.
Urna leiteira de dita.
Urn assucareiro de dita.
Uma manteigueira do dita.
Uma panella pequena de dita.
Uma terrina de dita.
Uma cassarola de dita.
Dous objectos cm formato de tigellas de dita.
Caixão n." 2.
Uma quartinha grande de barro.
Um alguidar de louça vidrada.
Duas bilhas.
Dous copos.
Um ourinol.

Uma cassarola vidrada.
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Caixão n." 7.
Duas panelias.
Uma sopeira.
Um boião grande.
Um dito pequeno.
TIma sopeira vidrada de cor verde.
Caixão n,"

Um caixão com giz.
Caixão n." 'i.
Uma botija com água do olho d'agua do Cachorro.
Uma dita com dita do olho do Carrapalo.
Um frasco com café.
Um dito com casca de jucá.
Um dito com resina de angico.
Um dito com cardo santo.
Um dito com trombeta resinosa.
Oito ditos com feijão.
Um dito com geriquiti.
Um dito com enxerto de passarinho.
Um d'to com leite de velame preto purgalivo.
Um dito com resina de baraúna.
Um dito com areia dourada.
Um dito com leite de gameleira.
Um dito com semente de carrapato branco.
Um dito com resina de angico.
Um dito com leite de arvore da burra.
Um dito com aguardente de canna.
Uni dito de barro a fogo.
Um dito com anil solúvel.
Um dito com tinta encarnada extranida da flor do arreliquc,
Um dito com tinta azul extrahida da mesma flor.
Caixão n." 5.
Duas formas com assucar christalisado.
Quatro amostras de dito, sendo duas do branco, um mascavado, e um bruto.
Dous frascos com duas amostras de assucar, e outro também
de assucar chrystalisado.
Uma caixinha cotn assucar mascavado.
Quatro ditas com dito branco c mascavado.
Oito latas de folha com amostras de assucar cbrysiniisudo.

Um pão de assucar chrystalisado.

Oito frascos com amostras de assucar da fabrica do Monteiro.
Dous ditos de ditas da rua da Concórdia.
Um frasco com sal.
Caixão n." 8.
Dous abanos.
Uma peça de cabo
Cinco ditas de cordas,
Duas ditas do dita.
Quatro peias.
Uma vassoura.
Um balaio com tampa.
Duas bolças.
Um chapéo do pnlhn,
Urn dito de dita.
Uma urupema.
Uma meada de ílo de carnaúba.
Uma lata com massa crua de carnaúba»
Uma dita corn pó de dita.
Uma dita com massa torrada de dita,
Um frasco cem potaça do ditn.
Três rnacahibas.
Uma tifçella de dita.
Um pires de dita.
Uma chicara de dita.
Uma caixa de madeira de dita.
Uni tinteiro de dita dita.
Um arieiro de dita dita.
Um prato de dita dita.
Uma cuia de dita dita.
Uma lata n.° 34 com caroço de dita,
Uma dita n." 35 com café do dita.
Urna peça pertencente a uma bomba de di(a.
Um niasso de casca de rnutamba (A raça ty j.
Quatro couros cortidos (Aracaly).
Kiscado de algodão feito em Sobral,
Urn chicote com cabo de carnaúba.
Um.-i cabeçada de couro feita HO Aracaty.
Um par de rédeas de fio de aljjodão feilo no Ceara.
Uma caixa n.° l com raiz de carnaúba.
Um cabresto de fio do algodão feito no Ceará.
Um chapéo de couro.
Um volume n." 30 de cora de carnaúba.
Duns redes de palha feitas no Ceará que se vendem a 040.

— 185 —
— 184 —
Quatro ditas de Gaidino Francisco Linhares.
Um frasco coin gomma de carnaúba.

Um molho de palha de, dita.

Um
Um
Um
Um
Um
Um
neiro
Um
caly,)

dito de páo campcche.
rnasso de velas de carnaúba feitas no Aracaly.
par de botinas de couro de lustro feito no Aracaly.
dito de duraque dito.
dilo de selim dito.
caixote com sabão da fabrica de João Francisco CarMonteiro. i Aracaty. ^
molho de casca de mangue sapateiro para cortunie. (AraCaixão n.' 9.

Seis garrafas com vinho de caju medicinal.
Duas ditas de dito dito tle 1859.
Dez ditas de dito dilo para mesa.
Duas ditas de dito muscatel.
Um frasco com resina de batatas, que expòz o Sr. Mamede.
Um dito com pó de carnaúba, que expòz o Sr. Padre Lino.
Um dito de barro branco da viila do Souza.
Um dito com café moido da carnaúba, que cxpòz o Sr. Manoel
José Pereira Pacheco. (Aracaty.)
Um frasco de pedra que parece cobre do valle do Tubarão.
Um dito com sal de carnaúba.
Um diío com fava do carnaúba,
Um dito com gergelim.
Um boião com extraclo de ralania tomenlósa.
Um dito com caroço de carnaúba.
Um duo com extracto de ratania tomenlósa obtido por deslocaçSo.
Caixão n." 10.
Uma caixa com sabão da fabrica de Moraes & Irmãos 'do

Ceará).

Um dilo com terra ferruginosa (Ceará).
Um boião com exlracto aquoso de ratania íomeníosa.
Caixão n.° 12.
Um frasco com favos de cumaru.
Um dito com angelirn.
Um dito com gengibre amarello.
Um dilo com cebolas cecein.
Um dilo com gomma de ararulu.
Um dito com leite de gameleiru.
Um dilo com favos de abelhas.
Urn dito com sementes de pecliixá.
Duas garrafas de aguardente de genipapo.
Uma dita com vinho de caldo de c a n n a .
Uma dita com vinagre de caju.
Uma dita com aguardente de canna.
Uma dita de dita camboim.
Duas ditas com óleo de coco.
Um pote com exlracto de gcrubeba.
Um dito com dito mulungu.
Duas garrafas de tinta para escrever.
Um frasco com sementes de mangerioba.
Um dito com pó da mesma.
Um dito com banha de caroço de dendê.
Uma cesta com raízes de araruta.
Uma dila com balatas.
Uma dita com canclla.
Uma dita com semente de cacau.
Uma dila com pimenta da índia.
Uma lata com gomma de araruta.
Uma dita com café.
Uma caixa com linho da folha do ananaz.
Um embrulho com cipó de chumbo.
Um dito com ipccacuanha.
Duas caixas com charutos.
Uma dita com cigarros.
Caixão n." 13.

Caixão n." 11.
Uma garrafa com aguardente de caju.
Uma dilu com vinho dito (Aracaly).
Uma dita com aguardente de canna da Ueirada.
Uma dita dita de caju (de José Joaquim Carneiro).
Uma dita com azeite de catollé.
Duas ditas com gomma de carnaúba.
Cinco ditas com vinho de cnjú (Aracaty).
Um frasco com área brilhante.

Dous frascos com carvão animal.
Um dito com amostras de assucar.
Um dito com raiz da cumaru.
Uma porção de cipó de macaco.
Um coco para água.
Um dito para pescaria.
Um embrulho corn pimenta d'agua.
Um dito com ceYa.

24
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Um rabo de tatu (vegetal).
Um pedaço de raiz de catinga.
Seis espigas de milho da Ilha de Fernando.
Um pedaço de pão de arco amarello.
Um dito de cabraiba de balsamo.
Um dito páo santo de veia.
Um dito dito de dito.

Um dito com as mesmas fructas de diversas épocas em
espirito de vinho.
Um vidro com um pouco de suco da mesma arvore.
Um pote com extracto de jucá.
Um frasco com baunilha.
Um dito com semente de carnicula.
Um dito com amêndoas do Brazil
Caixão n." 15. (bis).

Caixão n." 14.
Dous embrulhos com linho do cravalá.
Um pão de assucar.
Um embrulho com sebo animal.
Um dito com linho do coco.
Um dito com dito do cravatá.
Um dito com algodão.
Um dito com cravatá.
Um molho do estopa da casca de cmbiriba.
Três ditos de cravatá branco.
Uma tamfa.
Uma corda de cravatá.
Uma peça de dita, embira de jangada.
Um embrulho contendo trabalhos da Associação Typographica
Uma porçSo de lã.
Uma garrafa com vinho de caju.
Uma dita com água de colônia.
Uma dita com óleo de coco.
Duas ditas com água férrea do CaXangá.
Uma dita do extracto odorifero do capim cheiroso.
Duas ditas com álcool purificado.
Um vidro com mineral de ferro.
Um dito com rabo de tatu.
Um dito com sementes da arvoro da burra.

Três garrafas com vinho de caldo de canna.
Um frasco com aguardente de mandioca.
Um dito com vinho do caju.
Um dito com oca amarella.
Um dito com dita encarnada.
Um dito com aguardente de canna.
Um dito com manteiga do leite.
Um dito com carbonato de sulfato de cal.
Um dito com assucar.
Um dito com gomma de vclame.
Um dito com cora de formiga.
Um embrulho com cana vegetal.
Um dito de juricó.
Um dito com casca de quina.
Um dito com flor de arocira.
Um dito com cipó de chumbo.
Um dito com raiz do camassim.
Quatro velas do composição e carnaúba.
Um pão de cera amarella.
Um embrulho com resina de jatobá'.
Uma pedra de sulfato.
Um pão da Chapada.
Sete amostras de madeiras.

Um dito com ditas de ariticum.

Um dito corn ditas de páo ferro.
Um dito com pinhão.
Um dito com arroz do Maranhão.
Um dito com mel de abelhas de uruçú.
Um dito com essência aromatica do café.
Um dito com óleo de jandiroba.
Um dito com anil.
Um dito com óleo de pinhão.
Um dito com óleo de copahiba. •
Caixão n." 15.
Um pão de sebo vegetal de urucubá.
Um frasco com fructas seccas.

Caixão n,° 18.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

50.—Tijolos
103.—Ditos.
183.—Chisto.
184.—Pedra de amolar.
180.—Pedra.
71.—Louro prelo cheiroso.
71.—Barauna (madeira).
65.—Massaranduba.
71.—Pavira brava.
33.—Cedro do sertão.
157.—Tatajuba do scrlSo,
71 B.—Arapiraca dito.
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jf. 73._-BaIsamo (madeira).
N. 71 E.—Arocira.
N. 71 lill.— rutumtiju.
N. 153.—Arvores de sagre.
N. 41.—Madeiras de carauna.
N. 719.—ráo santo.
N. 203.—Páo brasil.
N. 40.—Canelleira.
N. 183.—Páo quina.
N. 151.—Tatajuba.
N. 38.—Três eocos da índia.
Jnhames da Costa.
N. G4.—Cordas de filamento.
N. 46.—Filamento da embcribcira.
N. 46.—Estopa, filamento.
N. Cl B.—Casca de angico.
N. 36.—Cocos do sapucaia.
Merú, planta.
Lã de plumas de canna.
N. 72.—Óleo de nozes.
N. 72 C.—Óleo de uricurú.
N. 72 A.—Azeite de mamona.
N. 152.—Tarnarindos em rama.
Caixão n.° 19,
Um rolo de esteiras c uma bengala.
Caixões w. os 20, 21 e 22.
Objeclos das Alagoas.
Caixão n." 23.

Assucar candi.
Caixão n." 24.
Trinta c um vidros com diversas qualidades de feijão.
Um dito com sementes de crua.
Um dito com sumauma.
Um dito com fumo cm folhas.
Um dito com arôa grossa.
Um dito com sementes de sapucaia.
Um dito com carrapixo de cavai Io.
Um dito com arroz de casca.
Oito garrafas com vinho de caju.
Duas ditas com vinagre da canna.
Um balaio.
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Uma peça de corda de macambira.
Uma rédea cie couro.
Nove peças de cordas de varias qualidades.
Dons pães de cora amarella.
Um páo de sabão.
Um molho de capim (barba de bode).
Um embrulho com espinhos de xiquixiqui.
Quatro pedras de giz.
Urn páo de cortiça.
Caixão n.° 25.
Um frasco com cariman de mandioca.
Um dito com raiz de mussambé, n.° 30.
Um dito com grude ou cola de peixe, n." 38.
Um dilo com oca ou rôxo-terra, n.° 18.
tírn dito com algodão silvestre, n.° 57.
Um dilo com canclla silvestre, n." 32.
Algodão das Vazantes, n.° 56.
Café despolpado da Aralanha, n.° 1.
Dilo pilado da mesma.
Percxil da soda, n.° 38.
Gomma de araruta, n.° 1.
Casca de amexieira silvestre, n.° 25.
Uma folha com óleo expresso de gerhnum.
Uma dita de dito dilo de caju (do Monlc-ncgro)
Gomma de araruta, n." 2.
Oiticica, n.° 46.
Gomma de carnaúba, n.° 48.
Algodão commum, n.° 55.
Crê, n.° 4.
Raiz de orliga, n.° 31.
Scmcnlcs de cajurc, n.° 42.
Dila de caju, n.° 41.
Fedcgozo, n.° 46.
Ocre amarello, n.° 14.
Arôa vitrea, n.° 20.
JMangerona, n." 32.
PinhSo manco, n -0 43.
Batata de purga, n.° 89.
Mamona de duas espécies, n." 45.
Casca de mulungu, n.° 26.
Alfavaca, n.° 34.
Ipecacuanha branca, n.° 85.
Herva de chumbo, n." 37.
Casca de quina, n.° 86.
Gramma, n ° 87.

Argila sulfurosa, n." 17.
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llaiz de velame, n." 29.
Casca de oití da praia, n." 25.
Macella, n.° 84.
Resina de cajueiro, n.° 52.
Ocre, n." 18.
Cumaru ou emburana de cheiro, n." 40.
Lingua de vaca, n.° 36.
Cryslal de rocha, n.° 9.
Um cartão com amostras de bico.
Uma garrafa com óleo do oiticica.
Caixão n. 26.
Madeira jalobá (amostras).
Páo d'arco.
Tatajuba.
Coração de negro.
Violeta.
Páo ferro.
Peroba.
Mangue sapateiro.
Angico.
Páo marfim.
Cedro.
Jucá.
Aroeira.
Páo pereira.
Emburana de cheiro.
Canoó.
Massaranduba.
Carnaúba.
Páo branco.
Páo d'arco.
Jenipapo bravo.
Umaré.
Páo de óleo.
Jucá.
llaiz de caróba.
Casca de jurema.
Dita de angico.
Pedra de área prateada.
Dita calcarea.
Terra da fonte férrea do Aracaty.
Pedra ferro da fazenda do Bom Successo,
Granito de Jaguaribc.
Massapô áe louça.
Pedra argilosa.
Argila ou cimento.

Dila saponacca.
Pedras chistosas.
Dita calcarea commum.
Um volume com a urvore da carnaúba.
Um pão de tatajuba.
Caixão n. 27.—Urna cangalha e seus pertences de carnaúba.
Caixão n. 28.—Um encapado contendo uma bomba de carnaúba.
, Caixão n. 29.—Urna caixa de sabão de dilFerenles qualidades.
Caixão n. 30.—Uma caixa com velas de carnaúba.
Caixão n. 31.—Uma caixa com sabão.
Caixão n. 32.—Uma caixa com sabão.
Caixão n. 33.—Urn frasco com pedra ferruginosa.
Um dito com semente de andiroba.
Um dito com semente de sabão.
Um dito com pedra incendiaria.
Um dito com gergelim.
Um dito com tinta de cuipana.
Um dito com café deMassem,
Um dito com resina de crinabelis.
Um dito com dita de emburana.
Um dito corn dita de cajueiro.
Um dito corn dita de café.
Um dito com dita de vinho de gcnipapo.

Um dito com café de Massem.

Um dito com resina de jatobá.
Um dito com gomrna de carnaúba.
Um dito com fava de cheiro.
Um dito com raiz de batatinha.
Um dito com goinma de macahiba.
Um dito corn chá.
Um dito com gomma de batata de purga.
Um dito com semente de mangerioba.
Um dito com gengibrc.
Um dito com macella da terra.
Um dito com gomma de araruta.
Urn dito com semente de embira.
Um dito corn algodão-macaco.
Um dito com fructa lagoana.
Um dito com traratasirn.
Um dito com casulos.
Um dito com semente de algodSo.
Um dito com lãa cacolas.
Um dito com algodão.
Um dito com sal commum.
Urn dito com dito de espuma.
Urn dito com óleo de andiroba.
Quatro panellinhas.
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Resina de cajueiro.
Resina du mumbuca.
Semente de carbinto.
Massa de mandioca.
Sangue de boi secco.
Cal.
Caixão n. 34.—Dez bengalas de si p».
Caixão n. 35.—Seis frascos com rape.
Três cocos de sapucaia.
Um saquinho com farinha de mandioca.
Um páo de tatajuba.
Caixão n. 36.—Uma canga e seus pertences.
Caixão n. 37.—Tallo e pendão da carnaúba.
Caixão n. 38.—Trinta e oito qualidades de diversas madeiras.
Caixão n. 39.—Uma jarra de louça de barro.
Caixão n. 40.—Um apparelho de Cambromc.
Caixão n. 41.—Um dilo dito.
Caixão n. 42.—Uma fechadura de segredo.
Secretaria do Governo de Pernambuco 24 de Novembro de
1861. — João Rodrigues Chaves.

Segunda relaeíío «Io,* ol»fecío« da
«lê Pernambuco, que são rcmettidos para n
Corte na Corveta a vapor Paraense.
N. 1.— Uma caixa com um ramo.
N. 2.— Uma caixa com um ramo.
N. 3.— Uma lata com tentos para voltarête.
N. 4.— Uma caixa com um pente de tartaruga.
N. 5.— Um bahú de folha com diversos objectos, sendo obras
de laberintos, camisas de senhora, ditas de homem, um bouquet
de cravos, uma jardineira com sete objectos de lã e seis camarões,
o uma coroa de bezouros.
N. 6.—Um bahú de folha com uma caixa com gomma elástica, um cachorrinho de frouxel de pato e um ramo de flores de lã.
N. 1. — Um bahú com tamancos.
N. 8.—Uma caixa com um ramo.
N. 9.— Uma vidraça com fructas de cera.
N. 10.— Uma caixa com um jarro de flores de papel.
N. 11.— Uma caixa com um jarro com um péderozeira.
N. 12.— Uma caixa com calçado.
N. 13. — Uma caixa depapellão com dous cestos de cera.
N. H. — Uinfiteiro decolilharia.
N. 15.—Uma vidraça comum desenho de ponte.
N. 16. — Uma vidraça com um frontal de sacrario bordado de
ouro.
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N. 17.— Uma vidraça com um ramo de flores de cora.
N. 18.— Uma vidraça com pássaros cheios.
N. 19.—Um quadro do papel picado.
N. 20. — Um quadro com urn bordado de ouro e froco.
N. 21.— Urna vidraça com vôos de hombros (ornamento de
igreja).
N. 22. — Um quadro com um bordado de ouro c froco.
N. 23. — Um caixão contendo um edifício de papel.
N. 24.— Um caixão com um cabrestante.
N. 25.— Um caixão com um modelo de corvcta.
N. 26. — Um caixão com três chapéos para senhora.
N. 27.— Um caixão com uma igreja de papel.
N. 28.— Um caixão com um ramo de flores.
N. 29. — Um caixão com um ramo de flores de pennas.
N. 30. — Um caixão com seis livros, dous pares de sapatos e sete
caixas com chapóos.
N. 31.— Um caixão com cinco quadros, um molho de rotim
o urna carteira (que deve voltar para Pernambuco).
N. 32. —Uma caixa com dous chapéos de timbó e um ramo de lã.
N. 33.— Um quadro corn um retrato.
N. 34.— Um quadro com um retrato.
N. 35. — Um caixão com dous sclins, uma pedra, dous quadros
c uma marmota.
N, 36. — Um caixSo comum quadro e objectos de lithographia,
N. 37.— Um caixão com uma pedra tendo gravadas as armas
Imperiaes.
N. 38.— Um quadro, desenho.
N. 39. — Um caixão com um q u a d r o .
N. 40.— Um caixão com uma machina.
N. 41.— Um caixão com diversos objectos (do Arsenal de
Guerra).
N. 42. — Um caixão com urn quadro daCapolla do Palácio doGovcrno (deve voltar do Rio de Janeiro' 1 .
"N. 43.— Um caixão com dous quadros, sendo um avistada
passagem da Magdalena e o outro um estudo.
N. 44.— Um caixão com uma roda de leme.
N. 45.— Um caixSo com cinco quadros, sendo dous desenhos
do architectura, duas pinturas a óleo, de Mr. Gadault, e ensino
de modelo de orthographia.
N. 46.'— Uma caixa com um chapéu de couro, feito no Apodi.
N. 47.— Uma caixa com um frontal de altar.
N. 48. — U m a caixa com um retrato (em um quadro).
N. 49. — U m a caixa com diversos objectos de folha e uma peça
de artilharia.
N. 50. — Uma caixa com um livro.
Secretaria do Governo do Pernambuco em '24 de Novembro
de 1861.
N. B, DeixSo de seguir os volumes n, o s 6 e 9.
25
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Documentos que acompanhárâo os objcctos remellidos da
província do Rio Grande do Norte para a Exposição
de Pernambuco.
flelacíio «Ic alguns olíjeetos qu« remeti© para
a Exposição, «pse «leve ter iiiggar usa província de Pernambuco st® «lia 'ã1 de raísívemBu"*»
«Io corrente anuo.
Meia arroba de cera de carnaúba.
Meia dita do pó.
Um molho de palha de dita.
Um pequeno rolo de carnaúba.
Um embrulho com raiz da mesma.
Dozo talos da dita arvore.
Um pequeno maço de embira de macambira.
Três pós da mesma.
Uma trança de linhodadita.
Uma corda fina de embira da dita.
Unia dita do linho da dita.
Remettendo para a Exposição os objnetos acima mencionados,
não por serem elles de grande importância absoluta e demonstrativa do adiantamento industrial no sertão desta província do
Rio Grande do Norte, e sim como uma prova da existência
do productos naturaes, que como fonte de riqueza no paiz
oflercccm grandes vantagens á industria, a qual muito convém
animar no lugar ; devo dar algumas informações c explicações
ainda que resumidas
A carnaúba, que, como se sabe, pertence à família das palmeiras, e que he indígena de algumas províncias do Norte,
produz neste sertão do Assú e Mossoró em grande quantidade;
e para o fabrico da cera, costumão cortar pelo verão as folhas
mais novas, ás quacs chamão olhos, botão-n'as ao sol por três ou
quatro dias, depois, cm uma noite de nenhum vento o a que
chamão de calúda, batem-nas com pão sobre lençocs para a
cxtracção do pó, que cm vasilhas com pequena porção d'agua
levSo ao fogo, donde afinal vão tirando a cera para depósitos,
depois do limpa. Para se fazer uma idéa da grande quantidade de carnaúba que aqui ha, basta dizer que, n3o obstante
ser pouco aproveitado o pó, não lia annualmente uma exportação menor de 20 mil arrobas de cera pelos dous portos— de
Mossoró e este de Macáo — além da cera que se consome no
lugar. A madeira serve muito bem para construcção de casas, e a
palha para chapéos, esteiras, vassouras, cordas, & c; os talos, além
do outros misteres servem, depois do queimados, para'se fazer
boa tinta preta; a raiz, segundo a crença popular, substituo

a salsa parrilha ; e do tronco da carnaúba nova se extrahe uma
gomma bastante alva, substancial e saudável, da qual n5o vai
amostra por não ter eu podido obtè-la na occasi5o.
Pela amostra que mando da macambira, se verá a que familia pertence essa planta; só direi que lie indígena de todo
este sertão, que produz em todo elle cm grande quantidade,
e que dà"excellentes cordas, não servindo de exemplo as quo
remetto.
O sal, quo mando, he por demais, sendo quo supponho
terem' todos geralmente conhecimento do sal que aqui se fabrica; devendo dizer entretanto, que aqui ha sal muito bom,
o tanta facilidade cm fazô-lo, e cm tão grande quantidade que,
não obstante a falta de aperfeiçoamento da industria, exporla-se
annualmento não menos de 80 rnil alqueires, havendo proporções para poder haver uma exportação na razão do duplo,
triplo, ou mais.
N. B.— Os talos tem muito presumo; porque, além do quo
levo dito a seu respeito, pódc-se lazer dellcs o quo se quizer,
c for possível. Remetto mais:
Um sacco de sal de pedra.
Um dito de espuma.
Vilía de Macáo cm 29 de Outubro de 1861.
Carlos Antônio de Araujo.

íí» dos olijeci<»« que em «laia tlc Baoje
rcmctto para, Pernambuco uo vapor •fuguari&e, |tara serem entregues por intermédio
«io IIBsíi. Sr. Francisco Ferreira Borges? aos
flílins. Srs. Directores da líxpofsjüíiíío agrícola daejjeielEíi província.
A saber:
N. 1.— Raiz de angélico, medicinal, serve como a quina.
N. 2.— Dita de ipecacuanha.
N. 3. — Dita da mandioca chamada de porco, medicinal e
de alimento.
N. 4.— Dita da carnaúba, faz o cffeito da salsa parrilha.
N. 5.—Dita do grama medicinal.
N. 6. — Resina ou betume incendiario, das atelhas.
N. 7.—Dita de jatobá, faz o effeito do incenso.
N. 8.—Dita da coronha-criz.
N. 9.—Dita de sebo vegetal da arvore da cmburana.
N. 10.— Gomma da carnaúba, faz o effeito da araruta.
N. 11.—Dita da macambira, de alimentação.
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N. 12.— Cora amarclla da abelha jandahira.
N. 13.— Pedra, gèsso, ou giz.
N. 14. — Dita ferruginosa.
N. 15.— Arôa grossa.
N. 1C.— Dita brilhante.
N. 17.— Pelio do arbusto denominado coroa de frade.
JV. 18.— Dito do fruclo do rnuxó—para travesseiro".
N. 19.— Capim denominado barba de bode.
N. 20.— Fava da coronha-criz, dá tinta preta, serve de
galha.
N. 21.— Cebolinlios brancos evermelhos.
N. 22.— Cabacinhasou casulos que imitSo os de bicho da seda.
N. 23.— Sabão chamado da terra.
N. 24.— Malacaxeta brilhante, dá alvaiade.
N. 25.— Espinho de xiquixique.
N. 26.— Rédeas e cabrestos de algodão.
N. 27.— Ditas e ditos de couro.
N. 28.— Cordas de carrapixo.
N. 29.— Dita de carnaúba.
N. 30.— Dita de rnacambira.
N. 31.— Dita do arbusto denominado relógio.
N. 32.— Vergonteas de xiquixique—-de alimentação.
N. 33.— Espécie de cardo, denominado coroa de frade.
N. 34.— Passarinhos feitos de leite.
N. 35.— Cuias de barro.
N. 36.— Esteiras de carnaúba.
N. 37.— Dita de junco, para selas.
N. 38.— Dita da rama de melão caetano.
Estas cousas são de diversos lugares da comarca do Assú, e
não vão muito mais objcctos e de valor, por não haver tempo
de se mandar procurar.
Macáo do Assú cm 18 de Outubro de 1861.
José Martins Ferreira.

Documento ques acompanhou os objeclos rcmcUidos da Próvincia da S arahy!>a para a Exposição de Pernambuco,
Relação dos objcctos renucflMosí á
«íe Pernambuco.
liai/, de angélico, planta medicinal.
Dita de parreira brava, idern.
Toros de quina.
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Rolos de cipó de lista.
Fava de cobra.
Dita brava.
Dita encontrada na várzea.
Semente de mangerioba.
Angélico, planta medicinal.
Semente de cmbui.
Angelim.
Resina de cajueiro.
Ratatinha, planta medicinal.
Cronha Cris.
Cocô' balva.
Coroa de frade.
Ragem de bordão de velho.
Lingoa de vacca, medicinal.
Almecega.
Tançagem.
Tauá.
Sumaúma.

Fava boca preta.
Dita olho de peixe.
Dita rajada vermelha.
Dita sote semanas.
Dita idem idern redonda.
Dita rajada grande.
Dita idem redonda.
Dita vermelha.
Dita roxa de lista.
Dita jandoia.
Dita brancameiãa.
Dita idern grande.
Giz da barreira de Miriri.

Gergelim.

Feijão guandu.
Cacho de urucú.
Semente do mesmo.
Andiroba de que se faz azeite.
Feijão de moita.
Dito idem boca preta.
Dito, olreios.
Dito gurgutuba branco.
Dito idem vermelho.
Dito mulalinho.
Dito fabrica, nova.
Dito macosso preto.
Dito barbalho.
Dito preto.
Dito coqninho.
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Dilo macosso cslcudcdor.
Dito manteiga.
Favas diversas.
Macolla da terra.
Duas garrafas de vinagre de cana.
Toros de tucum.
Folhas do mesmo ; servem para fio de linho.
Toros de diversas madeiras.
Parahyba, 27 de Outubro 18G1.—Francisco Alves de Souza
Carvalho.

Uma dita idcm fabricado no Aracaly, libra 130a 140.
Uma amostra de cumaru (taboa);dá taboas ale dczaseis palmos
de comprimento c urn e mais de largura, serve para portas e obras
de marceneiro, dúzia, 24$OCO a 28SOOO, e por menos conforme
o tamanho.
Uma amostra de páo—jurema branca—próprio para ftitio
de mobília <Sjc., dá oito palmos de comprido e um de largura,
taboa 1S280.
Um frasquinho com a frucla da charamataya ou azeitona, sendo
perfeitamente igual em gosto e qualidade á da Europa, encontra-sc cm abundância. Sem preço.
Um ramo da mesma arvore para amostra, sem preço.
Quatro amostras do pedras de cantaria—encontra-se em abundância n'uma distancia de três legoasá margem do rio Jaguaribe (na serra de Araré), sem preço.
Amostra da raiz da umariceira, dá tinta igual á do páo brasil;
existe crn abundância á margem do rio Jaguaribe, sem preço.
Fructa da macahuba vinda do Grato, excellente para comer
e de que se cxtrahe óleo magnífico, que serve para diversas'
applicações e principalmente para tempero.
Um pedaço de carnaúba petrificada.
f
Amostra de algodão em caroço que produz no districto Gequi,
sua qualidade he excellente e pôde rivalisar com o do Egyplo,
arroba, 1*280 a 1»COO.
Fio de algodão fiado em fuzo, muito usado para bicos e rendas,
meada 160.
Óleo da oilicica—tem a mesma serventia que o óleo de linhaça extraindo de uma arvore do mesmo nome que abunda na
margem do rio Jaguaribe.

Documentos que acompanharão os objectos
remettidos da 1'rovineia do Ceará para a
imposição de Pernambuco.
N.
N.
N.
N.
N.
pedra
N.
N.
N.
N.
N.

1.—Quartz com cryslallisação de íourmalina.
2.—Calcário saccharoido (pedra de cal da giboia).
3.—Idcm idctn dolomitico (idcm).
4.—Idcm idcm do lugar chamado Frade.
5.—Polypo chamado cabeça de carneiro servindo de
de cal no Aracaly.
C.—Cimento quarlzoso ferruginoso do ar recife.
7.—Silcx piromaquc da serra de Acacape.
8.—Qúart/itc.
9.—Idem idem com gcodos de quarlz.
10.—Esmeril de Lavras.

Relação dos objectos remettidos ao lllm. Sr. Francisco Ferreira
Borges para a Exposição de Pernambuco, além dos da carnaúba, do que junío relação impressa.
Amostra de bicos com os seus respectivos preços feitos pela
família Carmo.
Dita de riscado do algodão de cor, fabricado na Cidade de
Sobral, vara a lifjiOOO.
Um cabresto feito de ílo de algodão, 320.
Um par de linteiro e arieiro de chifre, 1$2SO.
Uma caixa de rape idem idem, l!ff>000.
Uma chicara e pires feitos de madeira de emburanna, 640.
Uma tijella e prato idcm idem 1*200.
Quatro couros curtidos e surrados, um IftOOO. •
Uma caixa com nove garrafas com vinho de caju, garrafa 1SOOO.
Urna dita com cinco ditas do aguardente de canna, idem 280.
Uma dita idcm amostra de terra que produz o mesmo effcito
quero sabão.

Itclaçíío dos objectos que seguem 110 vapor
fffuarasstí
para a ExposícAo que deve ter
lugar na Cidade do Recife, a entregar á
Commissfto encarregada da mesma I<Xj>oisicão.
Objectos offerccidos pelo Illrn. Sr. Josò Antônio da Cosia c
Silva, • lavrador da Serra da Aratanha :
N. 1.—Amostra de cafô dcspolpado das lavras domesmo senhor.
N. 2.—Dita do dito pilado.
N. 3.—Dita de batatas rainhas.
N. 4.—Dita de urucú.
N. 5.—Dita do cacau.
N. 6.—Dita de anil.
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Pelo Sr. Manoel Rernardino de Moraes, proprielario da lubrica de sabüo da Jacarecanga :
N. 1.—Doze garrafas com vinho de caju.
N. 2.—Quarenta libras de sabão do que vendem a 110
réis a libra; vai tal qual se expõe á venda.—
Fabrica sabão hcspanhol branco o raiado, e bons
sabonetes dos quaes ri5o v Só amostras pela brevidade.
Pelo Sr. Antônio Paes da Cunha Mamede, pharmac;íulico
na capital:
N . l.—Quatro garrafas com aguardente de caju de 18GO.
Três ditas com vinho de caju secco ou geropiga
de 1860.
Meia dita com dito de 1839.
Quatro ditas com dito fermentado de 1859.
N. 2.—Doze ditas com dito para meza.
N, 3.—Doze ditas com dito medicinal (acompanha um
atlestado dos resultados que tem colhido cm
sua clinica os Srs. Drs. Mendes).
N. 4.—Um frasco com araruta extrahida da raiz recente.
Um frasco com araruta extrahida da raiz secca,
depois pulverisada o lavrada (não ha vantagem
neste processo).
Duas garrafas com óleo de coco catolé ou babão, (üo produclo de industria popular).
Um frasco com resina de batata purgativa ou
convalvulus oporculatus de Gonus.
Um pacote com raiz de carrapixo de cavallo, ou
ralhania tomentosa, do Sr. de Capancma.
Um pote com extracto obtido da dita raiz pela
deslocação, operando com álcool a 33° sobre 14/0
de pó grosseiro.
Um pote com extracto obtido pela ebulição da
dita raiz.
Um pote com dito obtido por deslocação com água
sobre 12/0 de pó grosseiro.
Por D. Izabel Ribeiro de Menezes e suas manas, moradoras
em Maranguape:
N - 1.—Um ramo de flores de panno.
Um dito de ditas de s;omma.

Pelo Commandanto Superior Manoel José Pereira Pacheco:
N. 1.—Um lenço de cambraia de linho collocado em
u.m quadro com vidro.
Ns. 2, 3, 4, 5, 6.—Amostras de renda.
]V. 7.—Um par de calçado de polimcnlo para homem.
N. 8.—Um dito de dito de setim para senhora.
N. 9.—u m dito de dito (pantufo) de inarroquirn para
senhora.
N. 10.—Um dilo de dito de inerinó para homem.
(.V exccpção da amostra n. u 2, que deve sorcrn
Ircgue em Pernambuco ao Sr. José Joaquim da
Silva Gomes, os mais objectos devem seguir para
o lUo de Janeiro.)
Por D. Rita Amélia Vieira, jovcn de lü annos, moradora na
capital:
Um quadro com um faisão feito pela mesma senhora.
Uma bolsa de sctiin bordada a missanga.
Pelo Dr. Antônio Manoel de Medeiros, medico do Corpo de
Saúde do exercito:
Um vidro de óleo expresso de semente de gcremum.
Pelo Sr. João Ribeiro Pessoa Montenegro, agricultor das
vizinhanças da capital:
Uma garrafa com vinho de caju de sua preparação.
Por uma distincta pessoa da capital que não quer se declaro
seu nome:
Dez amostras de pedras diversas, e esmeril, classificadas
em uma nota que as acompanha.
Pelo Sr. Mathcus Josá Pacheco, agricultor das vizinhanças
da capital:
Duas fructas de cipaúba (tem dentro filamentos, que
quando scccos se assemelhao á seda e podem servir
para diversos misleres).
Cinco fructas do uma espécie de Castanheira (dos caroços exlrahe-se um óleo semelhante ao de amêndoa,
que tem propriedades purgativas; a casca quando verde,
machucada, e misturada com sumo de limão, dá tinta
encarnada.)
2G
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Por D. Gnühermina Corlelt, joven de 15 annos, moradora
na capital:

N. o.— Desla pedra ha muita na dita serra d'Auto ; não he
calcarea, e, calcinada, toma a apparencia do uma pedra de
prata, que, neste estado, com facilidade e só á pressão dos dedos
da mão se reduz a uma área fina e prateada muito beíla, e
própria para lançar sobre a escripta fresca.
N. 6.—He a mesma pedra n.° 5 em estado de calcinada pelo
fogo.
N. 7.—Este granilo encontra-se no leito do Jaguaribe, talvez sacudido de longe, porque as serras, que oavizinhSo, não
são de formações graniticas, porém calcareas, schistosas e do
quartzs.
N. 8,—Esta pedra, que me parece de espécie schistosa, ou
ardosia, fôrma a base do serrote areré de formação calcarea, o
agathosa ; usamos delia para ladrilhos de calçadas, empregando
suas lages de diversos tamanhos, faccadas, tal e qual sahcm da
pedreira, cujas massas he muito fácil dividir.
N. 9.—São crystacs de rocha de varias cores, que me vierão
de uma grande mina delles, que ha cm S. Matheus, nesta província.
N. 10.—Esta pedra he formada de uma argila, que se encontra cm grandes massas na margem poente do Jaguaribe,
desde sua foz até quatro léguas acima; quando descrever as
argila», direi o resto sobre esta petrificarão.

Um quadro com um lobo.
Por uma senhora do Araraty, que n3o quer se declare seu
nome:
Uma toalha de cambraia com labyrintho e bico.
Um copo e prato de barro feitos no Icó por uma
senhora muda, e com instrumentos grosseiros.
Uma cuia de madeira de emburana feita em S. Francisco de Uruburctamn por pessoa desconhecida, sem
outro instrumento além de um canivete grande.
Cidade da Fortaleza 31 de Outubro de 1861.—Thomaz Pompêo de Sousa Brasil.— Dr. J. Liberato Barrozo.— Dr. José
Lourenço de Castro e Silva.—Manoel Soares da Silva Bezerra,
—Antônio de Oliveira Borges.

fíeseripeíío «Ias «mostras que renaeito paria.
à Exposição de
PEDRA F,

N. l . — Esta pedra creio ser calcarea hydraulica ou calcarea
primitiva: ha delia em grande quantidade na serra d'Anta,
neste município.
N. 2. — He uma crystallisação calcarea, que se encontra em
abundância na caverna do olho d'agoa da bica no plalô do
Apudy ; parece ser da mesma espécie que a do n.° 1. O
corpo a que se acha adhcrida a crystallisação era, quando me
veio á mão, um barro humido de cor csvcrdeada ; hoje o
dito corpo se acha quasi em consistência pétrea.
N. 3. — He a pedra calcarea de que se faz a nossa cal;
n3o he de muito boa qualidade, não só em ibrtidão, como
em alvura.
N. 4. — Ha em um campo, onde se tira, a pedra n." 3,
uma mina á flor da terra, em que se encontra em abundância esse crê, que aqui chamão tabatinga, e que creio ser cal
extincta e muito enfraquecida pela acçiio dos tempos, e de
calcarco calcinado por algum fogo subterrâneo em épocas misteriosas e de segredo para nós, calcareo da mesma espécie,
que o que se encontra cm sua circumvizinhança, a mesma do
n.° 3: esse gcsso, crê, ou tabatinga, como lhe chr.mão, n3o
tem applicaçSo entre nós.

A1UÍILAS.

«N. 11.—Esta argila acredito ser a melhor, que aqui temos
para louças, porém, por achar-se a mais de légua da cidado,
só a vão buscar para confecção de cadinhos, porque resistem
melhor á acção do fogo no derretimcnto dos metaes; os cadinhos feitos com essa argila, depois de cozinhados, ficão brancos.
N. 12.—He o nosso chamado massapé, creio ser uma argila de aluvião; he delia que se fazem nossa louça de cozinha,
potes, moringas e tijolos, que são muito fortes.
N. 13.—Esta argila emprega-se somente em tijolos, pouco
fortes.
N. 14.—He o ócro arnarello, encontra-se em uma ribanceira á borda do mar a uma o meia légua no lugar—Canoa
quebrada.
N. 15.—He uma argila saponacca, quo muitos cmpregão
na lavagem de roupas, acha-se junto á foz do Jaguaribe do lado
do poente.
N. 16. —Esta argila em sua mina hc tão mollc, que com a simples compressão da mão se desmancha, porém exposta ao tempo
as chuvas a não derretem, pelo contrario a supcrficie que fica
exposta se vai petrificando, e es(;i potrifieação hc ainda mais
proinpla, só unia porção dessa argila for posta eni contado
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com água do mar c entregue ao embalo das ondas ; deste modo
•foi petrificado o specimen n." 10.
N. 17.—He um exquisito ócro do bella cor rosca carregada;
encontra-se acostado com a argila n." 16 , porém he solúvel
pelas águas, e não se petrifica.
. N. 18.—Ha próximo a foz do Jaguaribe um terreno, antigamente occupado pelas águas salgadas, porém depois investido por morros de área: neste terreno houve em 1845 uma
explosão subterrânea, que lançou sobre a terra grandes porções dessa argila suípburosa; houve ha tempos, nesse lugar,
uma fonte sulphurea, hoje entupida c coberta pelos morros, e
existe ainda uma outra de água férrea.
N. 18.—He outro ocre, roxo terra, encontrado abundantemente no mesmo lugar do ocre amarello n.° 14.
N. 19. — He um. grupo polyposo e marinho, do* muitos
arrojados sobre a terra pela mesma explosão de 1845, que
lambem sacodioa argila sulphurosa n." 18, e a areia ferruginosa
n.° 21.
AUEIAS.

N. 19.—Esta areia he- dos morros da barra do Jaguaribe.
N. 20.—He uma outra do córrego do Camuripim, arrebalde
da cidade; parece excellente para a fabricação de vidros finos.
N. 21.—Encontra-se em um monticulo nas immediações da
fonte férrea acima mencionada, e igualmente sacudido pela explosão de 1845.
•

VEGETAES TAKIMOS .

N. 22.—Casca de jurcmma vermelha, de que muitos cortidores usão no cortume das pelles.
N. 23.- — Dila de angico empregada com preferencia á da
juremma, porque as pelles cortidas com esta casca ficSo pouco
alvas.
N , 24.—Dita de mangue sapateiro; antigamente havia grande
exportação delia para os cortumes do Ilecile. Um ccrtunio
francoz que aqui ha, só usa da folha deste mangue, em (stado
de fresca; da casca desta arvore marinha cxlrahem os nossos
pescadores uma tinia cor de rõxo-tcrra, com que tingem suas
roupas de mar, e dizem que esta tinta oppõo-sc m u i t o á aoçSo
destrnidora das águas salgadas; a tinta he extremamente fixa.
N. 23.—Dita do ameixicira silvestre; he muito taninica, e
poderia ser appücada com proveito no corlume das pelles,
porém he só usada cm cozimento para lavagem de chagas atônicas.
N.
-Dita de oity da p r a i a ; he lambem muito taninica
iara corlume, porém não tem fipplicação alguma.

CASCAS, JUIZES, PLANTAS E SEMENTES MEDICAMENTOSAS.

N. 26.—Casca de mulungu; he bastante narcótica, seu cosirnento he applicado externa o internamente como calmante
Uas dores rheumaticas.
N. 27.—Dita de mulambeira; he muito emolientc, ligeiramente adstringente e tônica; seu cosirnento emprega-se crn
lavatorio na cura das feridas cm supuração.
N. 28.—Raiz decaroba; he pufgativa: diz o Dr. Thebergc,
que a fumaça, que produz este vegetal em combustão, causa
a cegueira momentânea, que depois desapparece.
N. 29. — Dita de velame, he igualmente purgativa, e usada
com proveito na syphilis.
N. 30.—Dita de muçambé, he empregada como diurctica
c refrigerante.
N. 31.—Dita de ortiga branca; sua infusão he extremamente diuretica, e muito refrigerante do systema visical.
N. 32.—Mangcirona, inculta; excitante e sudoriflca.
N. 32.—Canella silvestre, parece uma espécie de saçafraz,
he usada para banhos aromalicos contra o rhoumatismo.
N. 33.—Betonica; empregada como diuretica c emcnagoga.
N. 3'i.—Alfavaca, inculta, usada nos defluxos, igualmente
excitante e sudorifíca.
N. 35.— Lingua de vacca, diurelica c emcnagoga, e dos
mesmos usos, que a avcnca e chicorea.
N. 3G.—Fedegoso; não usamos dclle, mas diz^m ser excellente antispasmodico.
N. 37.—Herva de chumbo, empregada como peitoral.
N. 38.—Perrichil; planta que cresce nos lugares alagados
por água do m a r ; cresce até dous palmos; esta planta he
rica em sub-carbonato de soda ; as plantas marinhas de meu
conhecimento, na Europa, as mais ricas deste alcali, produzem 33 por cento, ao passo que esta me tem dado, cm 100
libras de cinza, 50 do boa soda. Ha delia aqui cm tal abun^
dancia, que se poderia exportar carregamentos desse sal para
as saboarias do paiz.
N. 39.—Semente, folha, e flor de caroba.
N. 40.—Dita, que chamamos cumaru, e da arvore chamada emburana de cheiro, ou cumaru, igual no cheiro ao
cumaru do Pura, porém de formula diversa, e menos susceptível de corrupção.
N. 41.—Castanha de caju grande.
N. 42. —Dita do dito pequeno, tamanho de uma rnangaba
média.
N. 43.—Semente de uma arvore, que chamamos pinhão
manso, c que dizem ser uma espécie do crolon; he muito;
usada em purgantes, compostos de três a quatro sementes,
nos casos de plcurizcs c espasmos; tambctn obra como cmctico,
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N. 45.—Dita de mamona de duas espécies.
N. 46.—He o fructp.de uma arvore gigantesca de que abuisdao muito as margens do Jaguaribe, e que chamüo oilicica.
liste frucío vai verde por não ser tempo de encontrar-se on»
sua perfeita maturidade; neste estado encontra-se dentro um
caroço muito oleoso, do que extrahem um óleo muito seccativo
o que se emprega na pintura, como o óleo de linhaça. Fazia-se, em algum tempo, grande colheita desse óleo, que foi
abandonada pela pouca procura, e por causa de seu cheiro
activo e picante, e para muitos nauseabundo, eu porém o
acho agradável. Este óleo devia ser explorado pela sciencia,
talvez nelle ss descobrissem propriedades bem úteis, c quu
delle farião um ramo de riqueza para o paiz, pois he do lastimar que se perca esse producto vegetal, de que se poderiao
obter grandes porções.
N. 47. — He o tronco da carnaubeira, já em idade de 8
para 10 annos; deste tronco, que chamâo olho ou palmito
de carnaúba, he que se exlrahe a farinha e a gomma de carnaúba, usada nos tempos das crises seccas desta província:
fora desse tempo, este palmito he empregado somente como
oplima nutrição dos gados, dos animaes cavallarcs e suínos,
e das gallinhas, cabras e ovelhas; a farinha que dclle se faz
he pouco sadia, e produz opilações; sua gomma he bella c
saborosa, porém hc tão forte e viscosa, que se torna indigesta
a um estômago, que não for robusto; para cngornmudos deve
ser preferida a outras.
N. 48.—He uma amostra da gomma de carnaúba.
N. 49.—He uma rneiada de barbante, feita com uma espécie de linho tirado da palha da carnaúba. He du suppor quo
se o possa fiar, e apropria-lo para tecidos de diversos usos,
o qual poderia tornar-se um ramo útil c lucroso, além de
outros desse prodigioso o singular vegetal.
N. 50.—lie a carimã de nossa mandioca ; levada ao estado
de aperfeiçoamento cm que se acha a porção, que envio de
amostra, he das massas farinaceas a melhor em meu conceito ;
superior em gosto á farinha de trigo, á tapioca, ao sagú, araruta c cevadinha; tem as mesmas propriedades destas farinhas, e lhes excede cm gosto. Talvez se possa, neste estado,
empregar para o pão, como a farinha de trigo, e desse modo
elevar o valor de nossa mandioca, tão decaindo, c assim deixar
no paiz uma sornrna avultadissima, que se envia anuualmcutc
ao estrangeiro pelas suas farinhas de trigo; talvez mesmo exportássemos muitas da nossas sobras para a Europa. Recommendo aos Exm." membros da illustre Commissao Pernambucana, expositora, que usem dessa pequena amostra, para
melhor apreciarem o que digo a seu respeito. Tenho usado
delia em mingáos, papas, filhoses, podins, e em diversos sequilhos e bolos com preferencia á farinha do trigo.
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N. 52.—Resina de cajueiro, usada para collagcm.
N. 53.—Dita d'angico; o Dr. Theberge a emprega cm medicina, com preferencia á gomma arábica.
N. 54.—Dita de jatobá: he a nossa gomma copai, mencionada pelo padre Manoel Ayres do Casal em sua Corographia
Brasileira; he solúvel no álcool, em grande parte, e o pintor
allemão Bindseil, que por aqui viajou, a empregava para envcrnizar seus quadros da mesma maneira, que a copai da Ásia,
achando nella os mesmos effeitos daquella.
N. 55.—Algodão commum de nossos roçados.
N. 56.—Dito de vazantes: chamamos algodão de vazante o
que hc colhido da plantação feita no leito do Jaguaribe, depois
de inundado pelas enchentes do inverno. Dos algodões do
Brasil no esto o que maior preço tem encontrado nos mercados de Inglaterra.
N. 57.— Dito silvestre: este algodão não he aproveitável
entre nós, se bem que me pareça mais forte c assetinado.
MADEIRAS.

N. 53.--Jucá: madeira muito rija, geralmente empregada
em obras de torno, e em outras de diversos usos, seu tronco
poderá clcvar-so a 10 palmos sobre diversas grossuras, conforme a idade da arvore. A amostra he tirada de uma arvore
ainda nova.
N. 59. — J u c á : hc a mesma espécie da amostra acima,
porém de uma arvore mais idosa, o que faz que esta amostra
tenha uma apparcncia diversa da outra.
N. CO.—He urna plaina clecarapina feita de juromma branca:
vai ella por não ter tempo de obter uma outra amostra dessa
madeira de bonito veiado e forte : poder-se-ha tirar delia
taboas de 8 a 10 palmos sobre 6 a 8 pollegadas. Esta arcvor parece-me que até hoje só se presta a jjercas e lenha,
c talvez seja esta plaina, que mandei fazer, a obra mais complicada, a que se tem applicado.
N. 61. — Páo ferro: esta madeira, muito forte, pôde dar
traves de 25 palmos sobre 3 de circumferencia; he usada para
forquilhame de casas, para cercas, por ser de muita duração
no chão, e para carvão e lenha.
N. 62.—Angico: bella c cxcellonto madeira, já muito conhecida, e usada na marceneria.
N. 63.—Coração de negro: a amostra que vai he de um
tronco novo, que se fora idoso teria urn miolo preto muito
rijo, e de que consistiria quasi to3a a madeira: he empregada
para obras de torno, em cercas e lenha.
N. 64.—Peroba: também usada cm obras de torno c outras
íipplicaçõcs ruracs.
N. 6*5.—Páo do olpo: desta arvore se extrahe o óleo de co-
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pahiba, seu (ronco cleva-sc de 12 a 15 palmos sobre uma grossura de G a 7 ; sua madeira lie usada na marcenaria.
N. 66.—Pão de arco flor roxa: csla amostra he de uma
arvore ainda tenra.
N. 67.—Dito do urna arvore corpulenta e idosa: acha-se cortada esta amostra ha mais de 30 a n nas; pode-se encontrar
para pranchões de 20 palmos de comprido sobre 2 de face limpa,
ern quadro. Ho uma de nossas madeiras mais fortes, empregada em prensas, engenhos, e cm todas as obras, que pedem
ser de uma madeira forte.
N. 68. — Jatobá: arvore que dá a resina copai, cresce em
grande dimensão; a amostra he de um pranchão cortado ha 30
annos, de 20 palmos de comprido sobre dous de face limpa, cm
quadro. Esta madeira he muito forte c procurada para inoendas de engenho, rodas c eixos de carros e outras applicacões.
N. 69.—Pào branco: madeira geralmente empregada para
traves o enchamos de portas, além de outros muitos usos;
tenho-a visto cm obra de marceneria, que linge bern o jacarandá.
N. 70.—He o nosso cedro, que empregamos em muitos
usos, principalmente em portas, e ern muitas obras da carpintcria c marceneria. Se bem que se diga que o cedro dá
uma resina, eu nunca a vi entre nós.
N. 71. — Violeta: lie uma madeira bella por seus veiados,
e aproveitável para a marceneria; pena he ser geralmente
oca e fina.
N. 72.—Arocira: madeira eterna, inda mesmo enterrada,
muito forte, e formosa por suas veias; no procurada para
muitos misteres, que pedem uma madeira de sua fortaleza e
duraçüo, como engenhos, prensas, c outros; se bem que não
usada na mercenária he comtudo muito própria; pódoenconIrar-se para pranchftes de 15 a 23 palmos sobre l a 2, é mesmo mais, de face limpa, cm quadro.
Pi. 73.—Ernburana de cheiro, ou cumaru: he usada também para portas, caixões, e outras obras de carapina, porem
íie muito estaladiça; seu tronco cresce de 10 a 12 palmos
sobro l a 2 de largo em face limpa.
N. 74.—lie a maravilhosa carnaúba, a arvore por cxcellencia — para tudo—, pôde o homem, com ella só, fazer a
sua habitação, rnobilia-la, illurnina-la; com ella nutrir-se, vestir-se e curar-se; extrahir-Ihe assucar e álcool para seu regalo;
com ella ainda alimentar seus gados e criações miúdas. Nenhuma outra criação vegetal tem sido dotada pela natureza,
de tantas c tão apreciáveis qualidades, he o maior prodígio
da vegetação, assim como o ferro he o maior entre os ininera.es. A carnaúba tem já hoje mais de quarenta usos c applicacões differentes, c pôde dizer-se que ainda não se, acha explorada, e applicada a t u d o , a qua hc possível prestar-se. O
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pedaço que mando deverá mostrar que ella prcsía-se a taboas
de grossura c largura suíTicienles para o emprego da marceneria. Esta madeira he bella em obra cnvcrnizada, c tem umacor amarella veiada exquisitamcnte, a qual hc mais ou menos
carregada, á medida que he empregada, pouco ou mais lempo,
depois do cortada da arvore; a amostra apresentaria melhor,
se fosse da madeira mais madura, e não cortada ha três annos
e abandonada ao tempo, como foi; o tronco commumentc do
30 a GO palmos sobre dous de circumfeicncia he muito empregado em traves, ripame para casas, c cercas, porém um tronco
dessa dimensão ho pelo menos secular.
N. 75.—Pereiro : esta madeira sempre sem uso na marceneria, hoje he que a vão empregando; he singular por sua cor
amarclla com veias roscaceas, que lhe dão um bello matiz ; o
animal cavallar gosta muito de comer suas folhas, onde encontra um veneno mortal, cujo antídoto he o milho: seu tronco
será de oito a 10 palmos, e dá taboas de pouco mais do palmo
de largo.
N. 76.—TJmari: era só usada esta madeira para tamancos q
cavernas de canoas, mas já vão empregando-a em obras de marceneria; rija e ao mesmo tempo muito leve, não será applicavel
para coronhas de espingardas? As margens e várzeas do Jaguaribe são muito povoadas deste arvoredo, que tem famosos troncos, não só em comprimento, como em grossura.
N. 77.—Massaranduba: esta madeira, urna das mais fortes
que lemos, não he usada, senão para bengalas, cabos de machado, e de outras ferramentas das artes; geralmente he tão fina,
que se prestará apenas a toros de oito palmos, sobre três de
circumfcrencia; sua casca hc a mais rica, em tanino, das que
conheço.
N. 78.—Marfim: he estimado para muitas applicacões e
principalmente para a marceneria; pode-se obter traves de 15
palmos sobre urn de face em quadro, sua casca he uma especio
de cortiça.
N. 79.—Mangue sapateiro: esta arvore de terrenos marinhos
era sempre utilisada para lenha, hoje porém já vai sendo empregada em muitos usos, principalmente cm enchames e traves
de um comprimento de 40 palmos abaixo sobre um de face
limpa; sua casca he muito abundante de tanino, porém não
usada porque, dizem, faz um cortume trigueiro.
: N. 80.—Ganoé: he outra arvore de terrenos salgados, seu
tronco, que pôde elevar-se a 12 palmos, adquire uma grossura
extraordinária de 10 a 12 de circumferencia: poucos usos tem a
não ser o da lenha; antigamente era applicado cm carpintaria
para certas obras como caxilhos de portas, c eu o tenho visto tão
perfeito depois do cem annos de uso, que muitos o tem tomado
por sucupira de Pernambuco. A amostra he uma vergontea, o
tronco tem urna casca de três a quatro poilegadas do grossura
27
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mais branda que o miolo, de que facilmente se-separa, e neste
estado fôrma metade uma espécie de gamellão, de que se
servem para coxe das bolandeiras de farinha; a madeira das
grossas vergonteas acho mais aproveitável que o B mago do
tronco, por ser estaladiça.
N. 81.—Tatajuba: esta madeira dá tinta amarclla, única
utilidade a que sempre prestou-sc ; tínhamos crn grande abundância, hoje he já escassa, senão rara.
N. 82.—Geuipapo manso: excellente madeira foríe e compacta, he somente applicada para tamancos, e fôrmas para uso
dos sapateiros; seu tronco cresce de 20 a 30 palmos sobro dous a
ires de face em quadro.
N. 83.—Genipapo bravo: tem os mesmos usos, porém menos
preferível ao manso, por ser revesso.

Uma pedra férrea achada nas immcdiações da fazenda Bom
Successo deste termo, em cima da cordilheira do Apody.
Um chicote com c-abo de madeira de carnaúba (expositor
o Sr, Joaquim Francisco de Lima, que autorisa a veada por
ÍS000), remeltido pelo Sr. João Carlos de Saboia.
Um chapóo de couro próprio de vaqueiro (podo ser vendido
por 5SOQQ, segundo a ordem do expositor).
Um par de rédeas de fio (o expositor autorisa a venda
pelo preço de 4*000 )

APPENDICE.
N. 84.—Macella: creio ser a camomila roatricarin, emprega-se como a macella romana.
N. 85.—ipecacuanha branca: sudorifica, c muito usada com
proveito nas febres, principalmente na febre amarelfci.
N. 86.—Casca de quina-quina: he applicada nos mesmos
casos, que a quina do Peru.
N. 87.—Gramma: tem as mesmas propriedades, que a que
nos vem da Europa, e corno esta empregada.
N. 88.—Colla da nossa pescada : he conhecida a melhor par»
collagem de madeiras, e por isso muito procurada.
N. 89.—Batata de purga; delia se extrahe a resina purgativa, tão geralmente usada na pharmacia, sob o nome deresina de batata.
Aracaty, 1.° de Novembro de 1861.—Manoel Dias.

<!os objcctos que Bsesása disísa remeti»
á C«nsKiBsaÍMs».® «I® exjpfídâeil® píara ia Exposição
de Pernambuco.
Um frasco contendo favas de cumaru.
Um dito com o p6 da palha da carnaúba, matéria prima
de que se faz a cera.
Um dito com sementes de gergelim.
Um dito contendo o sal da carnaúba.
Um dito com favos de rnol de abelhas de duas qualidades—
jandahira e tobiba.
Um dito com capas de enchui, outra espécie de abelhas
que abundão nas matas e catingas deste município.

S. Bernardo, 23 de Outubro de 1861.—Padre Lino D. R. de
Carvalho.
N. li. Se for possível quero que me seja devolvida a
pedra férrea. O chicote, chapéo c rédeas, se não forem vendidos, deverão também ser devolvidos como o exigem os respectivos expositores.
Processo da extracção do sal de carnaúba : queima-se a palha
(de que se exlrabio o pó ou de qualquer outra) encesta-se
a cinza pondo-se a estillar em uma vasilha de barro furada
no fundo, e apara-se a água distillada, vulgo decoada do
fogo ou ao sol, e coagula se no fundo da vasilha essa substancia salitrosa a que se dá o nome de sal, mas que não
lendo passado ainda por uma investigação chimica, ignora-se
qual o seu verdadeiro presumo ou valor real. O sal apurado ao fogo he do peior qualidade por ficar com o gosto e
cheiro da decoada; o que vai, foi apurado ao sol. Padre
Lino D. R. de Carvalho.

Documentos que acompanharão os objectes remellidos tia
Província do Piauhy para a Exposição de Pernambuco.
Illms. Srs. membros da commissão encarregada de colligir
.productos naturaes e industriaes da província de Pernambuco.—Tendo sido nomeados pelo Exm. Sr. Dr. Antônio de Brito
Souza Guioso, Presidente desta província , para compormos
urna corninissao encarregada de colligir e enviar productos
naturaes e industri&es desta província para a Exposição que
deve ter lugar nessa capital, de conformidade com as InsIrucçõcs mandadas observar pelo Governo Imperial, enviamos
á VV. SS. urn pequeno caixão contendo aquelles que pudemos colligir no espaço limitado de dez dias.
Poucos como são, não devem elles ser a expressão de pobreza desta província, mas do pouco tempo de que pudemos
dispor, c tão pouco que não nos foi possível dirigirmo-nos
i pessoa alguma do interior da província para obtermos pró-
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duetos quer naiuracs, quer industriaes, protestando a cornmissão cm nome dcsia província, que pura o anuo vindouro
cila concorrerá para a Exposição com urna somma m u i t o
maior, não só daquelles que a natureza espargiu em seu seio,
como dos que a industria humana tom conseguido preparar.
Deus Guardo á VV. SS.—Cidade de Theresina aos 27 do
Outubro de 1861.—liirns. Srs. membros da roímriissSo encarregada de colligir productos naiuracs e industriaes da
província de Pernambuco.—Severino Alves de Carvalho, Presidente—Antônio de Souza Mendes Júnior.—Aureliano Ferreira de Carvalho.—Miguel Henriques de Paiva.—l)r. Manoel
Joaquim Rodrigues de Macedo.—José Pompeo de Albuquerque
Cavalcanti. — Eugênio Marques de Hollanda.—Thomaz da Aquino Ozorio. — Odurico Brasilino de Albuquerque Rosa. — Uartholomcu Nicoláo Mazza.—l)r. João Francisco de Alm'eida.—
Raymundo Tavares da Silva.

Relação dos girodascíos «taturaes e industriae»
eolligidos uesía província pela eotôtiuiswSd
encarregada de dirigi-los á província «lê
Pernambuco, a lint de servirem para a Exposição «jau» aili deve ter Iiigar são principio de Novembro g
PRODUCTOS NATUHAES.
MNEHAliS.

N. 1. — Unia amostra de sulphato duplo de a l u m i n a e de
potassa (pedra hume). — Encontra-se nos municípios de Valcnça
c Oeiras, e em diflercnlcs pontos da província, especialmente
na freguexia de S. João do Piauliy, onde forma grandes montes;
contém 15 por 100 de silica, e traços de ferro.
N. 2. — Uma amostra de sulfnrclo de ferro (pyrites). — Encontra-se cm diíferenles pontos; os mineracs- de ferro são os
mais commmis c abundantes na província.
N. 3. — Um frasco contendo um hydrato de ferro conhecido em mincralogia com o n o m e do ocrc amarelia e vulgarmente com o de tauá amarcllo. — Acha-se sobre grandes
extensões de terreno em quasi toda a província, especialmente
no município de Oeiras; ho empregado nas pinturas grosseiras das casas.
N. 4. — Urn dito com pcroxydo de ferro conhecido cm mi-'
neralogia com o nome de ocre vermelha e vulgarmente com
o de tauá roxo. —Encontra-se nos mesmos lugares acima.

N. 5 . — U m dito contendo uma substancia pulvcrulenla branca, q u e se reconheceu ser uma mistura de carbonato c sulphato
de cal.—Encontra-se abundantemente no município de Oeiras.
N. G.—Uma amostra dCsilicato aluminoso hydratado, vulgarmente conhecido com, o nome de tabatinga.—Encontra-se
no município de Oeiras cm montes, c lambem nos de Valença e S. Gonçalo nas cabeceiras do rio Parnahyba na serra
denominada Tabatinga. He empregado, em dissolução n'agua,
nas cuiaçõcs internas das casas de preferencia á c a l .
N. 7.—Uma amostra de madeira, denominada pão de terra
ou de chapada,'petriliaula.—Nada dizemos á tal respeito por
ser esto um Cacto já muito verificado na sciencia.
VEÜETAES.

N. 1.—Um embrulho contendo casca de quina cinzenta do
gcnero-cinchona. — Muito conhecida c abundante em diversos
pontos da província, especialmente nos municípios de Oeiras
c Paranaguá.
N. 2.—Um embrulho contendo raiz de carnapú, planta herbacca da farnilia dassolaneas.—Usa-se da-raiz em dccocto na
porção de uma onça para uma libra d'agua, da qual se toma
um cálice de hora em hora. Mui freqüentemente nos casos
de hydropesia e:n geral: o seu effeito nesta moléstia he dos
mais seguros que tern observado os médicos dos sertões desta
província cm sua longa pratica.
N. 3.—Um embrulho contendo flores de arocira brancoamarelladas, aromaticas, offerccendo um principio resinoso que
contém uma pequena parto de óleo volátil que lhe dá o aroma.—Usa-se cm xarope que se faz com uma onça de flores
para uma libra do xarope, do qual se toma urna colher de
sopa de três em três horas na plhysica pulmonar o laringca,
e catarrhos clrronicosquor bronchicos, quer pulmonares. Também usa-se intcrnamcnt s do cntrecasco como poderoso adstringente cm infusão que se faz em doze onças d'agua fervendo
para três oitavas do cnlrecasco: externamente cm banhos,
lavalorios &c.
N. 4. — Um embrulho contendo nina planta denominada
gcricó, que nasce especialmente nos rochedos e terrenos áridos :
sendo posta cm contado com a água, depois de secca, recupera o seu estado n a t u r a l de vcrdor.— Usa-se de toda a planta :
internamente — água fervendo l libra para'/a onça da substancia como poderoso diurclico, e lebrifugo. Dose : ás chicaras
durante o d i a .
N. 5.— Um embrulho contendo urna planta denominada
louco, v u l g a r m e n t e , parecendo pertencer á farnilia das jasmi-
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noas.— As hastes c folhas contundidas produzem um cffeilo
mais enérgico do que a massa cáustica, visto como contém
em si um principio eminentemente excitante e rcvulsivo.
N. G.— Um embrulho contendo cipó de chumbo, cujas
propriedades medicinaes já são conhecidas
N. 7.— Uni pequeno vidro contendo raiz de ipecacuanha
branca.— As applicações e usos são os mesmos que os da
preta c cinzenta, já classificadas e conhecidas.
N. 8.— Um e m b r u l h o com casca de raiz de cauã, arvore
cuja família ignoramos.—Empregada cm infusão na porção
de l onça para l libra cTagua, da qual se toma um cálice
de hora em hora. como fobrifugo—em decoclo, l onça para 1/a
libra d'agua como purgativo; goza também da propriedade antiseorbulica.
N. 9.— Algodão branco.

PRODUCTOS ANIMAES

MADEIRAS.

N. 1.—Uma amostra de madeira da arvore do bacury, cuja
família ignoramos.— Excellente madeira para as conslrucções
navacs, emprega-se com vantagem em soalhos, forros de casas,
em moveis, &c. Pode-se obter toros de 20 a 30 palmos de
comprimento sobre 2 a 4 de diâmetro: preço dos toros, G
a 10» réis.
Ns. 2 A e 2 B.—Amostras de crdro.—Usos conhecidos.
N. 3.— Amostra d'aroeira.— Ho empregada em soalhos,
esteios, rriczas & c . Dá toros de 30 a 40 palmos de comprimento sobre 3 de diâmetro: p roço dos toros, C a 8£> réis.
N. 4.— Amostra de madeira de jatobá, da família das leguminosas. — Tem as mesmas applicações que a aroeira : pode-se
obter toros de 20 a 25 palmos sobre 4 a 6 de diâmetro de
arnago: preço dos loros, 8 a 10$ réis.
N. 5. — Amostra de angico preto, da família das leguminosas.—Excellenle madeira para tnezas, sofás, cadeiras, &c.,&c.
Obtcm-se toros de 10 a 20 palmos sobre 2 a 3 de diâmetro :
o preço dos toros varia entre 6 e 10$ róis.
N. 6. — Amostra do piqiii, arvoro da família das therebentaceas. — Da polpa e amêndoa se extrahe um óleo fino que
pôde servir para {Iluminação, ambas servem de alimentação ás
classes mais necessitadas. A madeira hc excellente para construcções navaes, rodas de carro, soalhos, < & c . ; pódc-sc obter
toros de 16 a 19 palmos de comprimento sobre 10 a 12 de
diâmetro: preço dos toros, G a 8$ réis.
N. 7.— Uma bengala de madeira conhecida pelo nome de
tartaruga.— He empregada tão somente, pelas pequenas dimensões dos toros, em objcctos do quinquilharia.

Cera de formiga. — Empregada contra as dores de dentes;
existe em pouca quantidade,
PRODUCTOS INDUSTRIAES.
N. 1. — Um vidro contendo gomma de velame, do arbusto
deste nome.—Muito usada para apolvilhar-se as feridas de
mão caracter, e bem assim usada internamente contra o veneno
das cobras na dose de l oitava para 6 onças d'agua fervendo.
N. 2. — Vinho de caju. — Usos conhecidos. Pela fôrma ordinária da preparação dos vinhos de fructos se prepara este.
N. 3.— Aguardente de canna. — Idem quanto aos usos.
Preparação ordinária.
N. 4.—Cora de jandahira.— Idcm quanto aos usos.
N. 5. — Velas de carnaúba.— Idem.
N. 6.—Cora de dita.
N. 7.—Manteiga de leito. — Ideny Prepara-se com a nata
do leite, a qual he levada ao fogo até o ponto conveniente.
N. 8.—Aguardente de mandioca, ( t i q u i r a ) . — O processo
seguido geralmente na preparação da tiquira he o seguinte:
toma-se um pouco de massa de mandioca depois de ralada
c comprimida, e com ella faz-se uma pasta de 3 a 4 palmos
de diâmetro sobro */% de grossura, leva-se a uma superfície aquecida para cozê-la: feito isto, se põo a fermentar, e quando a
fermentação se acha um pouco adiantada ou no 1.° período,
he então desmanchada em cocho de madeira com sulliciente
quantidade d'agua a reduzi-la a uma pasta bem rnolle, e sujeita
a uma segunda fermentação se torna em um liquido que vai ao
alambique para ser distillada.
N. 9. — Assucar.
N. 10.—Fumo.
A' classe dos vegelacs se deve ajuntar.
N. 11. — Uma amostra de resina de jatobá, da arvore do
mesmo nome.—Esta resina suppro com vantagem a gomma
copai na preparação do verniz.—Severino Alves de Carvalho,
Presidente. — Antônio de Souza Mendes Júnior.—Âureliano
Ferreira de Carvalho.—Miguel Henriques de Paiva.—Dr. Manoel
Joaquim Rodrigues de Macedo.—José Pompeu de Albuquerque
Cavalcanti.—>Éugcnio Marques de Hollanda.—Thomfl.ftfAquino
Ozorio. — Odorico Drasilino d'Albuquerque Rozas"- Bartholomeu Nicolau Mazza.—Dr. João Francisco d'Almeida.—Raijmundo Tavares da Silva.
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Oatalog'0 «S«s
«Isjeetos que «1» |>roviuein das
Aãajsôasi se «'«aaaeiiCBíí para n exposição *I«
província de Pernambuco.
N. 1.—Arroz cm casca do rio do S. Francisco.—Dá cm
grande abundância nos lugares que cslivcrão inundados pelo
rio.—Exposto polo Sr. Manoel José Teixeira de Oliveira.
N. l A. —Arroz em casca do diversos lugares panlanosos
ou humidos, e nos altos, na estação do inverno. — llcgula a
l $250 por alqueire do Ilio de Janeiro.—Exposto pelo mesmo
senhor.
N. 2.—Arroz pilado da fabrica de Araújo & Companhia, da
cidade do Penedo.—Vende seactnalmcntc na fabrica, de l$Güü
a 2*000 a arroba.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 3.—Algodão branco e cm casulo.—Cusla liojc no lugar
da producção a 28000 a arroba.—Dá nos terrenos montanhosos e de matas roçadas, ho cultivado em toda a província
e colhe-se pelo outono.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 4.—Algodão em rama.—Cultiva-se actualincnte em toda
a província; seu preço hoje oscilla entre 8$OOÜ e 10*000.—
Exposto pelo mesmo senhor.
N. 5.—Amendoim ou mendobim.—Cultiva-se em Iodos os
lugares da província, mas em pequenas porções: 5$000 a
sacca.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 6.—jllacacheira ou aipim branco.—Serve para alimento,
colhe-se bem nos mezcs de Outubro a Dezembro. — Exposto
pelo mesmo senhor.
N. 7 . — A n g i c o . — D á no centro da província, a arvore
cresce até 20 pós de altura; he excellentc madeira para
marceneria; a casca hc adstringente e a resina passa por optima para as moléstias do peito; tem muito uso na medicina.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 8.—Abutua ou parreira brava.—He da espécie das trepadeiras: dá nos lugares arenosos principalmente perto do
mar; a raiz he diuretica.—Exposta pelo rnesmo senhor.
N. 9.—Angelirn amafgoso, madeira de construcção naval e
urbana. — O s fructos cm pequena dose servem para cxpellir
vermes; dá em todas as matas do litloral; na madeira não
dá o gusano; os fructos colhem-se pelo outono; vão algumas
hastes com folhas e flores e algumas sementes ou fructos verdes.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 10.—Araruta em gomma e batata.—Cultiva-se em muitas parles --ia província em pequenas porções; seu preço regula de 6$400 a 10*000 a arroba da fecula.—Exposto pelo
Sr. Dr. Manoel Sobral Pinto.
N. 11.—Assacar de canna.—Exposto pelo Sr. Barão de Atalaia.
Os objcctos de números interrompidos fallão nesta iclação,
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porque as respectivas amostras só chegár3o para o Rio de Janeiro.
N. 18.—Batata ingleza plantada e colhida cm Maceió.—
Exposta pelo Sr. Dr. Manoel Sobral Pinto.
N. 19.—Batata amarella doce.—He alimentícia; colhe-se
cm todo anno, mas só abunda nos mezes de Dezembro a
Março.—Exposta pelo Sr. Manoel José Teixeira de Oliveira.
N. 22.—Batata mineira doce. — H c alimentícia e dá de
Outubro a Dezembro.—Exposta pelo mesmo senhor.
N.. 23.— Batata branca doce. — H e alimentícia; colhe-sa
em todo anno e he mais abundante nos mezes de Outubro
a Dezembro.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 24.—Itihame do sertão.—Exposto pelo Sr. Tenente Coronel Pedro Vieira Júnior.
N. 25.—Inhame da Costa.—Cultiva-se em toda a província e custa 640 rs. a arroba.—Exposto pelo Sr. Manoel Josó
Teixeira de Oliveira.
N. 26.—Batata rainha. —Cultiva-se em toda a província,
custa 640 rs. a arroba.— Exposta pelo Sr. Dr. Manoel Sobral
Pinto.
N. 27.—Batata m e i r ú . — He alimentícia e medicinal para
osquesoffrem de opilações.—Exposta pelo Sr. Manoel José.Teixeira de Oliveira.
N. 28.—Taioba brava.—He medicinal para curar chagas e
bichos de animaes, vegeta em terrenos frescos.—Exposta pelo
rnesmo senhor.
N. 29. — Cebola cecem, albarran, scylla. — Vegeta nas
maltas; usa-se para obstrucções externamente e para asthmas
internamente em pequenas porções. — Exposta pelo mesmo
senhor.
N. 30.—Alhos. — Cultiva-se nas comarcas da imperatriz e
Penedo; custa a trança a 80 rs. — Expostos pelo mesmo
senhor.
N. 31.—Copahiba (óleo). —Exlrahe-se da arvore do mesmo
nome (que ha em abundância nas maltas da província) pelo
outono e primavera.—Exposta pelo rnesmo senhor.
N. 32.— Caroba. — He anti-syphilitica; vegeta nos lugares
arenosos; a raiz he purgativa, e colhe-se no outono. — E x posta pelo mesmo senhor.
N. 33.—Cedro do sertão.— Madeira de construcçSo e marceneria ; ha esta madeira nas matas da província, mas com
mais abundância nas florestas do rio de S, Francisco.. —Exposto pelo Sr. Pedro Vieira Júnior.
N. 34.—Café.—Dá em todos os terrenos de argila vermelha, e nos lugares frescos, ou debaixo de grandes arvores;
cultiva-se pouco e o seu menor preço he o de 6$M)0. —Exposto pelo Sr. Manoel de Vasconcellos Júnior.
N. 3o,— GervSo, a que o vulgo dá o nome de chá.—He su28
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dorifico e estimulante; vegeta no littoral cm todos os terrenos.—Exposto pelo Sr. Manoel José Teixeira de Oliveira.
N. 36.—Coco sapucaia. —Colhe-se de uma grande arvore,
que tem o mesmo nome, o interior do fructo tem amêndoas
muito saborosas que se acredita que fazem cahir os cabellos,
a quem a comer em abundância; he alimento predilecto cios
macacos; colhe-se de Dezembro a Março.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 37.—Castanha de caju.—A arvore dá ern toda a província; usa-se da casca como cauterio, esta amêndoa depois
de assada he assaz saborosa; o fructo colhe-se do Novembro
a Janeiro.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 38.—Coco de ouricuri.—Colhe-se da palmeira do mesmo
nome; dá em grandes cachos, a massa entro a casca e o coquilho he alimentícia, e deste só faz azeite para luzes; vegeta em toda a província.—Exposto pelo Sr. Dr. Manoel Sobral
Pinto.
N. 38 A. —Cocos do palmeira verdadeira.— Colhem-se de
uma arvore do mesmo nome em grandes cachos; a massa he
alimentícia; do coquilho se faz azeite para luz; vegeta ern toda
a província.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 38 B.—Coco velado. —Tira-se do coco da índia depois
de secco, que separa a amêndoa do casco interno ou invólucro.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 38 C.—Coco da índia.—Dá em grandes cachos; a arvore
cresce até a altura do 60 palmos; vegeta no litoral da província, e em lugares arenosos; he alimentício, dclle se extrahe
azeite, e he um dos objectos do cornrnercio de exportação. —
Expostos pelo Sr. Dr. Manoel Sobral Pinto.
N. 39.—Cortiça de ariticum.—Vegeta em todos os lugares
humidos e mesmo dentro d'agua nas lagoas; cresce até a .
altura dn 10 palmos, a amostra he H raiz da arvore, a qual
dá fructos saborosos, nas florestas ha outras espécies. — Exposta pelo Sr. Manoel José Teixeira de Oliveira.
N. 40.—Canellcira.—Arvore frondosa e grande; a casca dá a
canella; cultiva-se pouco e não he indígena.—Exposta pelo Sr.
Dr. Antônio de Carvalho Raposo.
N. 41.—Carnaúba.—Vegeta no sertão e não ho abundante
na província; a folha he fllamentosa para tecidos e dá a cora
vegetal.—Exposta pelo Sr. Tenente Coronel Pedro Vieira Júnior.
N. 42.— Cora amarella dorio de S.Francisco.— He colligida
de diversas qualidades de abelhas, sendo a principal a uruçú;
preço 640réis a libra.— Exposta pelo mesmo senhor.
N. 43.— Cera de abelha uruçú colhida no Murici, termo da
villa da Imperatriz ; preço 640 réis a libra —Exposta pelo Sr.
Manoel José Teixeira de Oliveira.
N. 44.— Caruá em rama do rio de S. Francisco, em cujo sertão ha extensões immensas, que contém a planta respectiva ; yen-

de-se a 610 réis a arroba.— Exposto pelo Sr. Dr. Manoel Sobral
Pinto.
N. 44 A.— Fio de caruà do rio de S. Francisco, he raro no
mercado.— Exposto pelo mesmo senhor.
N. 44 B. — Corda de caruá do rio de S. Francisco. — Extrahese de uma espécie de gravata, abundante cm todo o sertão, de cujas folhas se tira o filamento.— Exposta pelo mesmo senhor.
N. 45.— Casca de mangue branco.— Vegeta à margem das
lagoas e rios em toda a província, onde chega a água salgada;
hc abundante em tannino; cresce até a altura de cincoenta palmos.— Exposta pelo Sr. Manoel José Teixeira de Oliveira.
N. 45 A . — Casca de mangue vermelho.— Abunda em tannino e tinge roupa da mesma cor, cresce mais que o branco, e dá
também como clle nas lagoas e rios, onde chega água salgada;
tem muitas raízes que ficão fora d'agua.— Exposta pelo mesmo
senhor.
N. 46.— Embira ou filamento da embiribeira, grande arvore
das matas, ha duas espécies, branca e vermelha, com este filamento se fabricão cordas; as sementes usão-se como estimulante,
são aromaticas, c só as dá a vermelha.— Exposta pelo mesmo
senhor.
N. 4G A.— Cordas feitas do filamento da embiribeira branca,
apparecem no mercado da capital a 240 réis a peça.— Expostas
polo mesmo senhor.
N. 46 B. — Filamento da embiribeira branca de que fabricSo
cordas; ha em grande quantidade na província.— Exposto pelo
mesmo senhor.
N. 46 C.— Estopa de, embiribeira, a qual se extrahe de entre
a casca e lenho da arvore, serve para o calafeto de embarcações;
e custa 80 réis a libra.— Exposta pelo Sr. Dr. Antônio de Carvalho Raposo.
N. 47. — Erva ou cipó chumbo.— He vulnornrio o, peitoral,
dá em toda a província; heda espécie das trepadeiras, e colhe-se
no outono e na primavera.— Exposta pelo Sr. Manoel José Teixeira de Oliveira.
N. 48.— Erva cidreira ou melissa.— Vegeta perto das praias;
he medicinal e colhe-se pelo outono.— Exposta pelo mesmo
senhor.
N. 49.— Fedegoso. — Tônico empregado para os que tem
padecido de febre, e estão anêmicos; dá ern toda a província ;
colhe-se no outono e na primavera, da semente se faz café.— Exposto pelo mesmo senhor.
N. 49 A.— Crista de gallo fedegoso ; emprega-se nas febres—
Vegeta em todos os terrenos, preferindo o arenoso, não resiste
ao sol até o fim do outono. — Exposta pelo mesmo senhor.
N. 50.— C. de bode, esta fructa dá uma 13 branca muito
lustrosa e fina ; heda classe das trepadeiras.— Vegeta cm todos
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Os lugares, abre-se cm Dezembro por se achar em seu perfeito
estado de madurez.— Exposta pelo mesmo senhor.
N. 51. — Feijão mulatinho.— A amostra he do que se expõe á
venda no mercado da capital, a sacca, ou dous alqueires do Rio
de Janeiro, custa de 10$000 a 12*000.—Exposto pelo mesmo
senhor.
N. 51 A.— Feijão branco e cor de chumbo do Penedo, f não
vai).— Exposto pelo mesmo senhor.
N. 52.— Farinha de mandioca vermelha: a sacca, ou dous alqueires do Rio de Janeiro, custa 5$000 actualmente.— Exposta
pelo mesmo senhor.
N. 53.— Fecula de tanharan, exlrahida da batata do mesmo
nome, he da família das taiobas e serve para extinguir e matar os
bichos, que apparecem nas feridas dosanimaes. — Exposta pelo
Sr. Lúcio José da Costa.
N. 5i.— Fecula da batata purgativa chamada tupinambur, a
que o vulgo dá o nomedegommadc batata ; tem differentcs usos
na medicina bem conhecidos.— Exposta pelo Sr. Manoel José
Teixeira de Oliveira
N. 56 B.—Fava rajada, hc alimentícia.—Exposta pelo mesmo
senhor.
56 Cv—Favas brancas, são alimentícias e abundantes.—Expostas pelo mesmo senhor.
N. 56 D. — Favas olho de peixe, são alimentícias e pouco cultivadas.— Expostas pelo mesmo senhor.
N. 58 E. — Fava sele mezes, he alimentícia e muito cultivada.
— Exposta pelo mesmo senhor.
N. 56 F.— Favas amarellas, são alimentícias c pouco cultivadas.— Expostas pelo mesmo senhor.
N. 56 G.— Fava boca de moça, he alimentícia e pouco cultivada .— Exposta pelo mesmo senhor.
N. 57. — Fumo em folha.— Colhe-se em toda aprovincia, mas
cultiva-se pouco.— Exposto pelo Sr. Dr. Antônio de Carvalho
Raposo.
N. 57 (A).—Fumo cm rolo.—Colhe-se em toda aprovincia,
mas cultiva-se pouco: preço 1$000 a vara.—Exposto pelo Sr.
Dr. Antônio de Carvalho Raposo.
N. 58.—Grama da praia.—Vegeta em toda a província ; o
povo usa delia como diuretico.—Exposta pelo Sr. Manoel José
Teixeira de Oliveira.
N. 59.—Gergelim.—Semente de cebola agradável, da qual
se extrahe farinha para a cura de hydropicos : he arbusto, que
vegeta nos tabolciros, c também se cultiva: colhe-se no outono e custa 640 réis a libra.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 60.—Gcngibre queimosa.—Serve para condimento e tem
usos mcdicinaes : vegeta em todos os lugares arenosos, mas
cultiva-se pouco, 160 réis a libra.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 60(A).—Gengibre amarella.— Serve para condimento è

t i n t u r a ria; vegeta em lugares arenosos, cultiva-se pouco, e
custa 160 réis a libra.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 61.—Ipecacuanha preta, poaya ou cipó.—Vegeta nas matas,
colhe-se pelo outono, tem difforentes usos na medicina bem
conhecidos.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 6l(A).—Ipecacuanha branca.—Vegeta nos lugares arenosos:
usa-se da raiz ou da fecula como purgativa ou refrigerante:
a estação actual não pcrmittio a colheita das raízes mais desenvolvidas, como succede nos mezes de Janeiro a Março.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 62.—Jalapa ou raiz de bonina branca.—Tem as mesmas
npplicações da Jalapa do México : cultiva-se cm todos os terrenos, mas he pouco usada.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 63.—Mastruz ou mastruço.—Vegeta em todos os terrenos: serve para diversos usos mcdicinaes, e o sueco e óleo
para cxpellir vermes intestinaes, e também como balsamo nas
chagas.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 64.—Mentrasto.—Floresce na primavera : he planta medicinal, applicada para as dores, que sobrevem a algumas senhoras depois do parto, e facilita as evacuações.—Exposto
pelo mesmo senhor. •
N. 65.—Massaranduba.—Grande arvore, que vegeta em todas
as matas e florestas da província : serve para construcção ur- •
bana c naval, e dá fructos agradáveis e viscosos.—Exposta
pelo Sr. Tenente Coronel Pedro Vieira Júnior.
N. 66.— Lã de gitirana.— Arbusto que vegeta nos roçados
novos em toda a província, exlrahc-se dos fructos do mesmo.—
Exposta pelo Sr. Manoel José Teixeira de Oliveira.
N. 67.—Mamona (carrapato).—Vegeta em toda a província
principalmente nos lugares arenosos: he muito cultivada; delia
se extrahe azeite para luzes, e óleo de ricino purificado, nas
fabricas do Penedo ; a sacca, ou- dous alqueires do Rio de Janeiro, custa de 6S>000 a 10*000.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 67 (A).—Mamoninha branca.—Hc mais forte em sua
acção purgativa, que a marnona grauda : cultiva-se pouco
por ser menos abundante em óleo.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 68.—Milho.—Cultiva-sc em toda a província em terrenos férteis : colhe-se de Julho a Agosto.—Exposto pelo Sr.
Manoel de Vasconcellos Júnior.
N. 69.—Lã de barriguda.—Arvore que vegeta no centro da
província : a 13 extrahe-se de uma grande bagc, que dó a arvore, a qual engrossa no centro do tronco com a configuração de uma pipa; o lenho he fraco, e a lã colhe-se de Dezembro a Fevereiro: vende-se no mercado de 4^000 a^ 6$>000
a arroba : serve para encher colxões o travesseiros.—Exposta
pelo Sr. Dr. Manoel Pinto Sobral.
N. 70.—Lã de canna.—Tira-se da flecha, que produz a cann»
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do assucar : custa a arroba 2$5GO réis.—Exposta pelo mesmo
senhor.
N. 71.—Baraúna.—Arvore que vegeta nas matas e florestas
do interior da província, e presta-so a construcção urbana o
naval.—Exposta pelo Sr. Tenente Coronel Pedro Vieira Júnior.
N. 71 (A).—Angico.—Grande arvoro que vegeta no interior
da província : serve para a construcção urbana e rnarcencria,
delia só extrahe rezina que tern uso medicinal, a casca he
abundante em tanino.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 71 (B).—Arapiraca.—Arvore que vegeta no sertão da província.—Construcção urbana c marceneria.—Exposta pelo mesmo
senhor.
N. 71 (C).—Páo ferro.—Idem, idcm e para machinismo.—
Exposto pelo mesmo senhor.
N. 71 (D).—Faveira brava.—Arvore que vegeta no sertão
da província.—Construcção urbana.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 71 (E).—Aroeira da praia.—Ha diversas qualidades,
que vegctão cm todos os terrenos até o sertão: he preferida para a construcção urbana, por ser do muita duração:
as folhas c mais partes desta arvore tom virtudes medicinaes
como adstringente. — Exposta pelo Sr. Manoel José Teixeira
de Oliveira.
N. 71 (F).—Sapucairana.—Grande arvore, que vegeta nas
matas da província com abundância.—Construcção urbana e
naval.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 71 (G).—Sicupira verdadeira.—Grande arvore que vegeta nas matas da província: ha outras de differcntes qualidades.—Construcção urbana e naval.—Exposta pelo mesmo
senhor.
N. 71 (H).—Putumujú.—Grande arvore, que vegeta em
algumas matas da província, he rara.—Construcção urbana
e naval.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 71(1).—Páo-santo ou guaiaco.—Madeira de construcção
urbana e naval: tem usos c virtudes medicinaes.—Exposto
pelo mesmo senhor.
N. 71 (J).—Louro preto cheiroso ou sassafraz.—Madeira
de construcção pouco abundante na província : tem usos e virtudes medicinaos: ha diversas outras qualidades de louro mais
abundantes.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 71 (K).—Jenipapo.—Arvore, qno vegeta em toda a província, serre para marceneria e dá um fructo pouco agradável
com algumas virtudes medicinaes.—Exposto pelo Sr. Barão
de Jaraguá.
N. 72.—Óleo de ricino.—De que se conhece o uso medicinal, manipulado na fabrica do Penedo.—Exposto pelos Srs.
José Manoel de Araújo & C. a
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N. 72 ;A).—Azeite de mamona.—Purificado para luz na
fabrica do Penedo.—Exposto pelos mesmos senhores.
N. 72 (B).—Óleo de nozes.—Da fabrica do Penedo.—Exposto pelos mesmos senhores.
N . 72 (C).— Óleo de ouricuri.—Da fabrica do Penedo.—Exposto pelos mesmos senhores.
N 72 (D).—Azeite de catolé.—Extrahido por meio do fogo
do coquilho, que dá a palmeira do mesmo nome.—Exposto
pela Sra. D. Anna Felicia de Lima.
N. 73.—Balsarno.—Madeira de construcção urbana e marceneria : da arvore se extrahe rezina balsamica, e he abundante
nas matas do sertão da província.—Exposto pelo Sr. Tenente
Coronel Pedro Vieira Júnior.
N. 75. — Alfazema silvestre. — Vegeta nos lugares onde se
fazem roçados.—Exposla por Manoel José Teixeira de Oliveira.
N. 76.— Avenca. — Vegeta nas matas, he peitoral e applica-se como remédio, quando as parturientes teem difflculdades
em lançar as secundinas. — Exposta pelo mesmo senhor.
N. 77. — Alfavaca de cobra. — Vegeta nos lugares frescos;
he antídoto contra o veneno das cobras. — Exposta pelo mesmo
senhor.
N. 79.— Raiz de brandão. — Planta que vegeta no sertão da
província; tern virtudes medicinaes, purgativas, e he antisyphilitica.—Exposta pelo Sr. Tenente Coronel Pedro Vieira
Júnior.
N. 81. — Batata purgativa (a que dão o nome de tupinambúr). — Vegeta nas matas, onde he abundante, e delia se
extrahe resina o gomma, que tem muito uso na medicina.—
Exposta pelo Sr. Barão de Jaraguá.
N. 82.—Borbo, a que se dá o nome de rabo de tatu.—He
planta parasita e delia se extrahe uma cola muito fina.—Exposta
pelo mesmo senhor.
N. 83.—Buxa ou cabacinho.—Vegeta nas margens dos
regatos e em terrenos frescos, he da espécie das trepadeiras;
a quarta parto de uma fructa he um purgante ou drástico
forte. — Exposta pelo Sr. Dr. Antônio de Carvalho Baposo.
N. 84.— Brôma.—Vegeta nos lugares humidos c he também
cultivada; tem virtudes medicinaes, como purgativa c depurante. — Exposta pela Sra. D. Anna Felicia de Lima.
N. 85.— Botânica ou quimbôa.—Vegeta nos terrenos frescos
e margens de regatos; usa-se ern banhos e cm cosimentos contra
as moléstias uterinas. — Exposta pela mesma senhora.
N. 86.— C a n i n a n a . — Raiz da plantado mesmo nome, abundante na província; serve de remédio contra as dores rheumaticas o he ontisyphilitica.—Exposta pelo Sr. Tenente Coronel
Pedro Vieira Júnior.
N. 87,—Contra-hcrva ou batatinha. — Vegeta nos terrenos
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fortes, e coine-se no outono; he anti-febdl.— Exposta pelo
Sr. Manoel José Teixeira de Oliveira.
N. 88.—Camassum.—Vegeta nos lugares frescos e na margem
dos rios e lagos, o uso das folhas serve de remédio para as
dores a que vulgarmente chamão ventosidade.— Exposta pelo
mesmo senhor.
N. 89. — Capeba, arbusto de cinco a dez palmos. — Usa-se da
raiz na cura da hydroposia e moléstias uterinas; as folhas como
desobstruentes e a casca como remédio peitoral.—Exposta pela
Sra. D. Anna Feiicia de Lima.
N. 90. — Cruape. — He da espécie das trepadeiras, a raiz he
emenagoga ; usa-se dos cipós para arnarradilhos.—Exposta pelo
Sr. Manoel José Teixeira de Oliveira.
N. 91. —Cordão de frade. — Applica-se em banhos toda a
planta corno remédio para as dores rhcumaticas. — Exposto pelo
mesmo senhor.
N. 92.—Gamará.— Planta de que se usa na cura dos catarrhos malignos, em clystores e cosimentos, em pequenas doses.—
Exposta pelo mesmo senhor.
N. 93. — Caiubin (raiz). — Arvore grande e frondosa, applica-se nas dores rheumaticas e syphililicas; a raiz e a casca em
pequenas dozes he purgativa.—Exposta pela Sra. D. Anna Feiicia
de Lima.
N. 95.—Calota.—Planta trepadeira e espinhosa ; a fructa serve
para a cura das dores do estômago. — Exposta pela mesma
senhora.
N. 98.—Cipó timbó. — Usa-s,e para cestos e amarradilhos;
tem virtudes medicinaes; he planta trepadeira e vegeta em
toda a província.—Exposto pelo Sr. Manoel José Teixeira de
Oliveira.
N. 99.—Cipó imbé curuba.—Planta trepadeira que ha em
abundância nas matas da província; serve de amarradilho forte
como qualquer corda, e sua raiz he aromatica.—Exposto pelo
mesmo senhor.
N. 100. — Cipó imbé molle. — Vegeta nos lugares humidos,
tem os mesmos usos do imbé verdadeiro, posto que seja mais
fraco; sua raiz he aromatica.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 102. —Canna flstula.—Fructo da arvore do mesmo nome;
vegeta cm toda a província, a polpa deste fructo he purgativa
e emoliente. — Exposta pelo Sr. Barão de Jaraguá.
N. 103.—Gitó. — Casca da arvore do mesmo nome, he de
altura mediana c vegeta á margem do rio; a fructa, a casca e
a raiz tem acção purgativa e drástica.—Exposto pelo Sr. Tenente
Coronel Pedro Vieira Júnior.
N. 104.—Gericó.— Planta que vegeta sobre as pedras junto
ao rio; usa-se para a cura de asthma e tosse; reverdece sempre
que se água.—Exposto pelo Sr. Manoel José Teixeira de Oliveira.

N. 105.—Gitirana ou catinga de macaco. —He da espécie
das trepadeiras; dá nos lugares de várzea: usa-se em fricç5o
para a cura das obslrucçõcs.— Exposta pelo Sr. Manoel José
Teixeira de Oliveira.
N. 106.—Erva tostão, carrapicho ou papo de peru. — Vegeta
em todos os lugares do littoral: usa-se da raiz como diuretico e
desobstruente. — Exposta pelo mesmo senhor.
N. 107.—Erva moura. — Vegeta nos lugares frescos: he narcótica e emoliente, usando-se externamente. — Exposta pelo
mesmo senhor.
N. 108. —Erva de Santa Maria.—Vegeta em todos os terrenos que não forem áridos; usa-se nas curas das belides e ophtalmias. — Exposta pelo mesmo senhor.
N. 110.—Gurubcba ou urumbeba. — Dá em terrenos fortes,
floresce na primavera e n'o outono quando he temperado: usa-se
da raiz c sementes para a cura das obstrucções como tônico c
amargo. — Exposta pelo mesmo senhor.
N. 111.—Jarrinha ou mil-homem. — Vegeta nos lugares
arenosos junto d'agua : applica-se contra as mordeduras de cobra
e nas dores das articulações: he muito amargosa.—Exposta pelo
mesmo senhor.
N. 112.—Jaburandi.—Vegeta nos lugares frescos e em terra
argilosa: he grama diaphoretica e applica-se nas curas das dores
rheumaticas.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 113.—Japaranduba. — Arvore grande que vegeta no centro da província cm abundância: usa-se da casca para as dores
rheumaticas.—Exposta pela Sra. D. Anna Feiicia de Lima.
N. 114.—Louco.—Vegeta nos lugares arenosos e humidos:
usa-se como cauterio forte. —Exposto pelo Sr. Manoel José Teixeira de Oliveira.
N. 115.—Língua de vacca.—Planta que vegeta em todos os
lugares da província: usa-se como anti-febril e na cura das
blenorrheas. — Exposta pelo mesmo senhor.
N. 117. — Malvaisco ou altéa. — Vegeta nos terrenos fortes:
usa-se da raiz e mais partes da planta como emoliente e peitoral.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 118.—Macella. — Vegeta nos taboleiros campestres, colhese no principio do outono: usa-se para encher colxões.—Preço
120 a 160 rs. a libra.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 119.—Macella amarga aromatica.—Vegeta em alguns taboleiros campestres e com abundância nas margens do rio de S.
Francisco: tem aleum uso igual ao da macella gallega.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 120.—Mangabinha ou mangaba brava.— Vegeta nas matas, a raiz e entre-casco são purgativas: applica-se para os anêmicos e para provocar o fluxo menstrual.—Exposta pela Sra. J).
Anna Feiicia de Lima.
29

— 227 —
— 22C —

N. 123.—Mocotó.—Vegeta em todos os terrenos com abundância: he peitoral. — Exposto pela mesma senhora.
N. 124.—Pinhão de purga. — Vegeta nos terrenos arenosos:
a semente ou óleo he purgativo drástico administrando-se cm
pequena dose- — Exposto pela mesma senhora.
N. 12o.—Orelha de páo da mata.—Serve para banhos nas
curas das frieiras e calor de fígado, banhando-se com seu cozimento as escoriações. — Exposta pela mesma senhora.
N. 126.—Salsa silvestre.—Vegeta nas fraldas dos montes cm
terrenos de argila vermelha: usa-se cm chá e ern banhos para as
dores espasmodicas c rheumaticas. — Exposta pelo Sr. Manoel
José Teixeira de Oliveira.
N. 127.—Sacca estrepe.—Vegeta nos terrenos frescos: applica-se nas contusões para modificar as dores e cxtrahir algum
corpo estranho.—Exposto pelo mesmo-senhor.
N. 129.—Quitôco. — Vegeta nos lugares frescos: applica-se
para as moléstias do utero.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 130.—Velame.—Vegeta no sertão da provincia: usa-se da
raiz como purgativa e anti-syphilitica.— Exposto pelo mesmo
senhor.
N. 131. — Baba de boi. — Vegeta nos terrenos roçados: ho
planta purgativa, anti-syphilitica e refrigerante.— Exposta pela
Sra. D. Anna Felicia de Lima.
N. 132.—Urubu.—Vegeta sobre pedras: usa-se para acura
de dores, bebido e cm banhos. — Exposto pelo Sr. Dr. Felix
da Costa Moraes.
N. 133.—Vassourinha de botão.—Vegeta em terrenos frescos: usa-se do sueco ou da planta em cozimento para quedas.—
Exposta pelo Sr. Manoel José Teixeira de Oliveira.
N. 134.— Casca de mulungu branco. — Arvore que vegeta
em toda a provincia; applica-se nas obstrucções do baço, e
as sementes, de que tarnbern vão amostras, para matar os bichos
que apparecem nas feridas dos animães. —Exposta pelo Sr. Manoel José Teixeira de Oliveira.
N. 136.—Batata de teiu ou tijuassú.—Vegeta no sertão, he
purgativa e emprega-se nas moléstias venereas.—Exposta pelo
Sr. Tenente-coronel Pedro Vieira Júnior.
N. 137.—Raiz e sementes de carnaúba.—Arvore do sertão :
applica-se como anli-syphilitico.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 138.—Casca de quina.—Arvore que vegeta nas inatas:
applica-se nas febres intermitentes.—Exposta pelo Sr. Manoel
José Teixeira de Oliveira.
N. 138 (A).—Casca de quina ou de angustura.—Vegeta nas
matas do litoral.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 138 (B).—Páo de quina.—A arvore crcsce.até 20 palmos e
suas flores s5o roxas.—Exposto pela Sr.a D. Anna Felicia de Lima.
N. 139.—Mangarito, batata alimentícia.—Vegeta nas matas
e cultiva-se.—Exposto pelo Sr. Barão de Jaraguá.

N. 140.—Resina de angico.—Vegeta no sertão c catingas a
arvore, que a dá: tem virtudes medicinaes para as moléstias do
peito—Exposta pelo Sr. Tenonte-coronel Pedro Vieira Júnior.
N. 142.—Resina de jatobá.—Dá uma luz clara superior á luz
da carnaúba: o óleo que delia se faz emprega-se na composição do verniz.—Exposta pelo Sr. Dr. Ignacio José de Mendonça Uchôa.
N. 144.—Resina de batata tupinambúr.—Purgante drástico :
uma oitava he dose sufflciente para adultos.—Exposta pelo Sr.
Manoel José Teixeira de Oliveira.
N. 145.—Ceboünho branco.—Vegeta nos terrenos arenosos,
tanto este, como o ccbolinho vermelho, cultiva-se muito na povoação de Jiquiá, termo de S. Miguel, custa 160 réis a libra.
Exposto pelo mesmo senhor.
N. 146.—Urucuba.—Semente de uma arvore do mesmo
nome, emprega-se nas dores de ventosidades, e em tinturaria.—
Exposta pela Sr.a D. Anna Felicia de Lima.
N. 147.—Cardo-santo branco (semente).— Pequeno arbusto
do mesmo nome que cresce de três a quatro palmos: he optimo
remédio para a cura da asthma : tomado em pequena quantidade
misturado com o fumo por ser narcótico.—Exposto pelo Sr. Dr.
Ignacio José de Mendonça Uchôa.
N. 148.—Sementes deemburana, arvore do sertão.—Usão se
para aromatisar o rape. — Expostas pelo Sr, Tenente coronel
Pedro Vieira Júnior.
N. 149.—Sementes de mostarda negra.— Cultiva-se pouco :
usa-se das folhas na comida, e das sementes para molho esinapismo.—Expostas pelo mesmo senhor.
N. 150.—Urucú ou açafrôa.—Cultiva-se pouco : usa-se na tinturaria c tem usos medicinaes, como remédio peitoral.—Exposto
pelo Sr. Dr. Antônio de Carvalho Raposo.
N. 151.—Talajuba.—Arvore mediana que vegeta ale 10 léguas distante do litoral: dá tinta amarella, não abunda no
mercado.—Exposta pelo Sr. Manoel José Teixeira de Oliveira.
N. 151 (A).—Tatajuba, arvore do sertão.— Delia se extrahe
tinta amarella.—Exposta pelo Sr. Tenente-coronel Pedro Vieira
Júnior.
N. 152.—Tamarindos em rama.—Expostos pelo Sr. Ricardo
Benedicto de Brito.
N. 153.—Arvoredo lacre.—Vegeta junto dos rios e ern outros
lugares das matas: as astes não engrossão muito; contém gomma laça fina no tronco c casca, que ainda não se extrahe no
paiz.—Exposta pelo Sr. Manoel José Teixeira de Oliveira.
N. 153 ( A ) . — Tintura da casca do páo de lacre em álcool de
20 gráos.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 156.—Tapicurú roxo.—Exposto pelo Sr. Dr. Ignacio José
Uchôa.
N. 157,—Tapicurú amarello. — Arvore do grande crescimento
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própria para marceneria: dá muito boa cinza para decoada a
mais forle, que se conhece.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 158.—Tintas e áreas de diversas cores constantes da relação que vai dentro do volume n.° 158.— Expostas pelo Sr. Isidoro Ribeiro Campos.
N. 159.—Argilas ou ocres ferruginosas como as offerece a natureza nas barreiras de Jequiá.—Expostas pelo Sr, Manoel José
Teixeira de Oliveira.
N. 160.—Áreas de diversas cores como se achão nas barreiras de Jequiá.—Expostas pelo mesmo senhor.
N. 161.—Barro lustroso da margem do riacho do Murici,
lormo da villa da Imperatriz.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 162.—Pó de barro que existe nas barreiras junto ás igrejas
da matriz e dos Marlyrios da cidade de Maceió, espécie de ocre
amarella e escura com que se pinlão as paredes exteriores das
casas.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 163.—Tijolos de barro que se suppõe conterem grande
quantidade de chumbo.—Expostos pelo mesmo senhor.
N. 164.—Ocre ferruginosa: acha-se em abundância nas barreiras de S. Miguel.—Exposto pelo mesmo senhor.
Ni 165.—Pedras ferruginosas, que se encontrão nos terrenos
do Murici.—Expostas pelo mesmo senhor.
N. 166. — Pedras ferruginosas, que se encontrão junlo ao
mar nas barreiras do rio de S. Miguel.—Expostas polo mesmo
senhor.
N. 167.—Pedras ferruginosas da montanha da cidade de
Maceió—Expostas pelo mesmo senhor.
N. 168.—Área lustrosa da margem do rio Mundaú e dos
riachos da freguezia do Murici, termo da Imperatriz. — Exposta pelo mesmo senhor.
N. 169.—Áreas lustrosas e barros pretos e brancos que existem junto a serra do Murici, termo da Imperatriz.— Expostas
pelo Sr. Joaquim Maciel de Araújo.
N. 170.—Argila branca fina das margens do rio Mundaú, no
lugar denominado Satuba.—Exposta pelo Sr. Barão de Jaraguá.
N. 171.—Argila branca ordinária das margens do rio Mundaú no lugar chamado Satuba.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 172.— Pedra com lâminas de malacachèta da povoação
do Murici—Exposta pela Sra. D. Anna Fclicia de Lima.
N, 173.—Pedras da villa d'Atalaia.—Exposta pelo Sr. Antônio Lopes Barboza.
N. 174.—Pedra preta porosa do riacho Burarema, do termo
d'Atalaia.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 175.—Pedra de crystal de rocha das serras do rio de
S. Francisco.—Exposta pelo Sr. Manoel José Teixeira de Oliveira .
N. 179.—Pedras de quartz das serras do rio de S. Francisco.—Expostas pelo mesmo senhor.
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N. 180. —Pedra calcarea, que existe nos recifes.—Exposta
pelo mesmo senhor.
N. 181. Pedra dos largciros existentes entre a cidade das
Alagoas e a villa do Pilar.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 182. — Schisto betuminoso da bica da pedra, termo da
capital.—Exposto pelo mesmo senhor.
N 183.—Schisto ou lignites das barreiras de Carnaragibe.—
Exposto pelo mesmo senhor.
N. B. Segundo a opinião c analyse do ür. Manoel Joaquim
Fernandes de Barros, cem partes deste lignites contém liidrogeneo carbonado
42,77
Carbono
45,55
Matéria salina terrosa e ferro
11,66
Enxofre e iodo apenas apreciável

99,98

Tem a-lóin disto entre as lâminas do lignites o fluato de cal
que separou o mesmo Dr. mecanicamente e fez dellas a analyse
ú parte.—Exposto pelo Sr. Dr. Manoel Joaquim de Mendonça.
N. 181. — Pedra de amolar do Penedo.— Exposta pelo Sr. Dr.
Manoel Sobral Pinto.
N. 186.—Entaes, casco de marisco do rio de S. Francisco,
onde não alcanção as águas do mar.—Exposto pelo Sr. José
Corrêa da Silva Titara.
N. 192.— Caximbos fabricados pelos índios da povoação do
Murici, termo da Imperatriz, custa o cento mil réis.—Expostos
pela Sra. D. Anna Felicia de Lima.
N. 193. —Manteiga de vacca fabricada no sertão da malta
grande.—Exposta pelo Sr. Tenente coronel Pedro Vieira Júnior.
N. 197.—Requeijão dos sertões da matta grande; custa
500 rs. a libra.—Exposto peío mesmo senhor.
N. 201.—Mel de abelha uruçú.— Exposto pelo Sr. Manoel
José Teixeira de Oliveira.
N. 201 (A).—Mel de abelhas tubibas: custa de 320 rs. a
500 rs. a garrafa. — Exposto pelo mesmo senhor.
N. 201 (B).—Mel de abelhas murnbucas: custa de 320 rs.
a 500 rs. a garrafa.—Exposto pelo mesmo Sr.
N. 203.—Páo-brasil: vegeta em abundância nas matas da
província; preço 6* a 8* o quintal.—Exposto pelo Sr. Manoel
de Vasconcellos Júnior.
N. 204.—Cocho de amarello ou vinhatico: fazem-se em
alguns lugares do interior da provincia: preço de 6» a 10*.
N. 205. —Coroa Imperial feita de coco da índia por Lúcio
José da Costa.—Exposta pelo mesmo.
Maceió, 8 de Novembro de 1861.— Antônio da Silva Lisboa,
Pro-Presidente.— Utnbelino Guedes de Mello, Secretario.
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Relatório «los objeetos que ofFereco á Comniissíto encarregada da arrecadação para a,
exposição fie Pernambuco, os quacs constilo de pequenos frascos com áreas e tintas
de diversas cores descobertas por mim nesta
Província das Alagoas nas barreiras da
Barra do rio de N. Miguel dos Campos, c
nas barreiras do Jequiá.
N. 1. — Um frasco com oca amarei Ia cm bruto, tal qual
existe nas mesmas barreiras e em grande quantidade, tanto
em massa como em pedra, como a que se vê no frasco do
n. 12, e solta no embrulho de n. 1.
N. 2.— Um dito com dita dita cxtrahida da do frasco antecedente.
N. 3.— Um dito com tinta roxa.
N. 4.— Um dito com dita dita em bruto, tal qual se extrahe
da mina, assim como também ha em pedra como a que se
vê no mencionado frasco de n. 12.
N. S . — U m dito com tinta encarnada clara.
N. 6.— Um dito com dita dita cm bruto, da qual se extrahe
a do numero antecedente.
N. 7.— Um dito com gcsso ou carbonato de cal, o qual
existe na mina em grande abundância entre camadas de arôa
cor de rosa na face de uma elevada barreira, sendo constantemente banhado esse lugar por utna vertente de água que
nasce no centro da elevação da mesma barreira como raridade, apresentando assim uma vista pittoresca ao expectador,
pelas fitas brancas e encarnadas que representão o gesso o
área.
N. 8.— Um dito com a mencionada área cor de rosa cxtrahida d'cntrc o gesso, o qual e4á collocado pela maneira
que se vê dos pedaços cm bruto no referido frasco de n. 12,
c no embrulho solto no caixão.
N. 9.— Um dito com área cor de rosa mais clara tirada
cm veias independentes, annexas ao lugar do gesso.
N. 10.— Um dito com área cor de lírio igualmente tirada
em veias independentes.
N. 11.— Urn dito com área amarella tirada pela mesma
fôrma ern veias independentes, sendo esta com maior abundância que as outras.
N. 12. — Um dito com pequenos pedaços de pedras das
tintas acirna mencionadas.
Um embrulho contendo uma pedra amarella da qual se extrahe bo.i tinia amarella, cuja pedra bem parece a argila ocrosa
descoberta na Martina para a clarificação do assucar, a qual
para a obterem usão de uma mistura de argila e peroxido de
jorro hytiralado.
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Um outro embrulho contendo uma pedra ferrugioosa, a qual
sendo queimada como a pedra para a cal produz boa tinta
encarnada.
Um dito com pequenos pedaços de gesso em bruto, assim
como alguns pequenos embrulhos com amostras das tintas e
arôas dos frascos.
Todos estes ob.jectos existem em grande quantidade, bem
como tinta e área azul, e tinta encarnada á imitação do azarc3o, as quaes pelo pouco tempo não as pude adquerir em
virtude das minhas occupações, existindo ahi outros muitos
objectos dignos de attençãoj devendo mãos hábeis fazer excellentes descobertas.
Maceió, 29 de Oulubro de 186 L—Izidoro Ribeiro Campos.
Todos estes objectos encontr3o-se em uma grande e elevada
barreira na barra do rio de S. Miguel dos Campos, sendo as
áreas e argilas collocadas ein veias por toda a barreira em
grande abundância, á cxcepção das pedras amarellas e encarnadas que se encontrão em montões no pé da mesma barreira,
assim como a arôa encarnada e a argilla da mesma cor que
se encontrão na nascente de uma vertente que existe no centro
do alto da mesma barreira como raridade, e o prequiti n. 12
que vegeta no mesmo lugar e em outros muitos da província,
o qual serve para remédio das moléstias de olhos, bem como
inflamrnações, bilides, &c., porém em pequena dose, isto he,
três grãos machucados o dissolvidos em uma bacia d'água para
banhar.
Maceió, 17 de Novembro de 1861.— O expositor, Isidoro
Ribeiro Campos, natural da província de Pernambuco, e ora
morador nesta capital das Alagoas.

PROVÍNCIA DE, MTNAS GERAES.
Helacüo dos objecíos colllgidos d«,« que se
apresentarão u» ICxposíçuo do« produrio»
uaturacs c ii»duwá5'âjB.ew, »|»se teve lugar uesta
Cidade em o dia S do corrente mez^ c «fto
«•emettidos para a? Exposição da Corte, nnm
termo» das Instrnceiíes dê S de Agosto d«?
1.» SECCÃO,
PRODUCTOS

DA

INDUSTRIA

A G R Í C O L A li PfiODUGTQg J Í A T Ü R A E S .

N. 1.—Abutaa branca.—Exposta pelos Srs. Tenentes Coronéis Casimiro Carlos Cunha c!;í Andrade e Francisco José
da Silva Ramos, Antônio Teixeira Pinto e Felicíssimo dos
Santos Ferreira.
N. 2.—Alcassu (raiz medicina!.)—Exposto pelos Srs. Tenente Coronel Casimiro Carlos e Francisco Guilherme de Carvalho Júnior.
N. 3.—Ararula.—Exposta pelos Srs. Manoel Pedro Coita,
Antônio Teixeira P i n t o , Tonenlo Rapliael Archanjo de Carvalho Gama, e Felicíssimo dos Santos Ferreira.
Dita de Gunhã.—Exposta pelo Sr. Tenente Coronel Casimiro.
N.° 4.—Algodão branco.—Exposto pelos Srs. Tenente Coronel Ramos, Antônio Teixeira P i n t o , Francisco dos Santos
Vianna e Felicíssimo dos Santos Ferreira.
N. 5.—Dito ganga.—Exposto pelo Sr. Tenente Coronel
Ramos.
N. 6.—Dito canelkr—Exposto pelo mesmo senhor.
N,. 7.—Dito hcrbacRO. — Exposto pelo Sr. Felicíssimo dos
Santos Ferreira.
N. 8.—Dito do campo (maçã). — Exposto pelomesmo senhor.
— Veio tambern raiz deste algodão.
N. 9.—Azouguc dos pobres ou mão de mono. — Exposto pelo
Sr. Antônio Teixeira Pinto.—He raiz.
. N. 10.—Almcccga. — Exposta pelo Sr. Felicíssimo dos Santos
Ferreira.
N. 11.—Arnica rnontana. — Exposta pelo mesmo senhor.
N. 12.—Açafrãe. — Exposto pelo mesmo senhor.
N. 13.—Azeite do cntre-casco do coco rnocauba. — Exposto
pelo mesmo senhor.
N. I V . — Dito da amêndoa do d i t o . — K\ - posto pelo mesmo
senhor.
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N. 15.—Archotes de brôo da serra.— Expostos polo mesmo
senhor.
N. 16.—Brco da serra do Serro. — Exposto pelo mesmo
senhor.
N. 17. — Casca de ipé-rairirn.— Exposta pelo Sr. Tenente
Coronel Casimiro Carlos.
N. 18.—Cascas de quina.— Expostas pelo mesmo senhor.
N. 19.—Ditas de dita grossa do mato. — Expostas pelo Sr.
Tenente Coronel liamos.
N. 20.—Cascas do quina fina do mato. — Expostas pelo Sr.
Felicíssimo dos Santos Ferreira.
N, 21.—Caroba, folhas e raízes. — Expostas pelos Srs. Tenente
Coronel Casimiro Carlos e Felicíssimo dos Santos Ferreira.
N. 22.— Chapéo de sol, raiz contra veneno de cobra.—
Exposta pelos Srs. Tenente Coronel Casimiro e Vicente Corroa da Silva Pessoa.
N. 23. — Casulo de seda indígena. — Exposlo pelos Srs. Tenente Coronel Hamos e Francisco Justino de Carvalho. — Acompanhado da chrysalida c amostra de seda fabricada pelo mesmo bicho.
N. 24.—Cainca.—Exposta pelos Srs. Antônio Teixeira Pinto
c Felicíssimo dos Santos Ferreira.
N. 25.—Carvão vegetal que se diz anli-diluviano.— Exposto pelo Sr. Joaquim Marianno Augusto.
N. 2G.—Caparosa do campo, folhas.—Expostas pelo Sr. TrisÍSo do Fonseca Vianna.
N. 27.—Catuaba ou sabina.—Exposta pelo Sr. Felicíssimo
tios Santos Ferreira.— Folhas.
N. 28.—Coco dacury.—Exposlo pelo mesmo senhor.
N. 20.—Caapiá. — Exposto pelo mesmo senhor.
N. 30.—Casca d'anta.— Exposta pelo mesmo senhor.
N. 31.—Chá aromatico da serra.— Exposto pelo mesmo
senhor.
N. 32.—Chá de pedestres. — Exposlo pelo mesmo senhor.
N. 33.—Coco mocauba. — Exposlo pelo rncsmo senhor.
N. 34.—Cápsulas do dito. — Expostas pelo mesmo senhor.
N. 35.—Cafó. — Exposto pelos Srs. Felicíssimo dos Santos
Ferreira, Francisco de Paula Andrade, Tenente Coronel Ramos,
Antônio Teixeira Pinto e Francisco dos Santos Yianna.
N. 36.—Chá da índia de diversas qualidades (5). — Exposto
pelos Srs. Senador Manoel Teixeira de Souzj, da fazenda do Thesoureiro; o Francisco Xavier de Moura Leitão, Director do
Jardim Botânico.
N. 37.—Cera bruta de abelhas da Europa.—Exposta pelos
Srs. Senador Manoel Teixeira de Souza e Coronel Francisco de
Paula Ferreira.
N. 38.—Dita de abelha do mato. — Exposta pelo Sr. Tenente Coronel Casimiro Carlos.

N. 39.—Dita vegetal de mangabeira.— Exposta pelo Sr. Felicíssimo dos Santos Ferreira.
N. 40.—Cabo Verde, raiz. — Exposto pelo mesmo senhor.
N. 41.—Contra herva.— Exposta pelo Sr. Antônio Teixeira
Pinto.
N. 42.—Calumba.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 43.—Fedegoso grande.—Exposlo pelo Sr. Felicíssimo dos
Santos Ferreira.
N. 44.—Dito de ponta de lanceta. — Exposto pelo mesmo
senhor.
N. 'ia.—Fava de Santo Ignacio. — Exposta pelo mesmo senhor.
N. 46.—Folhas de vezicalorio.—Expostas pelo Sr. Francisco
Guilherme de Carvalho Júnior.
N. 47.—Goinma de mangabuira. — Exposta pelo Sr. Felicíssimo dos Santos Ferreira.
N. 48.—líespanhola, flores tônicas.—Expostas pelo mesmo
senhor.
N. 49. — Jalapa nativa. — Exposta pelo Sr. Dr. Jeronymo
Máximo Nogueira Pcnido.
N. 50.—Juá bravo (raiz). — Exposta pelo Sr. Felicíssimo dosSantos Ferreira.
N. 51.—Japccanga (salsa).—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 52.—Jurubeba.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 53.—Linho de vassoura de carrapicho.—-Exposto pelo
Sr. Tenente Coronel Ramos.
N. 54.—Leito de mangabeira.—Exposlo pelo Sr. Felicíssimo
dos Santos Ferreira.
N. 55.—Linha extrahida das folhas do coqueiro mocauba.
—Exposla pelo mesmo senhor.
MADEIRAS.

N. 56.—Ponaguba.—Exposta pelo Sr. Francisco de Paula
Faria.
N. 57.—-iUrcjaiíba.—Exposla pelo mesmo senhor.
N. 58.—Dita preta.—Exposla pelo mesmo senhor,
N. 59.—Jacarandá roxo.—Exposto pelos Srs. Francisco de
Paula Faria, Tenente llaphacl Gama o Tenente Coronel Casimiro Carlos.
N. 60.—Dito prelo.—Exposto pelos Srs. Tenente Ilaphael
Gama c Trislão da Fonseca Vianna.
N. 61.—Sebastião d'Arruda. —Exposto pelo Sr. Francisco
de Paula Faria.
N. 62.—Peroba.—Exposla pelos Srs. Francisco de Paula Faria e Tenente Coronel Casimiro Carlos.
N , 63,—Gonçalo,—Exposlo pelos Srs. Francisco de Paula
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Faria, Tenente Coronel Casiiniro Gados, Tristão cia Fonseca
Vianna c Paulo José dos Santos V i a n n a .
N. 64.—Graolà.—Exposto pelo Sr. Francisco de Paula Faria.
N. 63.—Ipó-mirim.—Exposto pelos Srs. Francisco de Paula
Faria e Tenente Coronel Casimiro Carlos.
N. 66.—Óleo pardo.—Esposlo pelo Sr. Tenente Coronel Casimiro Carlos e Francisco de Paula Faria.
N. 67.—Jatobá.—Exposto pelos mesmos senhores.
N. 68. —Balsamo.— Exposto pelos Sr?. Tenente Coronel Casimiro, c Faria.
N. 69.—Angelim.— Exposto pelos mesmos senhores.
N. 70. — Ainoreira.—Exposta pelos mesmos senhores.
N. 71. — Garapa.—Exposta pelos mesmos senhores.
N. 72.— Piquiá.— Exposta j elos mesmos senhores.
N. 73.—Vinhatico.—-Exposto pelos mesmos senhores.
N. 74.—Leiteira.—Exposta pelo Sr. Faria.
N. 7o.—Cedro.—Exposto pelos Srs. Faria e Casimiro.
N. 76.—Canclla cheirosa.—Exposta pelo Sr. Faria.
N. 77.—Dita parda.—Exposta pelo Sr. Tenente Raphact
N. 78.—Sassafraz.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 79.—Licorana.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 80.—Folha larga.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 81.—Brauna.—Exposta pelos Srs. Tenente Raphael, e
Casimiro.
N. 82.—Folhas dobollo.—Expostas pelo Sr. Casimiro.
N. 83.—Sucanga.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 84.— Sobrazil.— Exposto pelo mesmo senhor.
N. 85.—Cangerana.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 86.—Ipê branco, dito amarello.—Expostos pelo mesmo
senhor.
N. 87.—Aroeira.—Exposta pelo Sr. Felicíssimo.
N. 88.—Angico.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 89.—Monjolo.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 90.—P<ío denominado de Santo. — Das matas do Pary.—••
Exposto pelo Sr. Francisco Guilherme de Carvalho Júnior.
N. 91.—Mangabeiro(galhas).—Exposto pelo Sr. Felicíssimo.
N. 92. — Mama de cadellu ( r a i z ) . — Exposta pelo mesmo
senhor.
N. 93.—Noz moscada.—Exposta pelos Srs. Tenente Raplmcl,
c Francisco Xavier de Moura Leitão.
N. 94.—Óleo de ricinó.—Exposto pelos Srs. Francisco dos
Santos Vianna, e D. Rosa Clark.
N. 95.—Pinhão d'azeite'—Exposto pelo Sr. Tenente Coronel
Ramos.
N. 96.—Polvilho de embery.—Exposto pelos Srs. Felicíssimo
dos Santos Ferreira, e Antônio Teixeira Pinto.
N, 97.—Dito de Pirito,—Exposto pelo Sr. Felicíssimo.

•N. 98.—Pó de perdiz ou azougue do campo.—Exposto pelo
Sr. Francisco Guilherme de Carvalho Júnior.
N. 99.—Rezina de jatobá.—Exposta pelo Sr. Felicíssimo.
N. 100.—Dita de angico.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 101.—Huivinha.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 102.—lluiz contra bobas.— Exposta pelo mesmo senhor.
N. 103.— Senric.—Exposto pelos Srs Antônio Teixeira Pinto,
e Vicente Corroa da Silva Pessoa.
N. 104.—Dito do campo.—Exposto pelo Sr. Felicíssimo.
N. 103.—Salsa.—Exposta pelos Srs. Tenente Coronel liamos,
e Francisco Guilherme de Carvalho Júnior.
N. 106.—Dita de cupim.—Exposta pelo Sr. Felicíssimo.
N. 107.—Cereja.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 108.—Sumiria.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 109.—Sambaibinha.—Exposta pelo mesmo senhor.
N. 110.—Trigo em grão e farinha do mesmo.—Exposto
pelos "Srs. Felicíssimo e Paulo JQJÓ dos Santos Vianna,
2.a SECÇÃO.
MIMiRAES.

N. 111.—Argila.—Exposta pelo Sr. João Baplista Tavares
Americano.
N . 112.—A roa de um olho d'agua procurada pelos ourives.—
Exposta polo Sr. Felicíssimo dos Santos Ferreira.
N. 113.—Ardozia ern quadros.—Exposta pelo Sr. Agostinho
Antônio Tassára.
N. 114.—Barro branco do Ouro Preto.—Exposto pelo Sr.
Joaquim Marianno Augusto Menezes.
N. 113.—Dito cor de chumbo.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 116.—Dito ocrc amarello.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 117.—Dito vermelho.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 118.—Dito roxo.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 119.—Dito preto de louca.—Da villa de Caethé.— Exposto
pelo mesmo senhor.
N. 120.— Crystal contendo musgo no centro.—Exposto pelo
Sr. Carnillo de Lcllis Ferreira.
N. 121,— Ferro em \crga.~Exposto pelo Sr. Joaquim Carlos
da Cunha Andrade.
N. 122.—Ferro cm duas barras.—Exposto pelo Sr. Capitão
Manoel Pedro Coita.
N. 123.—Dito em duas vergas.—Exposto pelo Sr. Major
Lucas Antônio Monteiro.
N. 121.—Dito em uma barrinha.— Exposto pelo Sr. Antônio
Ribeiro Andrade.
N. 125.—Gesso.—Exposto pelo Sr. Antônio Martins Fontes,
N. 126.—Linhcto bituminoso.—Exposto pelo Sr. Dr: João
Pinto Moreira.
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N. 127.—Pedras de nobre o chumbo. — Expostas pelo Sr.
Henrique Scliirnidt.—Extrahidas cm Sele Lagoas.
N. 128.— Calcário crvslallisado.—Exposto pulo mesmo senhor.—Exlrahiclo em Sabará.
N. 129,—Cal lentilbrme, com cryslaes pyramidaes e pcryles
sulphurosas.—Exposla pelo mesmo senhor.—Extrahida em
Morro Velho.
N. 130.—Ferro jaculinga.---llabira.
N. 131.—Formação aurifcra.—Exposla pelo mesmo senhor.
—Ilabira em Morro Vcllio.
N. 132.—Duas perylos sulphurosas.—Expostas pelo mesmo
senhor.—Itabira cm A n t ô n i o Pereira.
N. 133.—Formação de ferro rnamelonct.—Exposla pelo
mesmo senhor. — Ilabira em Itabira do campo.
N. 13í.—Ferro hydratado entre camadas calcareas.— Exposto pelo mesmo senhor.
N. 135.—Formação de cobre.—Exposla pelo mesmo senhor.
—Itabira cm Sele Lagoas.
N. 13G.—Mármore.—Exposto pelo mesmo senhor.—Itabira
cm Sabará.
N. 137.—Per oxido de manganeso nativo.—Exposto pelo
mesmo senhor. — Itabira em Morro Velho.
N 138.—Peryles titaneas.—Expostas pelo mesmo senhor.—
Coxo cTagiia—Hio de Pedras.
N. 139.—Pedras com ouro n vista.—Expostas pelo Sr. Antônio Nunes Galvão.—Sendo 13 do Cuiabá, e l de Congonhas
do Campo.
N. 140.—Schisto com granada.—Exposto pelo mesmo senhor.
N. 141.—Pedra de cryslal cravada de chumbo. —Exposla
pelo mesmo senhor.
N. 142.—Dita de quartz com pcrytes.—Exposta pelo mesmo
senhor.
N. 113.—Pedras de formação da lavra do Thesoureiro.—Expostas pelo Sr. Senador Manoel Teixeira de Souza.
N. 144 .—Pedra calcarea.—Exposla pelo Sr. Major Lucas
Antônio Monteiro.—Congonhas do Campo.
N. 145.—Mármore.—Exposto pelo Sr. Agostinho Anlonio
Tassára.—Ouro Prelo.
N. 14ü.—Dito.—Exposto pelo Sr. Dr. Eugênio Celso Nogueira.—Arrcbaldes de Ouro Preto.
N. 147.—Dito.—Exposto pelo Sr. Joaquim Marianno Augusto Menezes.—Conceição do Serro.
N. H8.—Dito.— Exposto pela Câmara Municipal de Sabará .
Cidade do mesmo nome.
N. 149.—Pedra hume.—Exposla pelo Sr. Francisco Justino
de Carvalho.
N. 159.—Formação que se diz aurifcra.—Exposla pelo Sr.
Faustino de Souza Mascarenhas.
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N. 151.—Metal que se acha em pedra de sabão.—Exposto
pelo Sr. Tenente Coronel liamos.—Caixoeirinha Marianna.
N. 152.—Pedras aurileras (duas).—Expostas pelo Sr. Senador Manoel Teixeira de Souza.— Exlrahidas no Ilio de Pedras,
município do Ouro Preto.
N . 153.—Formação diamantina cravada de diamantes. — Exposta pelo mesmo senhor. — Exlrahida em D i a m a n t i n a .
N. 154.-—Caulin em diversas condições. — Exposto pelo Sr.
Capitão Antônio Luiz de Magalhães Miisqucira.—Extrahido
no Thesoureiro.
N, 155.— Per-oxido de ferro hydratado. — Exposlo pelo Sr.
Senador Manoel Teixeira de Souza. — Extrahido no Thesoureiro.
N. 156. —Pedras de Marornbó com granilos de ouro. — Expostas pelo Sr. Tenente Coronel Casimiro Carlos. — Extrahidas
na cidade da Ildbira.
N. 157.—Pedra que dá chumbo.—Exposta polo mcsmoscnhor.
N. 158.—Dita de azem. — Exposta pelo mesmo senhor.
N. 159.—Ditas de marombó de ferro. —Expostas pelo mesmo
senhor.
N. 100. — Pederneiras de espingarda.—Expostas pelo mesmo
senhor.
N. 161. — Pedras de crystal com pyramides. — Expostas pelo
mesmo senhor.
N. 162.—Pedras c área de salilre, nilrúto de potassa. — Expostas pelo mesmo senhor.
N. 1C3.—Dilas roxas matizadas.—Expostas pelo mesmo
senhor.
N. 164.—Ditas de ferro ou pcr-oxido de ferro.—Expostas pelos
Srs. José de Anchieta e Casimiro Carlos.
N. 165. —Limonite em fôrma de stalaclitc.—Exposlo pelo
Sr. Capitão Coita. —Extrahido cm Antônio Pereira.
N. 166.—Pedra de chumbo do Abaeté. — Exposta pelo Sr,
Justiniano Peixolo de Sá.
N. 167. — r i o m b a g i n a , em urn prato feito á mão, c uma
•amostra cm bruto.—Exposla pelo Sr. Dr. Jeronymo Máximo
Nogueira Penido. — Extrahida no líoiri Fim.
N. 168. — A roa de ferro.—Exposta pelo Sr. Tenente Coronel
Casimiro.
N. 169. — Aiôa branca que dá azem. —Exposla pelo mesmo
senhor.
' N . 170. — Sulpliato de ferro. —Exposlo pelo Sr. Luiz Helcodoro dos Santos Ferreira. —Extrahido em Marianna, e purificado pelo expositor.
N. 171.— Sulphato n a t i v o . —Exposto pelo Sr. João líaptisla
Tavares Americano. — Extraindo cm Miirianna.
N. Í72. — S u l i l r e n a t u r a l . — Exposto pelo Sr. Joaquim Marianno Auguslo.

— 240 —

3." SUCÇÃO.

PROVÍNCIA DO ESPIRITO SANTO,

ARTIGOS MANVFACTÜRADOS.

N. 173.—Algodão da fabrica daCanna do reino.— Exposto
pelo Sr. Francisco Teixeira A m a r a l . — Acompanha uma meada
da linha respectiva.
N. 17i. —Cordão de frade, feito de piteira.—Ilabira.
N. 17o. — Enxadas de ferro. — Expostas pelos Srs. Joaquim
Carlos da Cunha Andrade, cm l tubi rã, e Vicente Corroa da Silva
Pessoa, cm S. Miguel do Piracicaba.
N., 170. —Feicluuluras de ferro. —Expostas pelos Srs. Antônio Ribeiro Andrade—Fabrica do Hio do Peixe, e João Hapüsta
Pereira — Gaitas Altas de inaüo dentro.
N. 177.— Flores e insectos, feitos de miolo de figueira.—
Expostas por uma senhora de Congonhas.
N. 178. — Louça de Caethé, uma chicara e pires.—Exposta
pelo Capitão Musqueira.
N. 17Í). — Livro impresso e encadernado em Maripnna.—
Exposto pelo Sr. Conselheiro José Bento da Cunha Figueiredo, Presidente da província.—l)a Typographia de Júlio José
Maria Justino, na mesma cidade.
N. 180. — Navalha. — Exposta pelo Sr. Joaquim Amando
Fernandes.—S. Miguel.
N. 181. — Obras de miolo de figueira, representando aves,
insectos e replís.—Expostas pela Sra. Baroneza de Santa Luzia.
N. 182. — Relroz de seda do casulo indígena dobado á mão.—
Exposto pelo Sr. Tenente Coronel Ramos. — Caixoeirinha.
N. 183.—Seda do casulo indígena dobado em um só fio.—
Exposta pelo mesmo senhor.
N. 18i.—Sacco de ticum. — Exposto pelo Sr. Tenente Coronel Casimiro.—Obra dos índios.
N. 185.—Vella de cera.—Exposta pelo Sr. Conselheiro
Joaquim Anlão.
N. 186. — U m selim de patente. —Exposto pelo Sr. Manoel
Gonçalves de Assis. — Prados, município de S. José.
i.a SECÇÃO.
BELLAS ARTES.

N. 187.—Um quadro de photographia, representando o
Palácio do Governo da província. — Exposlo pelo Sr. Manoel
de Abreo Luzilano. — Marianna.
Ouro Prelo cm 16 de Novembro de 1861. — Manoel Teixeira
de Souza— Presidente da Cornmissão.

Catalogo dos objectos rcmettidos para a Exposição Nacional.
Amostra» de madeiras.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N!

1. — Ámarello-irá—mandioca.
2- — Araribá-branco.
3.— Araribá-rosa.
4.— Camará-mirim.
5.—Cedro.
6.— Cedro branco.
7.— Cedro vermelho.
8. — Ceregeira.
9.—Faia.
10. — Genipapo.
l i . — Goiaba do mato.
12.—Gonçalo-Alves.
13.— Grumarim da pedra.
14, — Grã pá p6p« n h a.
15.— Gurabú-mirim.
16.-Ipê.
17.—Ippô.
18.— Inhuiba f uncho.
19.— Iracaruru.
20.— Inhuiba canelta.
21.—Irapuhy.
22. — Jacarandá.
23.— Jacarandá-tam.
24.— Jassapucaia.
25.— Jacutinga-araribá.
26.— Juerana.
27.—Louro.
28.—Louro preto.
29. — Maçaranduba.
30.—Moçathaiba.
31.—Óleo.
32. — Pão amarello.
33.—Páo Brasil.
34.—Páo roxo.
35.— Pequiá.
36.—Parajú.
37.— Sapucaia.
38.—Sepipira.
39.—Sobro.
40.—•. Sucupira.
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N. 4,1.—Taycica.
N. 42.— TapinhoS.
N, 43.— Tatagiba.

N. 44.— Amostra de argila plástica.
N. 45.— Tabatinga (argilas de diversas cores).

Prodnctos agricola».
N. 46.— Algod5o amarello.
N. 47.— Algodão branco.
N. 48.— Assucar \\irn caixote).
N. 49.— Almecega.
N. 50.—Angelim (fructos).

N. 51.—Abutua (raízes).
* N.
N.
N.
N.

52.— Araruta (raízes).
53.—Café (um caixote).
54.—'Carás (duas raízes).
55.— Casulos de bichos da seda.

N. 56.— Coco debalsamo (daarvore denominada- • óleo vermelho).
N. 57.—Cera de abelhas.
N. 58.— Fedegoso (raizes).

N. 59.— Favas e feijões (nove amostras).
N. 60.— Jeriquitim (sabão vegetal).
N. 61.—Óleo de copahiba.
N. 62.— Painas de duas qualidades.

N. 63.—Taycica.

Objectoü diversos.
N. 64.—Vinte sote amostras de rendas.
N. 65.—Crubixá (enfeites dos índios). .

PROVÍNCIA 1)0 PARANÁ.
Lista dos ofojecíos reiuettidos pela Presidência do Paraná para a Bí^nosícao Agrícola e
Industrial.
Natureza dos objeclos.

N. i.—Uma lata de chá fabricado em Curitiba.
N. 2.—Raiz de abulua.
N. <?.—Fcijfio amarello.
N. 4.—Cornalinas.
N. 5,—Idem.
N. tí.—Área.
N. 7.—Isqueiro do rabo de tatu prateado.
N. 8.—Resina da madeira — páo de vinho.
•
N. 9.—Captivos.
N. 10,—Um caixSositiho, contendo bombas feitas em Antonina
N 11.—Pedras desconhecidas.
N 12.—Idem.
N 13.—Pedras parecendo piçarra.
N 14.—Pedras do sertão de Guarapuava.
N 15.— Pedra achada no Pirapò.
N. 16.—Pedras desconhecidas.
N 17.—Idem.
N 18.—Pedra achada no Pirapò.
N. 19.—Pedra docrystal.
N 20.—Pedra parecendo piçarra.
N. 21.—Pedra curiosa.
N. 22.—Pedra da gruta do Arraial Queimado.
N. 23.—Pedra curiosa.
N 24. -Idem.
N. 25.—Pedra trabalhada por índio.
N. 26.—Pedra do Tibagy.
N. 27.—Pedras de crystal.
N. 28.—Cera da \illa de S. José dos Pinhaes.
N. 29.—Um balaio de capim apparelhado de prata.
N. 30.—Um balaio de taquara pintada e uma cuia appare-

Ihada de piv,a com bornba também de prata.
N. 31.—Cipó da fivguezia do Uio Negro.
N. 32.— Corús feitos de ortiga pelos índios.
N. 33. —Japecanga de S. José dos Pinhaes.
N. 34 —Polle de gato do inato.
N. 35.—Pelles de torneiro cortidas e preparadas na IVeguezia do Rio Negro.
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N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

•N.

'

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

36. Cordas feitas de embira pelos índios.
37..—Chicote de cabo do pennas (Ponta Grossa).
38..—Sementes de algodão.
39..—Área.
40..—Nozes.
41..—Amendoim.
42..—Feijão pardo.
43..—Feijão branco.
44. —Feijão amarello.
*
45..—Feijão miúdo ou vinagre.
40..—Arroz vermelho.
47..—Feijão carioca.
48..—Feijão tupy.
49..—Milho de pipoca.
50..—Milho de pipoca branco.
51..—Milho de pipoca vermelho.
52..—Cevada.
53..—Algodão.
54-. —Milho amarello.
55..—Feijão pardo riscado.
56..—Feijão grosso de vara.
57. •Milho branco.
58. •Feijão preto.
59. •Trigo.
60..—Feijão baetão.
61. •Milho branco grande.
62.. —Feij5o amarello.
63. Feijão carioca grande.
64..—Feijão olho de pomba.
65. —Feijüo branco grande de vara.
66. —Óleo vermelho de páo.
67..—Vinagre de folha de parreira.
68..—Nó de pinho -^dous.
69..—Uma garrafa de copahiba.
70..—Uma garrafa de mel de páo.
71. —Um vidro d'oleo extraindo da semente- de chá.
72..—Canharana — serve para marecneria.
73. —Cannellinha —idem idem.
74.-—Cambará — idem idem.
75..—Imbuia amarella — idem idem.
76.-—Sassafraz— idem idem (casca c páo inedicinaesj.
77.-—Imbuia preta — idem.
78.-—Curunilho — idem.
79.-—Cedro grande —idern.
80.-—Louro amarello — idem.
81.-—Caroba (casca e folha medicinaes).
82.-—Cabriuva — para marconeria.
83.- Imbuia goiabeira amarolla —idem.

N. 84.—Páo de Andrade —para marceneria (casca medicinal).

N. 85.—Cravo (fructa e folha medicinaes).
N. 86.—Aroeirinha — para marceneria (casca medicinar).
N. 87.—Páo de Bugre — serve para marceneria.
N. 88.—Jacarandá — idem.
N. 89. --Cortiça (medicinal).
N. 90.—Sabugueiro (folha medicinal).
N. 91.—Pitanga, fructa saborosa e saudável (folha medicinal).
N. 92.—Quina amarella (casca medicinal).
N*. 93.—Quina branca (casca medicinal).
N. 94.—Embira branca para tccumes e cordas,
N. 95,—Cipó-summo (medicinal).
N. 96.—Mil-homens (cipóe raiz medicinaes).
N. 97.—Raiz de tajujá (medicinal).
N. 98.—Raiz de ahutua (medicinal).
N. 99.—Raiz de mil-homens (medicinal).
N. 100.—Raiz de cipó-summo (medicinal).
N. 101.—Pinha-fructa, pinhão caiuvá, milrktiva para farinha, gomma, café &c.
N. 102.—Raiz do caroba (medicinal purgativa).
N. 103.—Páo de sangue ou óleo vermelho.
N. 104.—Milho—palha roxa.
N. 105.—Um páo torcido de madeira branca.
N. 106.—Um masso de embira branca.
N. 107.—Três taquaras.
N. 108.—Cinco carhaks.
N. 109.—Pedra do Rutiatuvinha.
N. 110.—Uma cabeça de corvo.
Joaquim Dias da Rocha.

Usta «Só* olijeetos remettidosi pela
cia do Paraná para a Exposição Industrial
e Agrícola.
N. 1.—Caixote de crystaes.—Remettido de Guapuava pelo
Sr. Major Luiz da Silva tíowes.
N. 2.—Um dito de ágatas.—Idem.
N. 3.—llaizes de arselina ott espeliua.—Planta medicinal,
descoberta pelo Dr. Faivre, e por clle applicada contra a
epilepsia, ataques hystericos, affecções nervosas do utero, e
finalmente em quasi todas as nevroses. He também applicada
contra as inordeduras de cobras, o do outros animaes virulentos; somente contra o virus de cascavel tem sidoinefficaz,
talvez por se não ter applicado a tempo, ou não saber-se
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ainda a quantidade. Dá-se em pó, pílulas, infusão, ou em
tintura, na dose de seis a dezoito grãos, progressivamente,
três vezes ao dia, isto lie, principiando por dous grSos em
cada dose.—Idem.
N. 4.—Um pedaço de taboa de jacarandá cabiuna.—l)a
Ponta Grossa.—Exposto pelo Sr. José Joaquim Pereira Branco.
N. 5.—Um dito de dita de imbuía.—Idem.—Exposto pelo
mesmo senhor.
N. 6.—Um dito de dita de guajuvira.—Idem.—Exposto polo
mesmo senhor.
N. 7.—Uma laia de pedra hume.—Idem.—Exposta pelo
mesmo senhor.
N. 8.—Urna lata de pecegos seccos próprios para alimentação depois de cosidos.—De Coritiba.—Exposta pelo Sr. Fidelis José da Silva Carrao.
N. 9.—Amostras de café.—Do Assumguy.
N. 10.—Batatas inglezas.—Do S. José dos Pinhaes.
Confere.—Dr. Joaquim Dias da Rocha.

lielacüo dos objectos a «jue s*e refere o offielo
desta, data.
Um caixolinho com amostras mineraes de pedras ou carvão
<ie pedra.
Uma lata com assucar,
Duas cannas caianas.
Um cará menino.
Uma raiz de mandioca.
Uma dita com aipim.
Secretaria do Governo do Paraná, em 11 de Novembro fie 1861—Dr. Joaquim Dias da Rocha.

Directoria Central.—1." Secção.— Rio de Janeiro.—Ministério
dos Negócios da Agricultura, Commcrcio o Obras Publicou
cm 28 de Janeiro de 1862.
Hlm. e Exm. Sr.— O Presidente da província do Paraná,
em oíficio de 13 do corrente mez, me communica ter feito
embarcar a bordo do vapor ultimamente entrado do porto de
Paranaguá, os objectos constantes da inclusa relação, os quaes
lhe parecem dignos de serem remeltidos para Londres.
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O que communico a V. Ex. para que dê as necessárias providencias, afim de que sejao arrecadados e submcttidos ao jury
de que V. Ex. he presidente.
ÜHUS Guardo a V. Ex.— M. F. de Souza e Mello.—Sr. Marquez de Abrantes, presidente do jury e commissão da Exposição
Nacional.
üelação dos objectos remettidos para a líxposlctto Industrial e Agrícola.
N. 1.— Amostras do diversas madeiras.™ Da Ponta Grossa.
Ns 2 a 6.— Cinco garrafas de vinho de laranja.—Idem.
N. 7.— Cera branca.— Idem.
N. §.— Uma lata com chá.— Idem.
Ns. 9 e 10.— Duas ditas com fumo para cigarros.— Idem.
N. 11. — U m bacheiro de 18 tecido.— Idem.
N. 12.— Um vidro com ouro em pó.— Dos Ambrosios, districto de S.José dos Pinhaes.
N. 13.— Três pedras vindas da gruta do Arraial Queimado.
N. 14.—Cera amarella.—Da Ponta Grossa.
N. 15.— Diversas pedras, — De Castro.
N. 16.— Cayapià, raiz medicinal.— Da Ponta Grossa.
N. 17.—Um vidro com azougue.— Da Palmeira.
N. 18.— Amostras de bordado e crivo. —De Castro.
N. 19.— Uma lata com herva mate para a exposição de
Londres.— Da Ponta Grossa.
Servindo de secretario, Theolindo Ferreira Ribas.

lllms. e Exms. Srs. Inspectores da Exposição Nacional.—
Não obstante viver retirado em uma pequena freguezia desta
província, porém como leio jornaes da corte por clles vi que
se trata de uma exposição nacional, para a qual todos os
Brasileiros têm de concorrer. Procurando eu nesta freguezia
alguns objeclos desconhecidos, e que até o presente não tivessem uma applicaçao, refííctto em um caixote :
Pedra branca, da qual existe porção nos montes do Poço
o Misericórdia.
Pedra, também branca, mas leve; julgo ser da mesma
acima.
Sacco corn área, ou barro branco, que pôde servir para
branquear casas, e ha no monte denominado Sobiocaba; estes
objectos vão tal qual como forão tirados.
Amostra do araribá, madeira de lei, que serve para ma.iceneria, ou outra qualquer obra, por sua solidez.
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PROVÍNCIA DE SANTA CATMEilM.

Amostra de caijarana, madeira vermelha, e quo ha com
abundância ; serve para fazer-se esteios de casa.
Amostra de urucurána, madeira vermelha, que ni5o serve
para marceneria, porém he optima para construcçfio, tanto
naval como terrestre. Conheço embarcações que tom mais de
30 annos; desta madeira ha grande abundância, e a sua vegetação he expontânea. Ha grande porção do madeiras de lei
em todo o littoral desta província, que em tompo serão aproveitadas.
Freguezia do Porto de Cima, comarca de Paranaguá, província do Paraná, 26 de Novembro de 1861.— Manoel Gonçalves Marques,

Ilelaçffo dos olijectoN provenientes e produzido» na colônia Blumenau, na província
de Santa Catharina, e expostos pelo Or.
Hermann Blumenau.
Um frasco de aguardente de canna, fabricada no anno de
18S8 e conservada em barril.
Garrafas de cerveja, a 120 réis a garrafa.
Ditas de dita forte, a 180 réis a garrafa.
Fabricada pelo Sr. Guilherme Friedeureich de melado e
lupulo, esta cerveja muito espumante e refrigerante contribuio essencialmente para diminuir o consumo da perniciosa
aguardente.
Três telhas chatas (chamadas rabo de caslor).
Três ditas quadradas.
Três ditas fôrma de S modificadas.
Vasos de barro envidraçados; fabricante Henriques Michel.
Uma garrafa.
Um vaso para fazer manteiga.
Uma manteigueira.
Uma fôrma para pSo de ló.
Um boiSo para café.
Differontes ditos para leite.
Uma chicara com pires para criança.
Brinquedos e pequenos vasos para crianças,
Um vaso para flores.
Corte, 10 de Dezembro de 1861. —Dr. H.

Blumenau.

lllms. e Exms. Srs.—Offerecendo á Câmara Municipal desta
cidade, em sessão de hoje, o cidadão Estanisláo Antônio da
Conceição amostras de farinha e tapióca de araruta por elln
fabricadas, e o vereador Wenceslíio Martins da Costa algumas
de madeiras de construcção.asprimeiras contidas em um pequeno
caixão, e as segundas também em um pequeno volume, para que,
quando mereção a apprqvaçSo de W. EExs., figurem na
exposição que tem de abVir-sc nessa Corte, accordou nesta
mesma data remetter peV> vapor Belmonte, por intermédio do Governo desta província, a fim de que sej3o os dous
volumes entregues a W. EExs.
Deus Guarde a W. EExs.— Paço da Câmara Municipal da
cidade do Desterro crn 23 de Novembro de 1861.
lllms. e Exms. Srs. Membros da CornmissSo encarregada
da Exposição da Corto. — O Pm-iidente da Câmara, Amaro
José Pereira. — O Secretario, Manoel Joaquim de Almeida
Coelho.
32

I
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to «Ias tkiftdeiras sl« lei (|ue altuiidSo na

fniwi iüeia <le Santo Cí6íS»»S'iai«, a salier ;

N. i.— Aririlw. — Serve para mobílias e construcçSo. Seu
tamanho he de 80 palmos de comprimento,
N. 2.— Cabiúna.—Serve para mobílias. Seu tamanho de 50
a 60 palmos.
N. 3. — Cedro.— Serve para construeçSo, mobílias, o mastreacão. Seu tamanho 80 palmos.
N. 4.—Sassafrás preto. —Para construcção. Seu tamanho 50
palmos.
N. 5.—Peroba.—Para construcção. He de 90 palmosde comprimento.
N. 6.—Tacúba.— Para tonstrucção. De 50 palmos de dito.
N. 7.—Subrajú. — Para construcção. De 40 palmos de dito.
N. 8.— Louro.— Para construcção e mastreação. 100 palmos do dito.
N, 9. — Maçarandúba. •— Para construeçSo. Seu tamanho 70
palmos de dito.
N. 10.-— Grajúra.— Para dita. Seu tamanho 60 palmos de
dito.
N. 11.— Canella preta. Para dita. Seu tamanho 80 palmos
de dito.
N. 12.— Holandim.— Para construcção é mastreaçSo. 60,
pahnos de dito.
N. 13, — Canella loura.— Para construcção. O tamanho'lio
do GO palmos de dito.
N. H.— Angelirn.— Paxá dita. Dito 60 palmos de dito.
N. 15. — Licúrana. — Para dita. Dito 60 ditos de dito.
N. 16. — Cabruhé.— Para dita. Dito 70 ditos de dito.
N. 17. — Jacarandá vermelho.—Para construcção e mobílias.
Dito 60 ditos de dito.
N. 18. — Genipápo.— Serve para arcos de velas, c para
caixas de guerra, moitões e cadernaes, c braços de botes tirados a vapor.
N. 19. — Guaparim.— Para construcção, e o seu tamanho he
de 50 palmos.
N. 20,~ Cabriúna.— Para dita, o raios para carrinhos, o
seu tamanho he de 50 palmos.
N. 21.— Ipê. — Para construcção, massas de carretos c raios
para carrinhos, seu tamanho he do 50 palmos.
N. 22.— Óleo.—Serve para construcção, mastreação e mobílias; sou tamanho até 100 palmos.
Cidade do üeslerro, 13 de Novembro de 1861.—Wenceslào
Martins da Costa.
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1HBECTORIO PARA SE FAZER USO 1)A TAP1ÓCA 1)15 AUAHUTA.

A tapioca de araruta, manufacturada no Engenho da chácara
do abaixo assignado em a cidade do Desterro, tem o mesmo
uso que a tapioca feita da gomma de mandioca, mas hc muito
superior a essa tanto no sabor corno no effeito, pois hc mais
nutritiva que a farinha de trigo, e tem a vantagem do ser
incorruptível, sendo guardada cm lata de folha do Flundres. Tenho
experiência, pois a primeira porção que fiz foi em 1850, o
esteve por tempo de oito annos perfeita, fazendo eu sempre uso
delia tanto cm sopa como cm mingáos, podins, &c. : a que
remetto foi feita ha dous annos, isto he, cm o mez de Agosto
pc 1859. Quando se tenha de fazer uso para sopa tem de ser
dosta de molho com um pouco de caldo, não muito quente,
de carne, ou de outro qualquer, conforme a qualidade da sopa
que se tenha de fazer; logo que ella amolleça, o que acontece
no espaço de 15 minutos á meia hora, se augmenta o caldo
e vai ao fogo para ferver até ficar desfeita, e fica ern consistência de geléa, que he superior á sopa de sagú; para mingáos se botado molho com água mesmo fria até amollccer para
se ajuntar mais água, ou leito, conforme se queira fazer o
mingáo; o seu preço deve regular a 16SOOO a arroba.
Farinha de araruta tenho feita da qualidade igual á amostra,
que annualmente regula de 12 a 16 arrobas, por ser suíücicnlo
porção para vender aqui no paiz; o seu preço a 10^000 a
arroba.
Santa Caüiarina, 20 de Novembro de 1861.— Estanisláo Antônio da Conceição.

PKüVlIVClA DE S, PjSDRQ,

T

S

lllm. e E.vm. Sr.—Temos a honra de enviar á V. Ex. a
relação dos objectos que, a juízo desta Commiss5o, estão no
caso de figurar na Exposição Nacional por parte da industria
da província; o que de conformidade com as ordens de V. Es.
íorSo já entregues á agencia da Companhia de Paquetes. A Commissão julgando que do maior conhecimento de alguns desses
productos pôde provir particular interesse para esta província, •
designa alguns delles como destinados para a Exposição de
Londres, c ousa esperar que V. Ex. interporá seus valiosos
offlcios junto ao Governo de Sua Magestade, para que se
consiga o desejo que esta Gommissão manifesta. Vai elle de
accordo com a opinião de illustrados estrangeiros e de provectos negociantes a quem a Commissão quiz ouvir a respeito,
o que lhes derSo poderosas razões para resolvô-la. Ha entre
esses um—-o de n.° 210, no caixão n.° 16, que he remettido
por conta e a pedido do próprio expositor na fôrma das ordens
do Governo. Os mais sfio destinados à venda; supplicando a
Commissão que feita cila ao melhor preço possível, haja do
ser devolvido á V. Ex. o saldo para pôr á disposição dos expositores ; visto como a absoluta escassez de meios com que lutou a
Commissao, como V. Ex. sabe, impedio-a de realizar e nem
de propor a menor compra.—Forçada por esta drcumstancia
teve a Commissão de recorrer ao meio que V. Ex. está vendo,
para não faltar ao compromisso de honra em que se achava
a província para a Exposiçfio Nacional do Rio de Janeiro.
Deus Guarde a V. Ex.—Sala das sesssfies da Commiss5o
Directora da Exposição em Porto Alegre em 16 de Janeiro
de 1862.—lllm. e E x m . Sr. Commendador Patrício Corrêa da
Câmara, Vice-Presidente da Província.—O Vice-Presidente da
Commissao, José Luiz Cardoso de Salles.— O Secretario, Felippe
Betbzé de. Oliveira Nery.—Luiz da Silva Flores.—Manoel de
Araújo Castro Ramalho.—Ângelo Francisco Ther.—Manoel
Pereira da Silva Ubatuba.—Francisco de Lemos Pinto Filho.—
Nathaniel Plant.—Joaquim Francisco Dutra, filho.
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Helacao dos ohjectos remeti ido* pela Conimi&«
são' JMrectora da Exposição do fllio («rande

do Sul, para a do Rio dê «Maneiro, contidos
em ü<5 eaixOes, % SUI-B-ÕCS de couro, l barril
e uma pequena caixinha com a marca geral—S. P.
Caixão n." i,

N. 1.—Um sacco com herva mate.—RcmettidodoHerval pelo
Sr. Benjamim M. de Hóz.—A' venda.
- N. 2.—Um dito dito.—Remettido de Porto Alegre pela Commissão Directora da Exposição.—Idem.
N. 3.—Um terço dito dito.—Remettido de Passo Fundo pelo
Sr. Coronel Antônio de Máscarenhas Camello.—Exposição de
Londres.
N. 4.—Um dito dito.—Remettido do Herval pelo Sr. Renjamini M. de Hóz.—A' venda.
N. 5.—Um sacco de milho amarello.—Rcmettido da Colônia da Soledade.—Exposição de Londres.
N. 6.—Um dito de feijão preto.—Idem idem.
N. 7.—Um dito de milho branco.—Idem idem.
N. 8.—Um dito de erva mate. — Remettido pelo Sr. Luiz
Graff.—Idem.
N. 9.—Um dito de arroz.—Remettido de Porto Alegre pelo
Sr. José Luiz Cardoso de Salles.—Idem.
N. 10.—Um dito dito.—Remettido do Rio Pardo pelo Sr.
João Zimer.—Idem.
N.08 11 a 15.—Cinco ditos de batatas.—Remctüdos da Cachoeira pela Colônia de S. Ângelo.—Idem.
N. 16.—Uma caixa de charutos.—Rcnieltida da Colônia da
Soledade.—A* venda.
N. 17.—Um sacco com amostra de algodão.—Remettido de
Porto Alegre pelo Sr. Manoel Lourenço de Carvalho Campos. —
Idem.
Caixão n." 2.

N.os 18 a 29. — Doze amostras de fumo em rama.—Remettidas do Rio Pardo, da Colônia de Santa Cruz.—Idem.
N. 30.—Uma dita de lã.—Remettida do Rio Pardo pelo Sr.
Dr. João
Dias de Castro.—Exposição de Londres.
N. os 31 c 32.—Duas ditas ditas—RemeUidas do Rio Orando
pelo Sr. Coronel Thomaz José de Campos.—Idem.
N. 33.—Uma dita dita.—Remettida de Porto Alegre pelo
Sr. D.r. Manoel Pereira da Silva Ubatuba.—Idem.
N. 3i.—Uma dita de algodão.—Remettida de Porto Alegre
pelo Sr. Antônio de Vargas Recruta,

N. 3o.—Uma dita de linho.—Remetíida do Rio Pardo pelo
Sr. C.
Becker.—Idem.
N. 0 8 36 e 37.—Duas ditas de linha de pita.—Remettidas de
Porto Alegre pelo Sr. Francisco do Lemos Pinto.—Idem.
N. 38.—Uma dita de pello do lontra preparado. — Remettida de Porto Alegre pela Commissão Directora da Exposição.—
Jdem.
N. 39.—Uma dita de lã.— Re"mettida de Porto Alegro pela
Administração Provincial.—Idem.
N. 4.0.—Uma dita de seda preparada.—Remettida do Rio
Pardo pelo Sr. João Saccandlo Sobrinho.—Idem.
Caixão n.° 3.

N." 41 a 58.—Desoito maços de charutos.—Remettidos do
Rio Pardo,
da Colônia Santa Cruz.—A' venda.
N. o s 59 e 60. — Duas amostras de fumo em rama.—Remettidas osda Cachoeira da Colônia do S. Ângelo.—Idem.
N. 61 e 62.—Duas ditas de arnica (planta).—Remettidas do
Porto Alegre pelo Sr. Dr. Manoel Pereira da Silva Ubatuba.—•
Idem.
Caixão n." 4.
os

N. 63 e 64.—Duas amostras de grez.— Remettidas do
Rio Pardo, da Colônia de Santa Cruz.—Exposição (Te Londres.
N. 65.—Uma dita dita.—Remettida do Triumpho pelo Sr.
José oIgnacio
Teixeira Júnior.—Idem.
N, s 66 a 68. — Três ditas de pedra steatite. —Exposição
de Londres.
N . os 69 a 71.—Três ditas de dita lithographica.—RemeUidas de
Porto Alegro pelo Sr. Francisco José de Leão.—Idem.
Caixão n.° 5.

N. 72.—Uma amostra de grez. —Remettida do Triumpho
pelo Sr. José Ignacio Teixeira Júnior.—Idem.
N. 73.—Uma dita do carvão de pedra.—Remettida de S.
Jeronyrno
pela Commissão Directora da Exposição. — Idem.
N. o s 74 c 75.—Duas ditas de cera.—Remettidas do Rio Pardo,
Colônia
do Santa Cruz.—A' venda.
N. os 76 e 77.—Duas ditas de cortiça.—Remettidas de Porto
Alegre pela Sra. D. Domenciana Valle.— Idem.
Caixão n." 6.

. N . 78 4 —Uma lata de milho branco.—Remettida de Porto
Alegre pelo Sr. Simeão da Cunha Brochado.—A' venda.

— aas •*
N. íà.*—lima áíttí do semente de sorgo.—ílemeUíáa do Riu
Pardo pelo Sr. Eduardo von Borowski.—Idem.
N. 80.—Uma dita do feijão preto. — Idem idem idem.
N. 09 81 e 82.— Duas ditas de casulos de seda.—Remettidas
de Porto Alegre pelo Sr. Dr. Manoel Pereira da Silva Ubatuba.—Idem.
N.oa 83 a 97.—Quinze meadas de retroz.—Remettidas de Porto
Alegre pela Sra. D. Claudinâ Rosa de Araújo.—Idem.
N. 98.—Uma amostra de borra de seda.—llemettida de Porto
Alegro pelo Sr. Dr. Manoel Pereira da Silva Ubatuba.—Idem.
N. 99.—Uma caixa com amostras do seda em retroz,—Remettida de Porto Alegre pelo Sr, Vicente Febres Capbdebila.—
Idem.
N. 100.—Uma amostra de 15.—llemettida do Rio Pardo pelo
Sr. Dr. Jo3o Dias de Castro.—Exposição de Londres.
N. 101.—Um cobertor de lã. — Remettido de S. Marlinho
pelo Sr. Jo5o Guilherme Ferreira.—Idem.
N. 102.—Um dito dito.—Remettido de Pedras Brancas pelo
Sr. Francisco José Pires.—Idem.
N. 103.—Um vidro com farinha de araruta. — Remettide»
de Porto Alegre pelo Sr. Dr. Manoel José de Campos.—A'
venda.
Caixão n." 7.
N. • 1.04.•>—Uma lata com amostras de trigo.—RemeUidas do
Rio Pardo pelo Sr. Eduardo von Borowski.—Idem.
N. 105.—Uma dita cora farinha de trigo.—Idem idem idem.
N. 106.—Uma dita com sementes de ervilhas.—Idem idem
idem.
Caixão n. 7,
N. 107. -Uma lata com amostra do trevo amarello, reinettido do Rio Pardo pelo Sr. Eduardo von Borowski.—A'
venda.
N. 108. —Uma lata com trevo encarnado. — Idem idem
jdem.
N. 109..—Uma lata com trevo branco.—Idem idem idem.
N. 110.-—Uma lata com cevada mocha.—Idem idem idem.
N. 111.-—Uma lata com centeio da Austrália.—Idem idem
idem.
N. 112. —Uma lata com feijão branco.—Idem idem idem<
N. 113.-—Uma lata com cevada do Egypto. — Idem idem
idem.
N M . 114. e 115.—Duas latas com milho branco.—Idem idem
idem.
gtn poniarrozPiemontez.^^ldem idem idem,
N. tiO,-

. 111.-.•lima lula eom aveia.-"-kk-iu Meni "li-m.
. 118.—'•Uma lata com feijão preto.—Idem idem kleln,
N. 119. •Uma lata coin'trigo de Monlcvideo.—Idem idení
idem.
N. 120. -Uma caixinha com cevada. — Idem idem idem.
"N. 121. •Uma caixinha com cominho.—Idem idem idem.
N. 122. •Uma caixinha com mostarda de França. — Idem
írtem idem,
N. 123. —Uma amostrado trigo da Hespauha.— Idem idem
idem.
N. 124.- -Um pote com rape de Rio Pardo, rcmcttido da
Colonia de Santa Cruz.—Idem.
N. 125.--Uma amostra de arnica rcmcttida de Porto Alegre
pelo Sr. D r . Monoel Pereira da Silva Ubatuba.—Idem.
N os . -126 o 127.—Duas garrafas do óleo de ricino, remcllidas
de Viamrto pelo Sr. Theodoro Morin.— Idem.
Cwxfto n. 8.
N. 128.—Um saco de feijão de vagem rcmcllido da Colônia
da Soledade.—A' venda.
N. 129.—Um saco de batatas.—Idem idem idem.
N'. 130.— Um saco de fumo cm folha. —Idem idem idem.
N . 131. —Um saco de farinha cie mandioca.—Idem idem idem.
N. 132.—Uma garrafa de vinho de laranja, rcmettida de
Porto Alegre pelo Sr. Ângelo Francisco Ther. —Exposição do
Londres.
N. 133.—Uma garrafa de vinho do marmcllo. — Idem
idem idem.
N. 134.—Um embrulho de cevada cm espigas, remettido
da Colônia da Soledade.—À" venda.
N. 135.—Um embrulho do trigo cm espigas.—Idem idem
idem.
N 136. Um embrulho de centeio da Austrália.—Idem idem
idem.
N. 137. — Um embrulho de centeio communi.—Idem idem
idem.
n. 9.

N"s 138 e 139.—Dous couros de tamanduá, remetlidos de
Porto AÍegTO Pcl° Sr- Joaquim Moreira de Azevedo Guerra.
—Exposição de Londres.
TVJ i/,o. Um couro de nutria, rcmettido pelo Sr. Henrique
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N. 141.—Um couro de lontra.—Idem.
N. 142.—Um couro garroteado, remettido de S. Leopoldo
pelo Sr. Daniel Feldmann.—Idem.
N. 143.—Uma amostra de inhandurá (madeira), remettida
de diversos lugares á Commissão Directorada Exposição.—Idem.
N. 144.—Uma amostra de cabnuva.—Idem.
N. 145.— Uma amostra de guajubira.—Idem.
N. 146.—Uma amostra de louro.—Idem.
N. 147. —Uma amostra do cariella amarclla.—Idem.
N. 148.—Uma amostra do capororóca.—Idem.
N. 149.—Uma amostra de guarapiapunha.—Idem.
N. 150.—Uma amostra de piquiá.—Idem.
N. 151.—Uma amostra de cedro.—Idem.
N. 152.—Uma amostra de espenilho.—Idem.
N. 153.—Uma amostra de timbauva.—Idem.
N. 154.—Uma amostra de cambará. —Idem.
N. 155.—Uma amostra do ipê preto. —Idem.
N. 156.—Uma amostra de angico.—Idem.
N. 157.—Uma amostra de tajubá.—Idem.
Caixão n. 10.
N. 158.—Um sacco com ervilhas remettido de diversos
logares pelo Sr. Manoel Lourènço de C. Campos.—A' venda.
N. 159.—Um sacco com favas.—Idem.
N. 160.—Um sacco com mostarda em grão.—Idem.
N. 161.—Um dito com feijão cavallo.—Idem.
N. 162.—Um dito com dito preto.—Idem.
N* 163.—Urn dito com dito amarello.-—Idem.
N. 164. — Um dito com dito carioca.—Idem.
N. 165. —Um dito com dito fradihho.—Idem.
N. 166.—Um dito com dito branco.—Idem.
N. 167.—Um dito com dito enxofre.—Idem.
N. 168.—Um dito com dito mamone.—Idem.
N. 169.—Um dito com dito caboclo.—Idem.
N. 170.—Um dito com dito do varias qualidades.—Idem
N. 171.—Um dito com tapióca.—Idem.
N. 172.—Um dito com farinha de mandioca.—Idem.
N. 173.—Um dito com cevada.—Idem.
N. 174.—Um dito com farinha de müho, remettido da Cachoeira pela Colônia de S. Ângelo.—A' venda.
N. 175.—Um dito com feijão pardo.—Idem.
N. 176.—Um dito com trigo negro.—Idem.
N. 177.—Um dito com feijão preto.—Idem.
N. 178,—Um dito com milho vermelho.—Idem.
N. 179,-r-Um dito com dito branco. —Idem.
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N. 180.— Um dito com arroz vermelho.— Idem.
N. 181. —Um dito com milho pintado. — Idem.
N. 182. — Um dito com sementes de linho. — Idem.
N. 183. —Um dito com milho pipoca. — Idem.
N. 184. — Um dito com ervilhas verdes. — Idem.
N. 185. — Um dito com polvilho do batatas inglezas. — Idem.
N° s . 186 e 187. — Dous ditos com farinha de milho branco.—
Idem.

Caixão n. 11,
N. 188.—Um quadro lithographado, remettido de Porto
Alegre pelo Sr. Emílio Wrcdmam.—Exposição de Londres.
Surrôes de couro n."s 12 e 13.
Ns. 189 c 190.—Dous surrõcs com herva malle da serra do.
Hcrval, remettidos pelo Sr. Benjamim M. de Hóz.— Exposição
de Londres.
Caixões n.°s 14 e 15.
N. 191.—Uma amostra de canella do brejo, remettida de
diversos lugares pela Commissão Direclora da Exposição.—Exposição de Londres.
N. 192.—Uma dita de dita de veado.—Idem.
N. 193.—Uma dita de araçá.—Idem.
N. 194.—Uma dita de sobragy.— Idem.
N. 195.—Uma dita de guarapiapunha.—Idem.
N. 190.—Uma dita de timbauva sem casca.—Idem.
N. 197.—Uma dita de cedro sem casca.—Idem.
N. 198.—Uma dita de mannclleiro.—Idem.
N . 199.—Uma dita de cereja.— Idom.
N , 200.—Uma dita de guabijú.—Idem.
N. 201.—Urna dita de batinga.—Idem.
N.. 202.—Uma dita de ipê.—Idem.
N. 203.—Uma dita de arocira.—Idem.
N. 204.—Uma dita de canella preta.—Idem.
N. 205.—Uma dita de guajubira.—Idem.
N. 206.—Uma dita de uva sem casca. — I d e m ,
Ns. 20T e 208,—Duas cordas de eabello.—Remellííias
Porto Alegro pe!o Sr, Maurício Mogo,ttsíef:tt,-~-|çl'OfH,
N. 209,"—U ma dila <io Unho—toe»'.
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Citixão n." 10.
N. 210.—Um par do botinas o um dito de botins feitos
do bezerro da província, remettidos do Porto Alegre pelo Sr.
Paulo Thcr.—Exposição de Londres.
Ns. 211 e 212.—Duas latas com resina de almecega, sendo
uma em pó rancttidas da Encruzilhada pelo Sr. Tenente,
Coronel Joaquim Antônio de Borba.

Eduardo ion fiiorowski, colono
e proprietário
dos prazos coloniaes u °S1O e flt situados na.
linha—Rio 1'ardiuho— da colônia de Santa
<Vnz. no município do Itio Pardo, MI» ã s lc«
«mi,** distante da cidade e do porto d» «embarque do Itio Pardo, rentette « Exposição
Provincial as duas secçSes seguintes dos &v>~
lieros produzidos por elle e colhido» uo« *i«|»i"« mencionados prazos,

Caixão w.° 17.

SECÇÃO I.

N. 213.—Um couro garroteado, remetüdo de Pelotas pelo
Sr. João Duprat.—A' venda.
N. 214.—Um couro de vacca exflorado.— Idem.
N. 215.—Um couro de cavallinho com flor.— Idem.
N. s 216.—Um couro de cavallinho branco.— Idem.
N.° 217 a 219.—Três couros de beserros engrachados brancos.
—Idem.
N. 220.—Um courodo vaquilhonaengrachado preto.—Idem.
N. 221.—Um couro de beserro.—Idem.
N. 222.—Um cinturão e fiel de espada trançado delonca, romeltido de Porto Alegre pelo Sr. Manoel José da Paixão Corte.
—Exposição do Londres

Amostras de legumes de colheitas antigas preparadas contra
as borboletas e outros insectos, sem eslorvvr o poder da,
germinação no methodo por elle descoberto,

Caixão ».» 18.
N. 63 2'23 a 234.—Doze garrafas de vinho de uva americana,
remettidas
de S. Leopoldo pelo Sr. Jacob Muller. A' venda.
N. 0 8 235 e 236.—Duas garrafas de aguardente, remettidas
do Rio Purdo pelo Sr. Segismundo Coelho da Costa,—Idem.
Pequena caia n," 19.
N. 237.—Urna amostra de asphalto, remettida de Porto
Alegre pelo Sr. Mathias Marcos Vieira.—Idem.
N. 238.—Uma amostra de mármore artificial.—Idem.
N. 239.—Uma amostra de tijollo de differentes qualidades
de argila petrificada.—Idem.
N. 240.—Um barril com carne preparada por um uovo syslemi, roíuettido pelo Sr. Dr. Manoel Pereira da Silva Ubatuba.—Exposição de Londres.
.a Exposição cm "Porto Alegre cm 16 de Janeiro de
Sala da
O Secretario, FVÍ»/?c'ffcf&e.sé fa Oliveira Nery.
18G2.-0

N. 1.— Mimo AMARELLO da colheita de Junho de 1859.
N. 2.— MILHO BRANCO NORTE AMERICANO da colheita de
Junho de l S 59.—Rende muito, tem sabugos finos e compridos, e dá farinha superior para pão.
N. 3 . — M I L H O BRANCO ORDINÁRIO da colheita de Janeiro
de 1860.
N. 4.— FEIJÕES da colheita de Dezembro de 1859.
N. 5.—FEIJÕES PRETOS CERA AFRICANOS ( n ã o estacados).
Da colheita de Janeiro de 18CO.—O fructo maduro não se come;
importado em Allemanha em 1843.
N. 6.—FEIJÕES BRANCOS CERA AFRICANOS ( estacados!.—Da
colheita de Janeiro de 1860.—O fructo maduro cozido he um
legume muito bom.
N. B. Quanto ás de n.°s 5 e 6, as vagens são de cor de laranja, sem fios, dão flores durante seis a sete semanas e rendem
muito ; as vagens de n.° 5 já quasi maduras ainda são excelluntes e por isso denominadas « vagens da musa Imperial. »
N. 7.—ARROZ PIEMONTEZ —De montanha, da colheita
de Maio de 1859.—Carece de terreno elevado.
N. 8.—SEMENTE DE SORGO da colheita do Janeiro de 1860.
—Produz uma espécie de boa canna verde para criar gado,
he superior para criação de suínos.—Planta-se desde Agosto
até Dezembro com intervallos de três palmos, lançando seis
até oito grãos na terra, cobrindo-os com uma pollegada de terra.
Na limpação deixão-se cada vez três pés. Corta-se primeira
vê/ quando tem quatro palmos de altura, ao depois produz
cada pé 15 ale 2o novos pés. Corta-se em proporção ao tempo
da plantação três até cinco vezes, e cada vez multiplica-se.
O sorgo carece de terreno recém estercado, cresce no Maior
calor e secca. Também se pôde plantar em terreno estéril, níío
sendo baixo e huroido. O soreo morre em tempo frio. Estimo o ícB'iiún.ülo 4o Êürgo oiUíUta yeacfc maior, do q^ <•'
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milho para o gado, porque este somente uma vez se pôde
cortar. Neste clima o sorgo não se dá bem, porém ha de ser
de grande lucro no norte do Império. Na semente do sorgo
Tormão-se muito os insectos, e só mediante o meio por mim descoberto pode-se conservar. Para tirar semente deixe-se crescer
alguns pés depois de tê-los cortado a primeira vez.
Pode-se destruir com toda facilidade qualquer insecto que
possa estragar o legume, em qualquer qualidade, sem grandes
despezas e sem que por este rnethodo o grão perca cousa alguma de sua força germinatoria e sem ser nocivo á saúde.
Conserv5o-se os legumes preparados com aquelle methodo por
mais annos. Não havendo colheita nenhuma de trigo, cevada,
&c no anno 1860, em conseqüência das continuadas chuvas,
obrigou-me a pegar nas sementes da colheita de 1859 para
a plantação deste anno; a germinação he superior. Tendo lançado todo na terra, n Só posso remettcr nada deste.

bro.— Terra meia boa e secca e bem preparada.—80 até 100 %«
—Para produzir cerveja e farinha.—Peso por alqueire 70 libras.
N. 5.—CEVADA MOCHA.,—Apresento gr5os e espigas como
o n.° 4.—Peso por alqueire 48 libras.
N. 6.—CEVADA.—Apresento grãos e espigas como o n." 4.—
Peso por alqueire 48 libras.
N. 7.—AVEIA.—Semeadura em Março e Abril.—Colheita de
Novembro e Dezembro.—Pode-se cortar algumas vezes para
pasto.—Boa cevadinha.
N. 8.—ERVILHAS VERDES.—Semeadura de Junho e Julho.—
Colheita de Novembro e Dezembro.—Terra boa e secca, sem estéreo—lavrada funda, e bem preparada.—Boa qualidade para
comer.
N. 9.—LENTILHAS GRANDES DA ALLEMANHA.—Apresento só
ílorescencias, porque a colheita he no mez de Dezembro.
N. 10.—ERVILHAÇA GRANDE DA ALLEMANHA.—Boa para
pasto, como o n.° 9.

SECÇÃO II.

Henas de pasto,—Espécies de trevo (trifoliwn.)

Legumes da colheita de 1861.
N. 1.—CENTEIO DA AUSTRÁLIA.—Amadurece no mcz de Dezembro, e por isso somente se apresentão as espigas. Talvez
possa apresentar grãos antes de fechar a Exposição.—6.° anno.
—Semeadura miúda ( s /4 palmo quadrado) até 20 de Maio. Co'
lheita de Dezembro. Meia boa terra sem estéreo. A terra
bem lavrada e bem preparada.—50 até 60 %. Farinha superior. Palha forte resistindo a todos os ventos. Dcbulha meio
custosa. Peso por alqueire 60 libras.
N. 2.—TRIGO DEHESPANHA.—Fereldelafrontikre.—Apresento somente espigas.—3.° anno. —Enviado pelo Embaixador
do Brasil cin Madrid.—Recebi a primeira semente em bom
tempo do Governo Provincial no anno de 1859.—De todas
as espécies de trigo que conheço he a superior para este clima.—
Semeadura miúda ( 3 //i palmo quadrado) fim de Junho.—Colheita
Dezembro.—Meia boa terra sem estéreo.—Terra lavrada funda
e bem preparada.'—60 ate 70 "/„.—Farinha superior. —Dcbulha n50 custosa.—Palha forte que resiste aos vonlos.—Peso por
alqueire 60 libras.
N. 3.—TRIGO DE MONTEVIDEO.—Pôde sor também do Chile.—
1." anno.—Apresento só espigas com os n. 05 l e 2..—Recebi
a semente dada pelo Exm. Sr. Presidente Antão, em Junho de
1861.—Trato com o n.° 2.—Promette uma boa colheita.— Por
ora ti ao se sabe a debulha e peso.
N. 4.—CRVABA !>o EGTPTO.—Sem bainha,— Apresenlogrãos
e espigas.—Esperta superior para cevftdinbas,— Semcadure cm
Maio, Junho e Julho» miúdo, c.olheitas <Je Novembro e Dessem-

* \

(A).—TREVO VERMELHO.— Trifolium pralense.— Apresento
um arbusto, porque a colheita he no mez de Dezembro.— Cresce
muito bem no Brasil e sega-se três até quatro vezes por anno.
(B).—TREVO BRANCO,'—Trifolium repens.—Um pasto muito
bom o cxcellente para as ovelhas.—Guarda-se por muitos annos
no potreiro.
(C).—-TREVO ENCARNADO.—Trifolium incarnatum.— Bom
paslo para as vaccas leiteiras.—Cresce excellentcmente no
Brasil.
(D).—LÜZERNE.—Medicago saliva.—Muito bom pasto para
as vaccas leiteiras e também no inverno para os suínos.—Segase seis até sete vezes no anno.—Por ora a semente não está
madura.
(E)—TREVO AMARELLO,«REVO DELUPULO.—Trifoliumagrarium.—Muito bom pasto fpra as bestas.
A criação de Irevo existe em Allemanha e em muitas outras partes da Europa., principiada a sua cultura ha 80 annos, ejá
a mais de sessenta foi reconhecido o seu valor para a agricultura.
—O trevo he da maior importância para criação de gado. A
cultura delle he muito própria para esta província, o que tenho
experimentado durante sete annos. O trevo não tem inimigos nesta província, o frio não faz mal, ratos do campo não
ha muitos, as formigas não o comem, e lagartas só uma vez
observei durante sete annos.
Colônia de Santa Cruz em 22 de Novembro de 1861. —Eduardo
von Borowshi,
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