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.AO PUBLICO

0 rcdactor da Revista Agricola, de volta da sua viagem á Europa, onde esteve em

commissão do governo, assume hoje de novo a direcção dos trabalhos desta publicação.

Durante a sua ausência, estevo a Revista confiada ao critério do Sr. commendador

Joaquim Antônio de Azevedo, cavalheiro reconhecidamente dedicado ao progresso de

nossa industria, da qual tem sido esforçado campeão, que tomou sobre si, desinte-

ressadamente, a árdua tarefa desta publicação por cerca de um anno, fazendo vir a

lume regularmente -os números nos períodos marcados e tornando-os interessantes pelos

assumptos bem escolhidos que nelles foram tratados: por sua parte muito agradece o.

subscriptor destas Unhas ao Sr. commendador Azevedo por este assignalado favor, e

folga de, nesta occasião, dar publico testemunho de sua gratidão á tão illustre cavalleiro.

A agricultura é a nossa primeira fonte de renda; delia tira a nação o melhor de

seus recursos financeiros; delia se alimenta o commercio e varias artes industriaes. A este

respeito não ha duas opiniões diferentes. Mas, a agricultura para poder produzir todas as

vantagens e bens de quo é capaz, e que a caracterisam, não deve ser uma agricultura rotmei-

ra, eivada do falsos principies, arraigada de praticas viciosas e caducas, a qual, longe de ser

um. alavanca para impollir o movimento, empobrece a terra, faz mingoar os fnictos e

esterilisa as-forças do agricultor; ao contrario, porém, deve ser uma agricultura aperfeiçoada

e que o vá sendo cada vez mais pelos conselhos da experiência, e esclarecida pelos raios da

sciencia: essa é a que serve, a que praticam os povos civilisados e para os quaes tem

sido e é o mais possante meio de adiantamento e de progresso.

E' mister, pois, como tantas vezes temos proclamado nas columnas esta «a

pla„,ar „o „osS., ji, eo ri*, ao solo, os sãos princp.os, ***££££

guia, de pharôl por assim dizer aos que se dedicam á mui nobre e independente pro

fissão agricola, afim de não lutarem improficuamente.

Co» dissemos „o r^&~jf»^^tt££.
esta grave tarefa só pôde ser preenchida pela impiensa, veioaaeiro

e guarda-avançada da civilisação. aomnrP 
firme em seus princípios, continuará

a prestar o seu contingente á lavoura, e um so tavor ebPB

vem a sêr que seja lida.

Jlio de Janeiro, 10 de Dezembro de 1874.
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O CAFÉ' E O TABACO
NA

. EXPOSIÇÃO HTIRIiCIOIil II TIÍI1A ' ' .

Consideraremos em primeiro lugar o café, reservando o tabaco para o fim

deStConS'm-se 
actualmente cinco produetos vegetaes que o tomem «ais»

comoaliTnL, que devem toda a estima e i-portanemde W«»
de conterem ae 

^W %SZZXS*S2£fc> de origem -
principio análogo ao do cate. Uestas Ç1»00;;";, , Âmerica do Sul e par-
vegetal, duas dellas o mate e o guaraná sao ^S^í^SSmü na Eu-
tolamente do Brazil, e *9^&£S^g23^»
ropa, todavia o seu emprego nao esta ^H^SSádé do Soudan e apenas
tritivas; « tó- * Gnrh on 

^«•tíiffi.pLliconhecida n'aquelle paiz; o café e o cha sao porem, ae 
ductos foram um

cosmopolita e generalisadas em todo o mundo. Estes dous proauexo

precioso presente do Oriente ao Occidente. extremo oriental daP 
O cate é originário da Arábia e da Abyssinia; 

^^^^us alimentos
Ásia.Um período de dous séculos bastou para 0™^»*etó» d^anm

por toda a Europa, á tal ponto que a importação e—J35es de
cada um destes dous artigos naEuropa.J^^SSnsã
libras. Uma das causas deste facto reside "f^^^St^^m

que tomou acultura dos dous vegetaes, P^icularmente'a d° ««^ c*^

kito, foi transplantado, ha bastante"%£d£gfâS*il^
quentes do globo, ao passo que o cha por m*«^J do chá foi intro-
Ja China e no Japão. Nestes utoos tempos, P^^f^Czil, onde os

poderoso coacurrente da '°hl"a- . 
dará a0 visitante uma idéa completa

Um gyro pely galen|| da Ex^nçaojlar^ da
sobre a producção do café nos diversos paize , tomaram parte na
terra, excepto a Europa, onde a cultura do cate eimpôssiv^ r
exposição Lte produeto;a £^*££$3m^atmadare-
Lti°=aCpSc»o*n;^
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Káfa, Enarea e uma parte do território de Somali; n'este ultimo ponto a planta
se encontra ainda em estado inculto om altitudes de 5,000 a 7,000 pés. Segundo
outras indicações, elle cresce tombem no centro da África e na costa ao Oeste
do Niger até ao Senegal. O Dr. Livingstone encontrou na extremidade sul do lago
Nyanza e nas florestas de Angola arbustos de café com fructos inteiramente se-
melhantes ao café ordinário; o Dr. Schweinfurth é de opinião que a verdadeira
planta do café se encontra tnmhem nas regiões elevadas da Arábia do S. O., e
que alli é cultivada desde tempos immemoriaes. Porem estas indagações ares-
peito da existência do verdadeiro arbusto do café na costa occidental d'África e
nas margens do lago Nyanza se referem provavelmente á outras espécies desta
planta, como é facto bem averiguado ter-se encontrado já em outros paizes do
antigo e do novo continente, como por exemplo a coffcea laiirina e microcarpa
na costa occidental d'África, a coffcea mommbicana e mnguibaricana costa
oriental, e a coffceamaaritiana nas ilhas da Reunião.—Como quer que seja, o café
colhido em sua pátria primitiva é o melhor de todos, na opinião dos entendidos.

A maior parte deste café é exportada para o Egypto por Massaonah e
Suakim, e o resto é levado para Ceylão e Berbera, no golfo de Aden, e alli v.en-
dido $ negociantes árabes e indianos.

De tempos â tempos a Europa recebe pequenas quantidades deste café, o
café abyssinio* A5 julgar-se pelas amostras que figuraram na exposição, o café
abyssinio em nada justifica a nomeada que lhe attribuem os seus panegyristas:
é um café sem apparencia, de grãos desiguaes e sem aroma.

A cultura do café na África é feita também na costa oriental, em Zanzibar,
e na Porto Natal, cujas amostras eram de qualidade mediocre, e principalmente
na ilh^ de Mascarenhas (Bourbon) que tornou-se n'estes últimos annos um
paiz assás importante relativamente á producção de café, attingindo actual-
mente a sua producção annual a cerca de 3 milhões de kilogrammas. Na ilha da
Reunião, cultiva-se não somente o arbusto ordinário, introduzido no começo
do século passado, como também outras espécies e variedades dê café. Estas ilha possue demais uma espécie de café indígena, que se distingue por Seus
fructos longos e grossos, a coffcea maaritiana. Assim figuravam na exposição desta
ilha boas amostras deste ultimo café, vulgarmente denominado café marron,
de café commum, conhecido no commercio pelo nome de café Bourbon, muito
bem preparado e por isso mui apreciado no mercado, e uma espécie de café de
grãos miúdos o redondos assemelhando-se ao verdadeiro moka, além de algumas
aitíostras do café louro (coffcea laurina)'edo café de pequenos grãos [coffcea mi-
crocarpa), conhecido pelo nome de café Éden. .\

A cultura do café é pouco importante na costa occidental d'África, na
alta Guiné e na Senegambia; via-se na secção franceza amostras de café
daquella procedência, umas de grãos grandes, outras de grãos de tamanho
ordinário^ de cor esverdeada e amarellada, e particularmente uma espécie de
grãos mui pequenos ícoffm microcarpa) contrastando singularmente com uma
outra de grãos excessivamente grandes, do tamanho de favas ou sementes
de cacáo (coffma macrocarpa).— As colônias portuguezas. do oeste ^África,
S. TJiomaz, Cabo-Verde, Angola possuem grandes plantações de café;
somente a ilha de S. Thomaz exporta annualmente.cerca de 250.000 kilo-
grammas de café.

.
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'.í A exposição portugueza apresentara grande numero de amostras de café de

boa qualidade e mui bem preparado, produzido por suas colônias afncanas
Deixemos a África e passemos á Ásia, onde começaremos pela Arábia, e

n'esta reS assinalaremos o Yemen, paiz montanhoso e o mais antigamente
noveado desta parte do globo, o solo clássico do tão afamado café moka
L° , conhecido de nome na Europa. Kealmente, o que se enòontra no

Sado sob o Tome de café moka não é mais do que café de Java, de Ceylão ou

IT^l de«SS pequenos, redondos e bem escolhido. O verdadeiro moka

nãcf chega áS Europa; tudo quanto produz e Yemen é comsummido na

Arábia"To Egypto e na Asia; apenas uma certa quantidade deste café pode
^TtSroXT entoa do café é mais prodncüvaem toda a
Asia, pertence ás colônias hollandezas da índia Oriental: antes de tudo;

Java depois Sumatra, Celebes, Bali, Timor e Borneo
Na ilha de Java, a planta do café foi introduzida da Arábia no timiüo

17o século Ao principio a cultura foi mui pouco productiya, desanimando
* S 1 lavradores aue em 1735 quasi a abandonaram por outras

entoas Vêm afanélnao Sois, chegou-se a fazer medrar o cafemro

^"0^ Ia ilha, P™ciUente na, 
^ões 

—sasfc

2,000 á 2,500 pés, e em certos lugares de o.uuu pes, e. ui**»

caf/delSidade-rí esLada. Com «onos mercados enropeos o cafede

&•»«.« Cornei» \ 
3^~gS&

a, entoas mais extensas são ,estabelejas 
n* ex remidade 

g-jggg
dè Minhassa: é d'ahi que provem o celebre cate cl»J|^. lhada.
como o de Java, de cor amarella mui clara e as »^WSS

A ilha de Sumatra produz no território de. Pa,da\S'^S 
a , de Java,

de e.evaçao sobre o^el do^ 
£f«^T;«S

pela Hollanda. De mui pequena impor^Jn^^^Af^é asiático
Timor, que é a fronteira meridional dos to^Hjq^6 

é nm monòpoKo
e de tooas as <^^^^^^^^^^>
do governo. A producção total e compracia peiu gu . t
e eLegne á sociedade commerca 

^totea 
das bta OwrtM ,J^

vende todo esse oafeem*"&£%***d2 sociedade commercial
em Amsterdam e Kotterdam. A proauo^v uu._

iS ^SasDdeStoa« £ ££ q-si todoV os Estados-Unrdos

""insula 
indiana concorre* também na exposição dos -fés; 

=
ções franceza e ingleza, nos compartimentos reservados as suas coioma

da Asia, exposeram varias e bellas amostras de café.- A principal sede
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cultura do café é o districto de Dekham do sul, nas montanhas de Nilagherri
e ainda em Malabar. Ha alguns annos, começou-se também a cultival-o em
British-Sikkim no Himalaya; porém as plantações mais importantes são as
estabelecidas na ilha de Ceylão. N'um período de vinte annos, a cultura,
desenvolveu-se consideravelmente; actualmente a exportação annual é de*
52 milhões de kilogrammas, quasi todo esse café sendo produzido pelas
provincias centraes da ilha, em terrenos situados de 1,500 a 3,600 pés sobre
o nivel do mar. O café de Ceylão, representado na secção das índias,
por bellas amostras, é uma espécie commum, mas mui bem preparado e
obtendo bom preço nos mercados. A qualidade mais estimada é a denominada
café ãe plantação, ao passo que o native café, que é uma qualidade cul-
tivada pelos indígenas é muito menos apreciada.

Cultiva-se também o café na costa de Tenássarim até a península de
Malacca, assim como nas ilhas de Singapura e Pula-Penang; esta ultima
exportando mesmo cerca de 3 milhões de kilogrammas por anno. Porém
na Exposição não figurava o café dessas localidades; ao passo que haviam
mui bellos productos da cultura de café da Oceania, das ilhas de Sandwich,
de Tahiti e de Nova-Celedonia. Ensaiou-se também cultivar o arbusto do
café em Queensland: pelo menos via-se na exposição amostras enviadas
pelo jardim botânico de Brisbane.

Na America, a planta do café foi introduzida de Java em Surinam, no prin-
cipio de 18° século, e d'ali transplantada paia as colônias franceza e ingleza.
A cultura desenvolveu-se de tal modo, que ao principio as Antilhas forneciam a
maior parte do café que entrava no commercio. Os acontecimentos políticos,
principalmente a emancipação dos escravos, trouxeram como conseqüência ne-
cessaria uma decadência importante n'este ramo de producçao; porém, em
compensação, a producçao do café vai em progresso continuo na America Cen-
trai, principalmente em Costa-Kica e na Guatemala, e especialmente no Brasil,
onde a producçao se torna cada vez mais colossal. Das Antilhas, é S. Domin-
gos e Porto-Rico que exportam maior quantidade de caíés ; a ilha de Ctíba,
que exportara, ha 50 annos, 25 milhões de kilogrammas de café, produz hoje
uma quantidade insignificante. Porto-Rico produz 10 milhões de kilogrammas
por anno; S. Domingos, cujo producto não goza de grande estima, fornece 35
milhões de kilogrammas por anno.

A exportação de café das colônias inglezas, das quaes a Jamaica produz
uma excellente qualidade, nao excede a 3,250.000 kilogrammas por anno. Nas
ilhas francezas de Martinica e de Guadeloupe, que enviaram varias e bellas
amostras á Exposição, a producçao entregue ao commercio não excede a 5 mi-
lhoes de kilogrammas por anno. Da America Central, apenas a,, republica de
S. Salvador enyiou algumas amostras á Exposição ; entretanto a exportação de
Costa-Rica, de Guatemala e de S. Salvador é avaliada em 15 milhões de klo-
grammas por anno.

Na America do Sul, deve-se citar principalmente a Venezuellá e em parte a
Nova-Granada, cuja exportação annual é de 11 milhões de 'kilogrammas, e e
particularmente a espécie conhecida pelo nome de Guaira amais estimada.
Via-se na Exposição bellas amostras de cafés d'aquellas procedências. A pro-
ducçao da Guyanna é insignificante; entretanto são mui estimados os cafés de

«!, #
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Cayenna e de Suiinam, os desta ultima procedência sendo todos consummidos
na Hollanda onde concorrem vantajosamente cora as melhores qualidades.* • O lugar de honra pertence, porém, ao Brasil que se mostra verdadeiramente
grandioso na producçao do café. A secçao brasileira da Exposição apresentava
uma brilhante collecção de amostras de cafés provenientes de suas diversas
provincias.productoras, que attrahia a attenção de todos os visitantes não só
pela bôa preparação do produeto, como pela immensa quantidade com que o
nosso principal artigo de commercio ostentava-se sob diversas fôrmas e quali-
dades. Um grande resultado colheu o Brasil com a exposição dos seus cafés
em Vienna, que foi dissipar o prejuízo que reinava na Europa sobre a bôa qua-
lidade do nosso café, que era geralmente considerado como inferior ao de todos
os outros paizes produetores. E' certo que para isso concorria exclusivamente

pouco cuidado com que outr'ora se preparava o café na maior parte das ta-
zendas; hoje, porém, ou antes da alguns annos á esta data, o café e cultivado
e preparado còin%o maior cuidado possivel empregando-se machinas especiaes
que o beneficiam perfeitamente, de sorte que o produeto,longe de receara con-
currencia dos cafés estrangeiros, compete, pelo contrario, vantajosamente com

as melhores qualidades que se apresentam nos mercados. Esse aperfeiçoamento
nos processos de preparação do café, que já se notava no commercio deste ge-
nero ha alguns annos, foi em parte demonstrado na Exposição universal de 1857
em Pariz, e agora plenamente confirmado na Exposição internacional de Vienna.
Ha 50 annos o Brasil fornecia 7.500.000 kilogrammas de café, poi«'W
tes últimos annos a producçao attingio ao algarismo colossal de 280 milhões de
kilogrammas! Como se vê excede consideravelmente todos os outros paizes na

producçao do café.-Ha 41 annos, avaliava-se o consummo do café na Europa
- e na America do Norte em 135 milhões de kilogrammas por anno; ha 21 annos,

o ontlmo dXopa somente era de 129 50O000 »*£•*?£!£
a Europa consomme cerca de 400 milhões de "jF^^^^i^
Ia-se o consummo total em todo o mundo em 550 milhões de kilogrammas por
anno, para o qual o Brasil concorre com mais da metade.

:;-»¦¦"'. 4'r."'-' ' '' ' .• üi?'
.'.-¦.' " " l
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O tabaco e sua producçao nos diversos paizes, conforme a
Exposição de Vienna

Onmn sabe todo o mundo, a cultura e o uso do tabaco deve-se á America.

S& Ztol^Z r c^nhmroT U o encontrai os natutaes do

PaÍEttesTnSnas formavam rolos cylíndricos com uma herva sêcca, que en-
lestes JnaiS®nas/^imf^v1|l„ A(i railhí e depois introduziam uma das extremi-

rolavam n'uma folha ou palna de muno, e ««P"»,"» balando a fumaça,
dades deste rolo na boca e acendiam a outra, l^^^^^°J1^Á
Élíes davam á esses rolos o nome de tabaco, nome que foi depois applicaüo

própria planta a noticia desta descoberta se espalhou por
toda": Kpf EmtseW^V omhaiiador fruu.ee, em Lisboa, enviou

x
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as primeiras sementes de tabaco á França. Em 1566, esta planta foi introdu-
zida na Allemanha, e no fim do XVI século na Itália.

0 tabaco foi ao principio empregado como planta de ornamento para jar-
dins, e depois como medicamento; porém os-marinheiros e colonos de volta
d'America para os seus paizes foram pouco á pouco communicando o gosto pelo
tabaco, de sorte que em poucos annos o habito de fumar generalisou-se por
toda a Europa. No decurso do XVII século o emprego do tabaco era assás con-
sideravel na Europa e espalhára-se para Leste, pela Ásia, África, Austrália e
Oceania.

Entretanto, numerosos ataques teve que soffrer a propagação crescente do
emprego do tabaco; porém, nem a severa prohibição da policia, nem as puni-
çoes, algumas vezes cruéis, poderam impedir que o tabaco se tornasse um ob-
jecto de consummo geralmente adoptado, cuja producçao se naturalisou por
toda a parte, formando um elemento muito importante do commercio universal.

A planta do tabaco, pertencente á família das Solaneas, prospera até os 50
gráos de latitude septentrional e meridional, e melhor ainda entre 15 e 35 gráos
dos dous lados do equador. As espécies de tabaco cultivadas, assim como as
quantidades produzidas annualmente, são mui consideráveis.

A seguinte tabeliã, organisada segundo as estatísticas recentes, mostra
a média da producçao annual do tabaco, em números redondos, nos di-
versos paizes :*

.-j. • America do Norte. 1.250:000 quintaes.Hungria 400:000 ,,
Allemanha 350:000 „
França.. 200:000 „
Turquia.... 175:000 „

¦ .... Brasil... '125:000 „
Cuba.. 100:000 „
Rússia 75:000.. „
Java eSumatra. ... 75:000 „
Hollanda.......; 60:000 „
S. Domingos 50:000 „
Manilha (Ilhas Philippinas) 50:000 „
Áustria 45.-000 >„ .,
Nova Granada 40:000
Itália..., 35:000 ,, :'
Porto-Rico 20:000 „
Grécia 15:000 „
Romania.  A ... 6:000 „
Bélgica.... 0.., í ...... 5:000
Hespanha .....'. 5:000* l
Suissa. '¦ 2:5^00 „* Equador 2:500 „
Venezuella. 2:500 „ -
Dinamarca.  1«000

Total...... \.. 3.089:500 quintaes.
—*¦
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Accrescentando a producção de todos os outros paizes, que não figa-
ram neste quadro, chega-se á uma producção total de 6 milhões de quia-
taes de tabaco por anno. . ,

A America do Norte occupa o primeiro lugar no commercio dos ta-
bacos: vêm depois a ilha de Cuba e S. Domingos, o Brasil, a Colômbia,
Manilha, Java e Sumatra, a Allemanha, a Hungria, a Turquia, a Hollanda
e a Rússia. Todas as colheitas de tabaco dos outros paizes, principal-
mente da França, da Itália e da Áustria, são empregadas, na maior parte,
pela industria desses paizes. Na Inglaterra a cultura do tabaco é prohi-
bida O valor do tabaco depende, primeiramente, de suas qualidades m-
ternas (aroma, sabor e combustibilidadej, e depois também da facilidade
de poder ser empregado nas diversas variedades e manipulações deste pro-
dueto manufacturado. A folha que serve de capa aos charutos vale pelo menos
três e mesmo seis vezes mais que as folhas que formam o interior do charuto, e
estas valem muito mais que o tabaco para cachimbo do mesmo gênero. For
estas razões, os preços variam consideravelmente segundo as difterentes
espécies de tabaco, e dependem muito do bom êxito das colheitas e do
consummo. E> assim, por exemplo, que, ao passo que uma folha destinada

para 
"apa 

ou envoltório de charuto do Paktinado, & Hdtad., ou de

Hungria, alcança 90 a 120 francos por quintal, uma folha fina, de bella
Sr parda, de Ia Vuelta de Abajo (Havana) custa 900 francos por quintal,
e algumas vezes mais; do mesmo modo, o preço do tabaco para cortar

varia8 desde 25 francos por quintal até 600 «™»* J^e * "^«g
se oaea pelas folhas aromaticas e côr de ouro de tabaco dos Xakos de

J\£g e'dt Sarisohaban (Macodonia). Para a fatacacão dos; charutos e

principalmente para a mistura com os tabacos finos,folha do tabaco
de Gallicia que geralmente se emprega, e a mais conveniente, nao so por
ser mui fina como por ser inteiramente privada de aroma.

Na seccão húngara da Exposição, haviam tabacos turcos mm finos e

chatos Scadogs com o Jdadeiro tabaco de **£•*£%£!&
rados. Havia, além disso, uma bella exposição de tabaco em tolhas, no

tavel por sua variedade e riqueza. *¦ - . ^aKnmiífl-*A
A Allemanha, além de alguns produetos ™f%*^J^^ 

Z
especialmente pela exposição das bellas folhas de tabaco piovementes do

Palatinado. , ¦ \ 1 , . .
a t> Aoforir> hrntn diversas sortes de tabaco, desde o ta-

A Eussia expoz no estado bm^aiversas *" especial-
baco rústico de grande haste, ate o tabaco «"Pj; *
mente para cigaríos, da Bessarabia, da Cnmea e do Caueaso.

A Suissa era representada por uma bella collecção de charutos, prepa-
rados com tabacos de Vevey e de Virgínia. -¦ -' 

A TTollandá apresentava uma rica collecção de charutos, uns a módico

nréco Ss de X preço e cuja fabricação podia competir com os mais per-
J^'°ut3s(f „ Uapxnosicão hespanhola, achavam-se representadas as
feitos .de Havana Na «JW» 

J ci e tabaco em

IZTri^^íSSZS.T^ execcllente qualidade da matena
tolhas e picado, e™^ ™V 

trabaih0. Havia também na mesma secçao pro-
C STjSÍffW* *' C* e das Philippinae. - A exposição da

\
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Janainca continha uma bella collecção de charutos, preparados como os de Ha-
vana.

As índias orientaes eram representadas por tabacos de Java e de Sumatra,
e particularmente por -um fabricante que apresentou uma collecção mui com-
pleta e assás notável. Na exposição da America do Norte, notava-se uma grande
variedade de productos, consistindo em tabacos brutos e preparados, de Vir-
ginia, de Kentucky, de Maryland e de outras localidades da confederação ame-
ricana, bem conhecidas do commercio universal.

A secção brasileira continha uma collecção mui completa e variada de cha-
rutos de diferentes fabricantes da Bahia e do Rio de Janeiro, de cigarros de
diíferentes tabacos do Brasil preparados no Rio de Janeiro, e em-Pernambuco •
bellos tabacos em rolo de Baependy e de outros pontos da província de Minas
da Bahia,, do Pará, (Borba), e em folhas par(a charutos da Bahia, de Santa-Catha-
rina, e do Paraná; além destes productos admirava-se também uma grande colle-
cção de rapes de Paulo-Cordeiro, e Rocha, do Bio de Janeiro^ e do Ceará (Vas-concellose Filho).

A exposição brazileira de tabacos era uma das mais apreciadas, depois da
, rica collecção da Havana, pela variedade e excellente qualidade dos productos.• A Algeria expuzera charutos, cigarros, e tabaco para fumar de boa-quali-
,dade e.de módico preço. „ v

A Bélgica fora dignamente representada por dous expositores; e também aSuécia e a Noruega, que expozeram charutos e tabacos para fumar e mascar.
Na exposição italiana, notavam-se os charutos preparados com tabacos deVirgínia e de Kentucky, e uma rica collecção de rapes.
O Japão e a China enviaram também os seus productos á exposição. Asfolhas do tabaco japonez são bem preparadas e denotam uma cultura feita comtodo o cuidado, e é po* isso que n'estes últimos annos a Inglaterra importa

grandes quantidades deste tabaco. Os tabacos ehins, pelo contrario, têm um
; gosto desagradarei, por causa de uma preparação chimica especial introduzidadurante a manipulação; sendo por isso, exclusivamenteconsummido no paizpelas pessoas que o podem tolerar.

A Grécia expoz optimos productos, que demonstram os progressos que tem '
leito a cultura do tabaco n'aquelle paiz. ,A Turquia, finalmente enviou á exposição uma bella collecção de productos >ae sua rica cultura de tabaco, tão prospera no território d'aquelle império. Entreoutros, notavam-seosexcellentes tabacos daMacedonia, eas folhas preparadaspara charutos d'Anatolia, de Sansum "e de Bafra.

„, •' 
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EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE YIENNA

A propósito da cultura do precioso arbusto que fornece o cha, e da pio-
rlncíao deste ártico sobre o globo, daremos aqui algumas das informações que
K°nin3S occasião da exposição e que, sem duvida devem mte-

ressar ao Brazü onde a cultura e fabricação do chá existem já de longos annos,

espcranlo unteameute da parte dos agricultores mais algum esforço para
de8Std"rZirre0celTdpedse,uizaS, recenheceu-ae que a planta do chá
era oSari do íoüa de terrenos situada u S. E. da cadeia do Himalaya e

produzem apenas P^a.o consummo local tornou.se um artigo de
Indicaremos m^^^^^Êmmmàmm^mcommercio de mui gf ?gWJ^le é quSi desconhecida na Europa.-E'

Hupe), no Yang-Tse-Kiang cential, e que e 4jw principalmente 
para os¦ P chá em pães, ou sob a forma de tijoUos 

^«wp * pre_
povos nômades do centro d. Ásia, os quae o em? ^^ e

ria e paiz dos Kirghizes.- ceeundo a erossura e a côr da massa.

Íà1SSSSSSXS^^SSS^ ricamente pejos chins,
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porém os negociantes russos tendo sorprendido o segredo da fabricação aos
naturaes do paiz fabricam-no actualmente por sua própria conta por meio de
agentes enviados expressamente para este fim. De Hupe, isto é do centro da
China, este producto de fabricação russa, cuidadosamente preparado, é expe-
dido por Shangai e Tiensin á Kiachta, e( d'ahi em caravanas á Sibéria, á Tar-
taria o á Rússia. O chá chinez em tijollos é todo enviado por terra á Schansi.

O-consumino desta espécie de chá é muito considerável entre os povos que
acabámos de citar. Em Urga somente consomme-se annualmente mais de 50

. milhões de libras. Os habitantes da Mongólia e da Tartaria empregam-no de-
pois de reduzido a pó, fazendo cozel-o n'agoa alcalina das steppes comum pouco
de sal e gordura; deste liquido, bebem 20 a 40 taças por dia addicionando-lhe
ordinariamente leite, manteiga e farinha torrada.

E' questão bem difflcil avaliar a producção do chá na China, Conhece-se
apenas a exportação deste artigo que se estima em 160 á 180 milhões de li-
bras por anuo. .Segundo os inglezes, o consummo do chá na China é de 2.000
milhões de libras; de 400 milhões somente, segundo Scherser, e de 500 milhões
segundo Andreé. „

Estes últimos algarismos são mui baixos, admittindo-se mesmo, como que-
rem alguns viajantes modernos, que o consummo na China seja muito menos con-
sideravel do que se suppoe geralmente. Basta considerar somente a extraordi-
naria população chineza e lembrar o facto bem conhecido de que na Inglaterra
consomme-se annualmente mais de três libras e meia de *chá por cada habi-
tante. '

No Japão, o chá é cultivado em Kiousiou e em Nippon, até'os 39 ou 40
gráos de latitude norte; porém a zona mais favorável é de 30 a 35 gráos, prin-# cipalmente nas regiõas situadas sobre as costas do mar interior. A producção" total por anno é estimada em 13 a 14 milhões de libras, das quaes oito a dez
milhões são exportadas. E' principalmente para os Estados-Unidos da America
que este producto é exportado; somente n'estes últimos tempos o chá japonez
penetrou na Europa, e ainda assim em pequena quantidade. Assemèlha-se um
pouco ao chá verde da China; uns o consideram igual ao producto chinez; ou-
tros, pelo contrario, julgam-o muito inferior.

Na ilha de Java, a cultura do chá data apenas de 1828. Como aconteceu
com a plantação do café, os primeiros ensaios foram pouco satisfactorios; po-rém; depois que se procurou terrenos favoráveis, e mandou-se vir chins paradirigirem a cultura e a fabricação, progredio ella á tal ponto que se conseguioexportar o producto. Ha seis annos, a exportação elevava-se a mais de 2 mi-lhões de libras por anno. Cumpre observar que de ha nove annos á esta parte,a cultura do chá na ilha de Java deixou de ser monopólio do Estado, para ser
completamente livre. E' para a Hollanda principalmente que se exporta esta
producção; n'estes últimos annos uma certa porção é dirigida também para osEstados allemães.

Na índia, os primeiros ensaios foram feitos ha cerca de oitenta annos. Des-
. - cojno-se que o arbusto do chá crescia no estado- selvagem em Assam, o que?g; determinou, ha trinta e três annos, a formação de uma companhia por acções,a qual mandou vir trabalhadores chinezes para a cultura e fabricação do chá.Esta cultura progredio de modo notável e ha poucos annos a producção excedia

a % milhões de hbras. 0 chá dessa procedência (Assam) é de qualidade ex-

V
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cellente e muito bem reputado. Katschar, onde a planta foi também encon-
trada no estado selvagem, a cadeia de Darschilling, a região montanhosa de •

Sikkini, entre Nepaul e Bhout, em altitudes de 6.000 a 6.500 pés, as duas re-
giões de Kamaon e Gahrwal, ao norte de Delhi, tornaram-se logo depois centros
de cultura de chá. \ './.*.

No valle de Kangra (Penjamb superior), entre os primeiros cimos avan-
çados do Himalaya, a cultura adquirio um desenvolvimento assaz importante.
Além do chá ordinário em folhas,, também prepara-se alii o chá em tijollos, o
qual se vende, de 6 annos á esta parte, em Palampour, mercado regular deste
artigo, donde é elle exportado para Yarkand (Turkestan oriental) em quanti-
dades consideráveis. ,.,.,< i, rtA

A cultura do chá fez, pois, grandes progressos na índia bntannica; abrange
ella um território, que das regiões banhadas pelo Indo, attinge ao centro do
Brahmapoutra e ás fronteiras do Birmah, e donde se exporta hoje para cima
de 10 milhões e meio de libras de chá por anno. O mais brilhante futuro pa-
rece destinado á esta cultura; poucos paizes no mundo sendo tão favorável-
mente situados para fazerem concurrencia á China no commercio de tao ím-
portanto artigo. , , . -

Na África, na America, na Austrália, e mesnmno sul da Europa, empre-
hendeu-se a cultura do chá, mas por circumstancias independentes do sooe
do clima, que nem sempre foram completamente desfavoráveis ao desenvolvi-
mento da planta, é certo que ém geral esta cultura não tem correspondido as
vistas dos interessados; entre outras causas, assignala-se o preço elevado ao
trabalho n'aquellas localidades comparativamente com o da China como uma
das circumstancias que tem contrariado em alto gráo este gênero de cultura
O que o prova é que na Transcaucasia, n'uma latitude correspondente a parte
norte de Nippon, no Japão, obteve-se resultados mui satisfactorios, chegando a
organisar-se uma sociedade para a cultura do cha, a qual tem auferido impoi-
tantes benefícios. -Na ilha da Reunião, a cultura também tem prosperado, e o

producto que ahi se fabrica, o chá preto, é considerado de boa qualidade.
No Brazil, o chá prospera admiravelmente como no seu clima natal; esta

cultura desenvolveu-se nas províncias de S. Paulo Mmas^eraes Paraná e
Rio de Janeiro, senão em tão larga escala, como era de desejar, ao menos sutt-
cientemente para demonstrar que ella poderia tomar um lugar y^joso, senão
superior, ao lado das culturas do café, do algodão, do tabaco « 

f 
canna d assu

caí. Realmente, esta planta exige pouco trabalho, produz duas oup|J§f|
tas por anno, e a fabricação do chá é extremamente simples Ha oitannos, a

; producção do chá brazileiro excedeu a 300.000 libras por anno a P^ucçao
actual não deve ser inferior a 500.000 libras, admittindo-se um augmento de
25.000 libras por anno, o que não é sem duvida exagerado a vista do pieço^
munerador deste producto.-O chábrazleiro P08?7m^marhtrsalvoo
sito, e suas qualidades não são em nada inferiores as do cha da Ch^a^^

gosto um poSco forte que se nota geralmente, o »^f^^S«flÍ
logo depois da fabricação, quando se sabe que o cha so 

^^11^sede preparado é que pôde ser considerado perfeito para o^onsummo^ Assim se

pratica na China e nos outros paizes productores, onde o cha, se^conserva
longos annos sem perder o seu aroma, comtanto que seja conservado bem
acoldicionado e principalmente livre da humidade: n'estas condições o sabor
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cresce com a idade do producto. Em Vienna d'Áustria foram expostas varias
amostras de chá do Brazil, das províncias de Minas, S. Paulo, Paraná e Rio
de Janeiro que assaz agradaram ás pessoas competentes e principalmente aos
membros do jüry. Esta noticia deve por certo lisongear aos agricultores que
preparam este importantíssimo artigo, animando-os a emprehenderem em mais
larga escala o plantio e fabricação do chá; se assim acontecer em breves annos
o Brazil poderá fazer.honrosa concurrencia aos paizes do Oriente no commer-
cio deste producto. Nem ha n'isso exageração; ha pouco mais cie 70 annos,
recebia o Brazil as primeiras mudas de café, e hoje os três quartos do café
consummido em todo o mundo provém das plantações do Brazil.

Em 1862, por occasião da Exposição internacional de Londres, o Sr. João
Miers, da Sociedade real, di/ia no seu relatório á propósito deste artigo:
" as muitas amostras de chá fornecidas pelo Brazil para a exposição, pro-
venientes das provincias de S. Paulo, Minas-Geraes, Rio de Janeiro e Pa-
raná, são todas de boa qualidade, e entre ellas algumas* das mais proe-
minentes chegaram a produzir grande sorpreza: porquanto até hoje poucos
europêos tinham idéa da extensão com que a planta do chá era cultivada
no Brazil, e muito menos dos bons resultados de semelhante cultura.
Varias das amostras têm muito sabor, e são de qualidade forte, ató forte
de mais para o consummo ordinário. Para o commercio, porém, aquelles
chás devem ser muito apreciados para misturar com os ordinários da
China; afim de dar a estes maior aroma. Qualquer que fosse a quanti-
dade que se tivesse remettido para o mercado teria obtido bom preço,
tendo sido numerosíssimos os pedidos. E' de latisraar que os differentes
expositores não marcassem o preço por arroba porque poderiam pôr os
seus chás no Rio de Janeiro ou em Santos, nem indicassem a quantidade
que annualmente poderiam produzir. Como producto de exportação, a sua
extracção terá de ser forçosamente regulada pelos preços porque poderáo
ser suppridos, e competindo com os das qualidades superiores da China.
Se se tivesse feito o que fica dito, alguma idéa se poderia formar das
probabilidades que haveria de fácil extracção para os chás brazileiros nos
mercados europêos, mormente para os de qualidades escolhidas; e assim
teríamos dados seguros que pudessem animar os cultivadores brazileiros a
dar maior desenvolvimento ás suas plantações de chá, para poderem satis-
fazer & provável procura. „

A imprensa ingleza do Oriente occupa-se muito, e com razão, do meio
de conservar aos chás, durante a sua estada na Europa, o aroma exquisito
que^ elles exhalam no momento em que são postos nas caixas na China e ex-
pedidos de Hankow. Até o anno de 1862, os chás podiam conservar-se
impunemente dous ou três annos nos depósitos de Londres sem perderemnem uma de suas qualidades; hoje, depois de dous mezes de estada nos
armazéns, à, deterioração é flagrante.

A' que circumstancia deve-se attribuir semelhante resultado ? Será o
calor que reina a bordo dos navios a vapor construidos de ferro? ou
porque os chins, com o fim de augmentarem o peso do chá, não seccam as
folhas convenientemente ?—Não ha duvida que os negociantes de Schan-
gai deixam tanto quanto é possível os seus productos humidos com o fim
de obterem um augmento fraudulento de peso; porém, é também incontestável
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que a temppratura elevada que supportam oscchás durante o seu trajecto da
China á Europa é a causa principal daperdaWsuas qualidades, especialmente
do aroma e do sabor. . . -,

Os navios a vapor do governo das índias íngHas e os dos grandes arma-
dores de Calcutá, são pintados exteriormente de cinzento claro, de pouco tempo
á esta parte, e já se reconheceu que os carregamentos ganharam muito com ,
essa mudança cíe pintura. Assim as diversas espécies de grãos, arroz e trigos,
não se aquecem mais durante a viagem a bordo dos navios a vapor cujos flancos
são pintados de cinzento, ao passo que muitos desses artigos fermentavam nos
navios pintados de preto.

O famoso chá russo, chamado de caravana, conserva-se perfeitamente, e
durante muitos annos, pela única razão, sem duvida, de que não e exposto a
uma temperatura torrida.

Este grande commercio do chá chinez deve provavelmente Bofirer em pou-
cos annos uma grande transformação, á vista da concurrencia do cha da Índia.
No anno passado, fabricou-se 24 milhões de libras deste ultimo, e como os

agricultores recolheram grandes beneficios e que a mão d'obra representada

por numerosos coolics é mais que suficiente, espera-se que a colheita próxima
attingirá ao enorme algarismo de 50 milhões de libras. „m,i„QOO

E' nas índias inglezas, no Turkestan, no Thibet e n'outras partes ceutraes

d'Asia, que se desenvolvem as novas plantações do precioso arbu^0;^Sfl^a"
indianos, preparados com mais cuidado que os chás chmezes:««e
quatro ou cinco annos mui facilmente, üs negociantes ch.nez W
pois, todos os seus esforços para elucidarem promptamente a causa da «pida
deterioração do mais rico e principal artigo de sua exportação, -J* 

3 
™-

penho são auxiliados pelos ingleses, interessados no commercio deste produeto,
do qual auferem tão grande proveito. ,

O Brasil pôde tirar uma lição útil desta noticia, entregando-se-com toda a

energia á plantação e fabricação do chá, de modo a poder concorre: vantajo-

samente com aquelles paizes na exportação de um produeto que sabe pre

parar de modo tão perfeito e que é tão procurado nos mercados europeos.

\
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CLIMATOLOGIA

MEIES IOBSERYACl SOBRE 0 CLIMA DE' S. PAULO PELO ÜR. CARLOS RATH

O clima de um paiz é o resultado de causas complexas; as principaes
dellas são a posição geographiea, a configuração da superfície dos terrenos,
sua natureza, e elevação sobre o nivel do mar, como também as circum-
ferencias e proporções relativas entre a terra e as massas d'agua. As águas
aquecem-se e resfriam-se mais lentamente, que a terra, tal é a razão porque
a temperatura da água é mais baixa no verão, e mais elevada no in-
verno. • i r ¦

Nos terrenos próximos ao littoral, e nas ilhas, banhados constantemente
por uma grande massa de liquido, como, por exemplo, Santos, reina sem-
pre em certas horas do dia ou da noite um vento do mar. Esta influencia -
das águas e particularmente a das correntes marinhas que correm ao longo
das extensas costas do Brazii no rumo S. SE. exercem-se notavelmente
sobre a climatologia da província de S. Paulo, A corrente oceânica de
S. SE. transporta as águas consideravelmente resfriadas, vindo do sul do
Cabo da Boa-Esperança, e bate contra as costas do Brazii. Esta corrente
modifica o clima continental e é a principal causa do clima littoral de que
goza a província, de S. Paulo. O numero e altura dos montes, as florestas
mais ou menos extensas servem como muralhas contra a violência, dos
ventos jò das tempestades furiosas que reinam com mais ou menos fre-
quencia nos paizes planos. E' contra as montanhas que se embatem e
quebram as fúrias dos ventos e as nuvens carregadas de vapores d'água
se resolvem em chuvas storrenciaes.

As florestas attrahem igualmente as nuvens, porém fal-as precipitar-se
em chuvas regulares e brandas. As influencias benéficas, que ellas exercem
contra qs ventos, trovoadas e tempestades prejudiciaes são de valor incal-
culavel. As chuvas annuaes ou a queda çTagua annual, e suas direcçoes, são
dependentes de certas montanhas, etc, como já disse. Em S. Paulo temos o
morro Jaraguá, a serra Cantareira, na direcção do norte, como mais próximos.

.São estes morros que modificam o clima de S. Paulo, reunidos á in-
fluencia do próximo Oceano, assim como o littoral baixo e a serra do mar
ou Paranapiacaba de 3.000 palmos de altura sobre o mar. A causa dos ven-
tos como o lugar de sua origem, poderão ser n'uin lugar mais ou menos dis-
tante do. Globo. Fazendo elle uma viagem tão longa, toma naturalmente cer~
tas- qualidades ou particularidades provenientes das localidades atravessadas.
O vento S. SE. que reina todos os dias durante as tardes em S. Paulo, vem /
ainda do pólo do -Sul, atravessa immensas planícies Oceânicas, embrenhan-

o
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do-se com as águas que traz suspensas, até encontrar as terras marítimas e as
serras mais ou menos retiradas do niar. Todos estes movimentos são somente
os complementos das influencias do solo e da atmosphera. Estes dependem
gradualmente da posição geographica ou topographica da localidade. A terra,
sua composição chimica ou mineralogica, assim como a côr, tomam uma
parte activa nestas influencias. ,

A atmosphera éSprincipalmente a sede dos phenomenos metereologicos, que
nela influencia do sol e das localidades da superfície do solo, apparecem.
Além disto, os effeitos . do calor solar e das influencias variáveis da
vegetação, ha em todos os hemispherios correntes de ar que contribuem para o

que nós chamamos climas. Portanto, o calor do sol, a posição topographica, as

misturas geognosticas das terras, são os prineipaes estudos que se deve lazer

para se conhecer e explicar o clima de qualquer localidade. Nao vou
além, e pa^so por sobre o clima de Santos, porque dessa localidade nao pos-
suo observações próprias para tratar amplamente sobre o clima durante os 12

mezes do anno. O que é sabido, porém, é que chove 8 mezes durante o anno.
Os mezes de Dezembro, Janeiro e Fevereiro têm como regra mmraias de

chuveiros, de trovoadas, de chuvas continuas por semanas inteiras. Nos poucos
dias ou horas de sol, a temperatura é de 28 até 33 gráos Os ventos reinante
são os do Sudoeste e do Oeste. Calor excessivo com dias fmeos umdos
alternados com vento Sul. Em Março, Abril e Maio, acabam lentamente as

chuvas e trovoadas. As chuvas e dias bons coincidem quasi sempre convaha
nova ou cheia. Quando faz bom tempo, o ceo toraa^e,^^f,ea°?S
o contrario, e o céo se apresenta prenhe, de>nuvens, e de eepe ar-se chuvas

Vento de baixo Leste ou de alto Oeste. No fim de Abril, ja ha mais constan
' cia, dias claros e menos calorosos. O vento corre de Oeste para o Noroeste

e Norte.
A temperatura em geral torna-se mais calma Nos *ezes de Junho 

?Julho 
e

Agosto, começa um tempo mais constante e ag rad avelex cepto oJ^ de «cee .

sivos frios que vêm quasi sempre depois de alguns dias de 
^^ScalS

quartos da lua ou lua" cheia. Affirmam os sábios europeus W»g|^<|»§
des não se pôde negar a influencia da lua sobre a temperatara Qnando o trio

raras vezes attinge a zero, cahem geadas, que nao m^WÊ^SMgg
não forem tocadas pelos raios do sol, porque este cozinha os sueco, nas tolhas

e as suas hasteas, e em conseqüência morrem^depressa. Os» 
^™» 

"^

tPm „m m horrível e mesmo os europeus do Norte, nunca experimentaram
r5Ueupt, ^LL/portado frios L10 a_20 grta %%£»£ 

*~
i. ji- v « ^ „n^fna rlA Opste nas regiões baixas (ia atmospaeid c uo
tes dias observa-se ventos ae ue^io um iç^y tó^Vn vento no
Noroeste nas nuvens mais altas. As vezes observa-se um terce™ ™nto no .

meio, que vem de Leste, e que lentamente domina &$^M$^$$^.
No mez de Junho, nos dias frios, ha as vezes, nos dias de chuvas, tt0™<wb

metro marca de dia 10 grãos e oe noue ox u aw* airoarecem
zes de Setembro, Outubro e Novembro, ha dias ™ito bellos, porem *W^*

muitos chuvisquèiros, os quaes no mez de Novembro sao ja mais irequenies

e acompanhados de trovoadas.
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A temperatura vai subindo mais, do 20 a 26 gráos de dia, o de
tarde até a madrugada 18 gráos. Os ventos que reinam são os do Oeste, porem
de tarde vem do Sul até de manha. As horas do dia tornam a ser outra vez divi-
didas por certos ventos que constantemente reinam em horas marcadas, com
a primazia do principal vento do mez, o qual dura desde a tarde até de. manha
Principiaremos com os ventos que reinam na maior parte do tempo.

De uma até quatro horas da tarde são os ventos de Norto e Oeste, das seis
até dez horas da manha o Nordeste e Leste. De cinco horas ate
dez horas da noite, vento do Sul ou do mar, frio e humido. De dez horas
da noite até seis ou oito horas da manha reina o Leste. Do oito horas da
manhã á uma hora depois do meio-dia, reinam os ventos Nordeste e Norte. Do
meio-dia em diante vem uma brisa mais forte, que passa lentamente do Norte
para Oeste, e este de tarde para o Sul. Quem tem feito observações meteoro-
gicas, deve ter conhecido isto. Porém, não ha regra sem excepção, principal-
mente neste gênero de influencias physicas e topographicas sobre climas ou
temperaturas. À posição dos montes, serras e as massas de águas visinhas do
mar, mais ou menos distantes de uma povoação, devem influir muito sobre a
temperatura incerta e tão variável no mesmo dia, como temos observado
muitas vezes nesta cidade; além das influencias constantes das estações an-
nuaes, O morro do Jaraguá, os montes do Juquery, e a serra da Cantareira
formam um angulo de Oeste a Norte, três léguas mais ou menos distantes e
com altura de 500 pés mais ou menos relativamente á cidade de S. Paulo.
O lado de Leste, quasi se acha livre de morros e tom somente colunas nas
proximidades còm pouco maior altura que a cidade. Para o lado do Sul,
encontra-se somente mais próxima a collina da Caguassú, que apenas se
acha alguns centos de pés mais alta que a cidade. Em geral, e sabido que as
nuvens trazidas pelos ventos do Sul e Sueste, que reinam de tarde quasi dez
mezes„ inteiros, encontram-se na serra do mar, n'uma altura de dous mil pés
mais ou menos sobre o nivel do mar. Àccumulam-se até subirem ao cimo da
serra, onde encontram uma terra aquecida pelo sói, e um vento mais ou me-
nos forte de Oeste ou Noroeste, que devagar arrasta as nuvens até que o vento
Sul tome mais vigor. Às nuvens então com maior fúria precipitam-se desde
a serra até a do Jaraguá e da Cantareira. Alli param porque os ventos mais
altos são os do Noroeste e do Norte, que as não deixam facilmente passar
além. E' esta a razão que lçva os velhos paulistas a procurarem seus capotes
das 4 ás o horas por diante. Em certos mezgs, como Junho, Julho, Agosto e
Setembro, os moços se envolvem em mantas de lã tanto como se fossem dos
pólos do Norte. Os ventos, em geral tão inconstantes, são motivados pelascircumstancias mencionadas.

^ Não é raro ver-se o céo azulado, um dia risonho sem uma nuvem para toldar
alimpidez do espaço e, em poucas horas, transformar-se em dia tenebroso,escuro,
encoberto cie nuvens -negras 

que parecem querer desabar sobre a terra, e acom-
paahadas de um chuvisqueiro mais ou menos copioso. A'noite cresce o frio
com o vento da serra que gela 03 misero3 habitantes. O dia seguinte começa
com uma cerração que só se dissipa das nove horas para as dez, e começa éntao
pouco a pouco a transparecer um lindo e refulgente sói que aformozea e viviíica
a terra com oâ seus raios de fogo. A atmosphera é limpida, diaphana,levemeute
agitada por uma doee^briza. Este puro e azulado céo só assim se conserva até
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seis horas da tardo, outras vezes por maior felicidade continua semanas intci-
ras- porem, com a mudança da lua, perturba-se a atmosphera durante três ou
ouatro dias ate que pouco a pouco torna a apparecer o sol. As noites são mais
vezes claras, o as estrellas com o scintillar de suas luzes mysteriosas e o me-
lancolico clarão da lua convidam o homem ao passeio, e estes com seus cantos
nacionaes ao som do violão ou da flauta mais excita á alegria.

No tempo das águas levantam-se trovoadas pelo lado do Sul ou do Oeste,
ou do Jaragiuí, ou o que ainda c peior, pelo lado do Sueste ou de Santo
Amaro" apparccem pés de ventos, precursores de infalliveis aguaceiros, so-
nrando-com violência, dobrando earraucando arbustos, inclinando fortes troncos
Üc'arvores, e fazendo suas grimpas beijar a terra. Espalham apoeirapelos ares,
eme turva a vista e enche 'as casas.

Após estes vontos vêm as chuvas duradouras e inundadoras. As trovoadas
marcham certas. O vento do Sul ou do Sudoeste, atira-as para as serras do Ja-

ra^uáouda Cantareira. Ahi, entre o rio Tietê, accumulam-se as nuvens carrega-
dal do fluido electrico para proromperem em uma horrível explosão. As nu-

vens pretas procuram formar um torvelinho junto á serra da Cantareira por
Leste, passando o Rio Tietê, desprende-se de uma parte que Ia se demora 'em

ouanto que a outra parte passa sobre a várzea da Penha, voltando a cidade

em rumo de Leste para Oeste suecedendo-se raios e trovões acompanhados
de uracão, tudo é ruido e abrem-se as cataratas do céo; todos os elementos

se acham em revolução contra a ordem da natureza. As ruas simulao nos,

pois que é ilosivel escoarem-se as águas com rapidez igual á força com que
câhem MuSo a trovoada para a direcção de Oeste (Jaragua), para Leste

(Penha)Icíeve-se esperar a queda de alguns raios na cidade, e em suas visi-

nhaOsaraios 
nem semure escolhem as torres, também cahem em casas e ranchos

baixos S udwto, eleve pintura da realidade; descarregada a atmosphera,

S muda tudo serena como por encanto. Sente-se a pureza do ar, o aroma

t^es o gorgeio dos pássaro? a„e deixa, os seus esoon^ og*
o innovpp meuto do sol. O homem reanima-se, alegra-se, e as ruas desertas po
oirrZlois de aguaceiro» uao se ^^«g^fe'^
st ,,asoutu: tX t: »^&tó*s**& ^
tonho; e outros tantos inais cuc0ioo Aiifrpn( mip f«7Pm lim COn-í,.,-n «Sn n« rlr^ mozes de Ma o, Junho, Setembro e Outubro, que lazem umtuu

U rPí"*v doS rs f^:^:t^izLíl:2m.onrinm.inmnin um tempo inconstante de tnoe calor. Uirio quanao nao uübus

SoS!s maS tónnometro aiada um ou dous gráos acrmadelle.e

tS° 
ÔtSTuSSptóS(tó!°6omo,a athmosphera. Os dias desagradáveis

*°W S tro?p« oceasiao da >«a uova ou aates da lua choradepO* d

um: chuvisqueiro, muitas- vezes acompanhado^^^^^Tbàjíío
plantaçõoa mais baixas resseutem-se*¦* 

^e«k 
"eIS 

aVSOmbra.
'EuLta°u£ e»?.1 h—ciado cltaa 

^|J^*|«f«SS
pantanaes e terrenos que BlfeãtiW«»^^^^^Sfe
dos rios, terras lodozasdas várzeas desde rl^^JS^^^^M
eom o uo Tietê, não reinam febres intermitentes e malignas, nem mesmo
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lugares humidos e baixos como os do Braz, Agua-Branca^ Luz próximo do
Tietê. Felizmente estes mesmos ventos, dos quaes nós nos queixamos, sao os
que lavam estas terras baixas e transportam os princípios miasmaticos para a
parte do Tietê e serra da Cantareira, onde se encontram cora outros ventos" 
que os levam para as altas regiões. A mortalidade é em proporção muito pe-
quena: em 1868 tocava 11/3 por dia n'uma população de pouco mais ou menos
de 18,000 almas. Não existem estatísticas exactas no que diz respeito ao obituario
geral, porque nem todas as freguezias enterram alli. Póde-se dizer que a Pau-
licéa tem um clima dos melhores deste grande império, apezar de ser o mais
variado de todos elles.

A.respeito da hydrometria póde-se dizer, que as águas cahem ás vezes com
tanta abundância e força sem interrupção durante .dias e noites, com tanto ruido
pelas goteiras, donde se precipitam nos lagedos das ruas, que impede de ouvir
fallar em armazéns ou lojas próximas. Os esgotos e canaes transportam logo as
águas para os rios e ribeirões que enchem até innundar as terras visinhas. E'
este o tempo dos concertos nocturnos dos sapos, das rase da praga dosmosqui-
tos. A quantidade de agua que cahe annualmente varia entre 147 e 187 pollega-
das inglezas,

Segundo observações hydrometricas publicadas no Diário de 16 de Feve-
reiro de 1869 e 1870 vê-se que desde o dia 9 até o dia 14 do mesmo raez choveu
em um raio de 500 metros uma quantidade de agua de 18,173,671 hectolitros,
isto é, em seis dias em um raio de 227 1/2 braças, ou área de 1,423 braças qua-
dradas (despresando fracçoes ); choveu um milhão quatrocentas e sessenta e
uma mil ãuzentas e cinco pipas de agua correspondendo para uma braça qua-
drada pouco -mais de mil e vinte ãaas pipas. A posição geographica de
S. Paulo, é: Longitude occidental do meridiano do Rio de Janeiro 3o 28m, e La-
titude 23° 32m. Situação sobre o nivel do mar é mais ou menos 3,000 palmosou 2,750 pés fr.

S. Paulo, 20 de Novembro de 1872.
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ENTOMOLOGIA m\m
-

UTILIDADE DOS INSEGTOS NA INDUSTRIA

aai&Gfâs, mmm a m
«

Graças á sciencia conhece-se hoje.a maior parte dos animaes que existem
disseminados pela superfície do globo, e entretanto admira que o komem^nao
tenha procurado colher de muitos delles alguma vantagem em seu proveitc, fc

particularmente em relação aos inscetos que tal negligencia maior impressão
nos causa; com effeito, apenas três ou quatro espécies de msectos de entre
alguns milhões delles acham-se subordinadas a nossa lei I

Os costumes destes pequenos animaes prestão-se, na verdade^Me^
mente ao estudo, e por sua pequenez escapão por assim dizer a attençao dos
observadores; porémHuber.ReaUir ^Jp^f^
de estudo, com quanto difficil, não é impossível. Pode-se seguir o exemptofor-
necido pôr aquelles entomologos, dirigindo a attençao ife«|mi
extremamente pequenos da creação, e chegar-se-hia sem duvida a vantage| tao
reaes, tão importantes para a humanidade, como domesticando-se algum qua-
drupede ou acclimando alguma nova espécie de ave. *:„,„,»«?« Aà.

Imbora seja mui pequeno o numero dos ta^.^f^S|||
mesticados, o contrario dá-se com muitos de seus P^uctos-que sa^^ntajosa
mente empregados. No Tratado de soologia medica de 

f^g^^J^fessor na Faculdade de medicina de Paris, lê-se factos *« 
Na aSsobro a applicaçío á 

^ff^^XS, ÜZS&ZmSZ

mais hábeis recorriam muitas vezes as substancias ma»«^^mJ
msectos forneciam umalargaparte da antiga P^ma^pea. ass™^«^ "

aranhas ou eseorpiões pulverisados ou amplesmento ^«J^PJ^0
gafanhotos, os grillos, as formigas.reduzidas, a,p,^^XlSSí
convertido em cinza. O escorpião entrava na fabricação do óleo de Mattnioie,
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formiga na da água de magnanimidade, etc. O bicho de conta ( Cloportidcs) foi
preconisado por muito tempo; &gah, isto éasrugosidades, produzidas sobre os ve-
getaes pelas picadas de certos insectos {Gynips) para depositarem seus ovos, são
ainda de grande emprego na medicina e na industria ; as canthandas fornecem
um pó vesicante por causa do principio activo que existe no corpo desses in-
sectos ; certo insecto, congênere do gorgulho ( Curculionites), extrahe no es-
tadd de larva de uma planta que cresce nas visinlianças de Bagdad uma ma-
teria amylacea e assucarada com a qual ella construe uma espécie de pequeno
casulo adherente aos ramos da planta, e que sob o nome de trehala é utilisado na
alimentação como o salepo ou a tapioca; as abelhas produzem mel e cera ; as
cochonilhas fornecem tintas de grande estima, outras cera; finalmente as
lagartas de certas borboletas, tecendo o casulo dentro do qual se encerram para
passar por suas metainorphoses, fornecem a seda, objecto de commercioe de in-
dustria de immensa importância para os paizes que a produzem.

Da recente e interessantíssima obra de M. Pierre Amedeé Pichot sobre o
Jardim tfacclimação de Pariz, extrahimos as seguintes notas sobre os mais im>
portantes dos insectos úteis.

Abelhas.— No principio deste século era conhecida uma só espécie de abe-
lha [Ápis mellifiea). Latreille foi o primeiro que destinguio sob o nome fasciata
uma segunda espécie commum á Itália e ao Egypto, e finalmente M. Spinola re-
conheceu a existência de uma outra variedade que elle chamou ligttstica. A do-
mesticação das abelhas nos tempos antigos é contestada por muitos ; sem
duvida recolhia-se já o mel n'aquella época, porém podia ser mel de abelhas
silvestres, e foi somente entre os Gregos que a domesticidade da abelha pa-
rece ter começado. Foi provavelmente a Apis UgusMca, que é a abelha do meio
dia da Europa e do occidente da Ásia, que deveria ter povoado os cortiços dos
Gregos e mais tarde os dos Komanos; os Egypciose os Árabes teriam cultivado
a Apis fasciata, e a verdadeira Apis mellifiea só teria figurado nos paizes mais
boreaes.

Os enxames, isto é as colônias ou sociedades que formam as abelhas, são
compostos de três sortes de individuos: os machos chamados zangaos são apenas
de alguns centos; as neutras ou as obreiras, pelo contrario, são de alguns mi-
lheiros de individuos; finalmente uma só fêmea, a abelha mestra ou rainha,
existe em cada cortiço e consagra-se exclusivamente aos cuidados da repro-
ducção. As obreiras fazem-lhe cortejo, seguem-a por toda a parte e provêm á
todas as necessidades delia; os zángaos fazem-lhe a corte e morrem depois de
terem alcançado os seus favores. As obreiras construem os favos e enchem-os
de meí, com o qual nutrem as larvas e o excedente deixam em deposito para
suas próprias necessidades. Quando as larvas attingem ao estado de insectos
perfeitos, deixão o cortiço e sob a direcção de uma rainha nascida com elles,
formão um enxame que vae fixar-se fora do cortiço metropolitano. Cada cor-
tico produz dous ou três enxames por anno, que são recolhidos no acto de
abandonarem a casa paterna.

Os costumes das três espécies de abelhas acima indicadas differem a muitos
respeitos, como passamos a mostrar.

A abelha ordinária [A. mellifiea), cuja origem é duvidosa, foi introduzida
em muitos paizes colonisados pelos Europeos. E' a que acelimou-se na America
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e nas Antilhas, onde reverte facilmente ao estado silvestre. Foi igualmente im-
portada nos estados Barbaréscos.

A abelha lújurianna da Itália e da Grécia é escura emui volumosa, porém é
mais branda qiu> a pequena abelha commum, de cor amarellada ou rosea, de
temperamento irascivel: defende encarniçadamente o seu mel quando lh'ov
querem arrancar, não se podendo pois applicnr d ella o sic vos éon vohis de
Virgílio!

M. Lorenz assevera que esta abelha reconhece as pessoas que tratao delia
e que jamais dirige o seu ferrão contra ellas; é mui forte e robusta esupporta
facilmente as variaçôVa da temperatura; despertaria ao romper do dia, poe-se
logo em acíividadc, ao passo que a abelha allema desperta-duaa horas dèpòis.v
Ã abelha egypcia differe da liguriana pelotalbe que é menor e pela cor que é
avermelhada. Não podendo cruzar-se no valledo Nilo com nenhuma outra ya-
riedade, conserva-se ali em toda a pureza de sua raça. Existe até na China
atravessando a cordilheira do Himalaya ; porém, embora seja uma habitante
da zona sub-tropical, resiste melhor ao frio do que todas as outras espécies. A
abelha egypcia foi introduzida e naturalisada na Allemanha pelo Dr. Vogel, e
actualmente M. Woodbury trata de acclímal-a na Inglaterra. Os cruzamentos
obtidos entre zangãos italianos e mães egypcias produziram zangoes egypcios. O
mesmo resultado foi obtido com o cruzamento d'aquella com a abelha preta
ordinária. « „ ,^ 1'iV^íi

As picadas, ordinariamente perigosas das abelhas, a que estão expostos
os que tocam nos cortiços e contra as quaes os agricultores costumam defender-
se por meio de luvas, de mascaras ou de fumigações que asphyxiam momenta-
neamente os industriosos insectos, fizeram pensar nas vantagens que apresen-^
taria a acquisição de uma abelha inerme, que de certo não abandonaria a
defesa do seu domicilio, porém não ferretoaria. Ora, esta espécie existe, mas no
estado silvestre; basta pois trazel-a ao grêmio da civilisaçao, domesti-

- Juntaremos algumas particularidades curiosas a respeito deste gênero
de insectos. . > 4 uv^rt «oá

As abelhas pertencem ao gênero Apis da tribu dos ^anoSyf^ú^^
divisão da família dos Melliferos, e esta a ordem àosHymenopteros As espécies
do gênero abelha, o qual foi dividido por Cuvier e Latreille em dons «b-g^os,
isto é, Abelhas propriamente ditas e Melipones, não apresentam espinhos ou pel os

endurecidos na extremidade de suas pernas posteriores ou t™^"^^
" domestica (Apis mellifica) serve de typo ao gênero: e escura; Pjg|||

são da mesma cor, e com uma lista transversal cinzenta, formada por uma pen-
nugem na base do terceiro annel e dos seguintes ¦

As sociedades que formam estes insectos sacjmui numerosascada uma
dellas compõe-se ordinarimente de quinze ajmte M »^°M "-J^
de trinta mil reunidos n'uma mesma habitação que e o 

^'°*^™
entram n'aquelle numero apenas na proporção da vigésima-quinta parte,
e no mesmo cortiço não há, em geral, senão uma abelha fec unda 

J«e 
njW

ou mmsêã-mmmm m &m**$ osaind ustr at^8™í£
tomaremos um enxame prestes a abandonar o cortiço metropolitano e 0 acom

papharemos na serie de seus trabalhos. A nova'colônia ou enxametal e o
nome que se dá á parte da população que emigra) abandona de ordinário o

\> /'

* .-
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rortico durante o calor mais forte do dia, e mui freqüentemente mesmo depois

Te alguma tempestade. O enxame esvoaça sob a direcçao da abelha-mestra e

vai fixar-se nas visinhanças do cortiço abandonado. E? ordinariamente sobre
Ileum ramo de arvore que ellas pousão suspendendo-se umas sobre as outras
de modo a formarem uma espécie de cacho. Durante esse tempo a abelha-mestra

conserva-se um pouco afastada e só se reúne ás suas companheiras algum

te?o 
tstaTo silvestre as abelhas escolhem, em geral, as cavidades dos troncos

das velhas arvores, empregando n'esse mister prudência e calculo admiráveis.
O primeiro cuidado dellas é limpar e preparar o lugar que lhes deve servir de

domicilio, para o que cortam com suas mandibulas todas as asperezas e rugosi-
dades que serviriam de estorvo á construcção das cellulas oujdveolos de sua

colmêa Porém no estado doméstico, como têm a sua disposição cortiços con-
• venientemente preparados, aquella faculdade instinctiva não encontra occasiao

de manifestar-se,nem necessidade de exercitar-se. Aproyeita-se,como o melhoi

para apoderar-se de um enxame, o momento em que as abelhas repousam sobre
um ramo de arvore depois de terem voado por algum tempo. Uma vez mstalla-

¦ das no novo cortiço, as abelhas-neutras, isto é as operárias mettem mãos a obra e

começam a lançar os fundamentos da nova cidade.fecham todos os onhcios e

fendas da habitação com uma substancia resinosa, a qual Plínio deu o nome de
' vropolis, e que ellas extrahem dos novos rebentos, dos gomos de certas arvores,

e particularmente do álamo, do castanheiro da índia e do vidoeiro ou betula.
Esta substancia é de côr avermelhada, aromatica e molle, endurecendo,

porém, com o tempo. As abelhas conduzem-a ao cortiço em pequenas massas
lenticulares; ás vezes mesmo todo o cortiço é revestido por uma camada desta
substancia impermeável á água. E' com cera que estes insectos construem as

paredes de sua habitação. Antes, porém, de darmos a descripção dos processos
de construcção e architectura delia, é mister mostrar como se forma a cera.
Suppoz-se por muito tempo que o pollen extrahido das flores pelas abelhas-
neutras, ou as obreiras, soffria no estômago destes animaes uma certa ela-
boração, e que era depois regorgitado já convertido em cera; porém, as obser-
vações de Hunter e de Huber demonstraram: Io, que a abelha nao pode ta-
bricar cera senão por meio do mel ou do assucar; 2o, que os anneis inferiores do
abdômen das abelhas-neutras. excepto o primeiro e o ultimo, trazem cada um
em sua face interna dous pequenos sacos onde a cera é secretada e depositada,
formando pequenas lâminas que se vêm nos intervallos dos ditos anneis. Ator-
mação da cera, segundo Huber, é uma operação muito singular e assaz com-
plexa. As abelhas cerieiras, tendo tomado uma quantidade conveniente de mel
ou de assucar, suspendem-se umas ás outras de modo a simularem um cacho de
uvas cuja camada externa assemelha-se á uma espécie de cortina. Este cacho
é composto de uma serie de festões ou grinaldas,. que se cruzam eni todos

, os sentidos, e sobre o qual a maior parte das abelhas têm o dorso voltado para
o observador. , ; AA cortina não apresenta nenhum outro movimento senão o que provem das
camadas interiores, cujas fluctuações communicam-se á ella. Dnrante esse
tempo, as abelhas encarregadas da nutrição das larvas consertam sua activi-
dade ordinária. . *

As cerieiras conservam-se immoveis durante 24 horaô proximamente; e

M
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durante esse prazo de tempo que se fôrma a cora. Vê-se então por debaixo do
abdômen dos insectos as lâminas delgadas da substancia cerea. Observa-se eu-
tão que uma destas abelhas destaca-se d'uma das grinaldas centraes do grupo,
abre passagem entre as companheiras até ao alto do cortiço, e, gyrando sobre
si mesma forma uma espécie de claro ou vasio no qual possa mover-se livre-
mente- — suspende-se então no centro desse espaço e que tem cerca de uma
nnlleeàda de diâmetro. Depois disso ella toma uma das lâminas de cera com a

~mnca oue fôrma a primeira articulação dos tarsos da pata posterior com a
WL tira-a de debaixo do segmento abdominal, fal-a passar a uma de suas
Sas anteriores e-leva-a por fim á boca.-E' talvez com a secreçao sebacea
danelle que a cera apresenta maior analogia. Quando esta substancia se
accumula entre os anneis do abdômen, parece irritar vivamente o insecto ;
porouo nota-se que a abelha esvoaça desordenadamente esforçando-se por sa-

cuto essas pequenas escamas. De ordinário, a abelha ceneira e acompanhada
de uma ou duas outras abelhas-neutras que apanham as massas de cera que
vão destacando-se da cerieira. Não se conhece exactamente o modo porquer as

Telhas construem as paredes das cellalas com estas lâminas de cera. Sup-

foz-seq^elías aS cortavam em fragmentos que eram depois reunidos; po-
£m, o poíldoe uniformidade da superfície da cellula provam que ahi deve haver

rfStrafseraSS"«zes 
que a parede da cellula ou alveolo émais es-

nessa do qu^aeseama de cera. E'provável que as abelhas dissolvam ou
SP mq LTscamas de modo a poder amassa-las. Attendendo-se que a
amolleçam as e^scamas oe ordinariamente alcalina, e que os

que ella fazia n'um alveolo: o insecto apphcava a cera 
^JJ^^Xê-

mette-a por este modo á acçao de 
^"^^^^08 vão cahindo

da lamina se reduzem pouco a pouco a P.eaWB ?^KJôu08 das man-
a medida que se destacam dentre, da 

g^^fttSta mui es-
dibulas. O insecto depois da? esses ftagmçn toj a to na
treita, e as impregna de um 

^^^Sh^M espátula; ora á uma
da abelha toma diversas. «g*j$» 

Jffi*fê&tò* a om pincel ponte-
trôlha que o insecto appliça a nta de cera, oi*, repassa-a

ractensa acera ^ 0/fif,ift desenvolve-se de cima para baixo. As celluias

Zll^T^::^^^rasoLagonal, 
aberto *

"TdV^fcl^etde 
duas series de aiveoloe horisontaes, oppostas uma
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á outra pela base; esta é pyramidal, de sorte que o fundo de cada alveolo cor-
responde a três alveolos do lado opposto. Ha pois encaixe reciproco das bases
dos alveolos. As cellulas superiores que constituem os fundamentos de cada
favo são presas solidamente ao tecto do cortiço, e o favo crescendo pela forma-
ção de novas cellulas representa uma muralha que desce verticalmente do ver-
tice do cortiço. Cada um dos favos tem pois duas superfícies, cobertas cada

' 
uma de um numero quasi igual de cellulas hexagonaes. Quando a construcçao
está concluida outras obreiras entram em cada alveolo para polir as paredes e
encaxilhar de propolis o interior dos alveolos e os orifícios. Emquanto um certo
numero de abelhas occupa-se da construcçao de um favo, outros grupos de
obreiras edificam do mesmo modo outros favos parallelos, deixando entre os
diversos favos um intervallo de, cerca de 125 niillimetros

As ruas desta cidade industriosa, (póde-se bem dar este nome a um cortiço),
têm exactamente a largura precisa para que duas abelhas, trabalhando nas
cellulas de dous favos oppostos, não se estorvem mutuamente. Além destes
intervallos regulares entre os íavos ou raios, são estes perfurados em vários
pontos, de modo que as abelhas possam passar de uma rua á outra, exacta-
mente como nas passagens que existem em muitas cidades, e que tem por íim
encurtar as distancias abreviando o tempo. As abelhas trabalham com tal acti-
vidade que, segundo Reaumur, em uma jornada ou tarefa de trabalho (^urno
ellas podem construir um raio de 21 a 24 centimetros de diâmetro. Geometras
mui hábeis, demonstraram que a fôrma geral dos alveolos é ao mesmo tempo a
mais econômica relativamente á quantidade de cera; empregada, e amais vanta-
josa em relação ao volume comprehendido. — As cellulas nao são todas
das mesmas dimensões; distingue-se as cellulas hexagonaes pequenas e
médias. Elias são destinadas a receber a postura, isto é, os germens da
futura prole da abelha-mestra ou rainha, ou a servir de armazém de deposito
para o mel e o polien das flores. De entre as cellulas de mel, umas são abertas,
eas outras ou as de reserva são fechadas com uma tampa chata ou levemente
convexa. Observa-se em todos os cortiços um certo numero de cellulas chama-
das reaes] ordinariamente ha 3 ou 4 destas cellulas; porém,segundo Àudouien,
este numero jamais excede 27.

As celhdas reaess&o geralmente oblongas oupyriformes e muito espaçosas,
eqüivalendo o peso de cada uma ao de 100 cellulas ordinárias. E' o caso
de dizer-se noblesse oblige, até mesmo n'esses pequenos insectos! Aquellas cel-
lulas pendem ordinariamente, como estalactites, de um dos bordos inferiores
dos favos. — Logo que o enxame tem preparado um certo numero de favos, a
abelha-mestra (a rainha do cortiço) começa a pôr os ovos. Os primeiros ovos
da,postura devem produzir abelhas neutras que são as operárias desta socie-
dade; os ovos seguintes dão nascimento aos zangãos ou machos e os últimos
ás abelhas fêmeas, d'entre as quaes uma será eleita rainha do novo enxame.

A abelha-mestra põe os ovos no fundo de* cada cellula, muitas vezes mesmo
antes de estar ella terminada. Outras vezes, por falta ou insufficiencia de cel-
lulas, poe 2, 3 e até 4 ovos n'uma mesma cellula; porém as obreiras re-

.tiram e destróem immediatamente todos os ovos extranurnerários. 0 numero
de ovos que pôde pôivuma abelha-mestra é verdadeiramente prodigioso. Se-- gundo a asseveração de Reaumur, o abdômen de uma destas abelhas que tinha
já posto mais de 28,000 ovos? continha ainda muitos müheiros, Huber calou-
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inn oue uma abelha-mestra põe até 12.000 ovos durante dous mezes, o que
im.ívale a 200 ovos por dia. Estes ovos adherem, em geral, ao fundo da cellula
S unia de suas extremidades; são oblongos, um pouco curvos e leve-

mmite azulados. Ao fim de cinco dias, proximamente, a larva desprende-se do

oToe permanece no fundo do alveolo, enrolada dentro de um liquido transpa-

rente. .
A larva é esbranquiçada, sem patas, e composta de treze anneis compre-

h*Jà\L a cabeça. - Começa então para as obreiras uma serie de novos tra-

Sós Diversas vezes por dia, ellas levam ás larvas uma espécie de papas,
Sente Z ó conforme á idade delías, como também conforme o sexo. Com

oS a nutóç^ das obreiras e dos machos parece ser idêntica porem a que
S^ada ásfêmeas é de qualidade particular. A influencia desta alimen-

feto esnecia « a attençao das pessoas reflectidas. Schirach notara que,
Sdaà*ha de um corta as «bolhas tratam ***#&**%*

fer ^ar™tr^risV=;s,da mk

aprimeud vibu»y ft n« rndimentos da organisaçao das lemeas,

ZSSffSEXtâ^r^SSto do nrodo porque sao natridas,

pS^se antes da época da evoiucão dos orgaos scxuaes.

J abelhas de - 
%g 

-o^a^o -^g^-j* 
&

onde existem flores; na primavera levam qua i todo o^^^™ ia.
as horas de maior calor recolhem-se ao abrigo.--As abelhas «£ co

differentemente o mel de todas as flores. Nosm^a nsrtam

mente as orchideas, as polygonaceas as caryophy 
^^ ^^pio" enérgicos

talve, nunca as rainunculacea, se»; dtmda p cauaa do 
^ncrçws ^ ^

que estas plantas «^°£^^Zm» elaborado por outros
deira (nenum oleander\ qu P^ fza™ Cuios neotorios brancos ten-
insectos, e a *$fó M$ft$il (Fntillai.a ,mP®™;p7iabdustriosos iüSectos com
tam debalde as abelhas. Na primavera, adejam estes industr^sos

extraordinária actividade sobre as amentacèa 
^» 

"^^ 
das tilias qUe

feras e as primulaceas. São principalmente as flores cJga^ 
gabor

attrahem as abelhas em immenso* J™do8; 
° ™ 121|£|0 

conveniente ter
B,ais delicado é «*g*£S| ^s de LCÒTorifera, dos supra-
na vismhançadas colmeas canteiros com puu „ara 0 ^mem, nao
citados gênero». Certas flores,/*»£*»«» S£J2SfK*Sff«l ««• fre-
exercem nenhuma acção maléfica ^g^gS& que provém dellas con-
quentadas por estes insectos'; porem, n este caso, o mel que p
serva as propriedades tóxicas da planta. „11TYlprn dos sol-

uJJmrada to *M* de 
^op^onte 

«e 
Ç|dnum 

dos^o 
_

: dados deste grande oapiJ^!JSl^T^^&rVw^
sopohs por causa do mel que seivud „OT1P,.ni
confirmou esta asserçSo do famoso phdowpho e geneial.
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O mel que é ingerido pela abelha accumula-se n'um appendice do appa-
relho digestivo, de onde o insecto, chegando ao còrtíço, lança-o nas cellulas ou*
alveolos. l. , nA

A grande industria das abelhas consiste em colher o pollen das flores. Tara
isso, o insecto penetra dentro das grandes flores taes como a tulipa, e se por
acaso as antheras não estão ainda abertas, elle as rompe, e vôa depois todo
coberto da poeira fecundante que adhere aos pellos ciliados de seu corpo e
patas. — Observou-se desde longa data (esta observação é de Aristóteles) que
a mesma abelha, em cada uma de suas excursões, só visita uma espécie de flor;
com effeito, o pollen colhido pelo mesmo insecto é sempre da mesma cor.

Esta precaução instinctiva é necessária para a operação que soffre o pollen
colhido por cada abelha. 0 insecto desembaraça-se delle com extraordinária
rapidez, por meio do primeiro par de patas; o pollen accumulado por este modo
é transmittido ao segundo par, que fal-o passar ás patas trazeiras, pelas quaes
é reduzido á pequenas pelotas. Ora, se as abelhas colhessem cada uma o seu
pollen indiferentemente de todas as espécies de flores, é provável que os grãos,
sendo heterogêneos, não adberisem facilmente uns aos outros. Vê-se mais as
abelhas entrarem nos cortiços, umas com pelotas amarellas, outras com pelotas,
vermelhas, e algumas outras com pelotas brancas, porém nunca as pelotas são
ao mesmo tempo de duas cores diferentes. Se não fora este instincto, formar-
se-hia uma multidão de plantas hybridas em virtude do transporte do pollen
de uma espécie de flores á outra ; porquanto é geralmente sabido, que os in-
sectos contribuem muito para o acto da fecundação _ vegetal— Quando uma
abelha carregada de pollen chega ao cortiço, vê-se-a ordinariamente passear
sobre os favos batendo as azas, e immediatamente chegarem três ou quatro
obreiras em seu auxilio para a descarregar de seu fardo; ou então ella colloca
as duas patas trazeiras sobre uma cellula e com as patas médias ou com a
extremidade do abdômen destacar as pelotas que trouxe de fora. Amassa-as
então no fundo do alveolo, e o pollen fica preparado por esta operação. En-
contra-se ordinariamente nos cortiços muitas cellulas cheias de pollen, que foi
accumulado para servir de alimento mais tarde, ou em casos de carestia.

A larva bem nutrida attinge logo um volume tal, que não pode mais ser
i contida^dentro de seu invólucro, e por conseqüência ella despoja-se de sua

pelle. Depois de ter adquirido um volume ainda maior, e equivalente ao da
cellula, ella não carece mais de alimento e logo depois passa ao estado de
nympha ou chrysalida. O único trabalho das abelhas-neutras ou obreiras 6 fe-
char o orifício da cellula com uma substancia pardacenta formada por mistura
de cera e pollen: este trabalho é feito ordinariamente 3 ou 4 dias depois da
larva ter sahido do ovo. Desde que a larva se acha clausurada, começa logo a
forrar seu alveolo e a tampa que o fecha com uma espécie de seda que é secre-
tadapor tubos glandulosos semelhantes aos do bicho-de-sêda. Desde que os
três. primeiros segmentos do tronco que sustentam os órgãos locomotores do
insecto perfeito começam a crescer, a ultima pelle da larva fende-se ao longo
do dorso; o animal empurra-a para traz, desembaraça-se delia, deposita-a no
fundo da cellula e transforma-se em chrysalida. E' nesse momento que se opera
a maravilhosa evolução que, ou seja por íormação de novos órgãos, ou seja por
desenvolvimento de órgãos já existentes, tem por termo a metamorphose do
animal em insecto perfeito.
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Bunter verificou que a duração do estado de chrysalida é exactamente de
13 dias e 12 horas; o que prefaz 22 e meio dias para o tempo de vida do ani-
«ml imperfeito a partir do momento om que os ovos são postos pela abelha-

Testra tempo extremamente curto para esta serie de metamorfoses relativa-

Tente ao que exigem as transformações análogas de outros msectos. Paia

checar ao estado perfeito, ó preciso que o insecto, sem nenhum soecorro estra-

2 desembarace-se de seu invólucro, perfure seu invólucro de seda e faça uma ,

abertura ná tampa de cera que fecha a cellula. Logo depois de ter sahido

de ua prisão, a abelha ainda tenra é o alvo de milhares de cuidados da parte
das obreiras/nue a cercam e a acariciam, lambem-na, enxugam-na e dao-lhe

mel. Ao nascer? a abelha é de cor cinzenta, mas logo depois adquire a cor es-

cura que é própria a estes insectos.
E' depois do período da postura dos ovos e depois que as larvasitem m

nWado ao termo de seu desenvolvimento, que começam os trabalhos im-

ínrtantes da coZita do mel. Desde o momento que a ultima chrysalida

Sn ttcã tomou a fôrma de insecto perfeito, a cellula que ella acaba

t dekâf é cliTa de mel e fechada com cera. O mel depositado nas celklas

deve se"vh de 
"revisão 

para o inverno.-No mo» do Agosto (no hem.spberro

bõíeal 
"Tpp8e-sS 

que a abelha-mestra, que deve P*"™^ «g
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rR2â ESTJK ÇeS eios -aeuos ou 
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s s£ do
cortico e *«.« 

%?S?S£SÍig&&$&! que
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^s todog og za ãos, visto que estes
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S tant„ quamo
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SSTS rorC cotXaVe t££» • -ovam o ar tornado impuro

pela respiração dos insectos. ¦ ^
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— Durante o inverno, (facto raro entre os insectos!) as abelhas conservam
suas faculdades digestivas e nutrem-èe dos produetas colhidos durante o
verão e o outomno ; e, portanto, estão sempre promptas a aproveitarem-se
de todos os dias do inverno, cuja temperatura seja branda, coino facilmente
observa-se. As abelhas sao extremamente aceiaclas; sahem fora do cortiço
para expellirem as matérias excrementicias, conseqüência necessária da di-
gestão. Dizem os observadores que uma abelha prefere deixar-se morrer
a depor, sendo coagida, as suas dejecçoes no cortiço. A persistência das
faculdades digestivas destes insectos durante o inverno exerce notável in-
fluencia sobre o estado dos oviduetos da abelha-mestra. Os ovos fecundados
começam, pois, mui cedo a desenvolver-se, e no mez de Março estão promptos
para a postura.' E' por ^essa razão que as abelhas são, na. Europa e nos paizes septen-
trionaes, os primeiros insectos cuja prole vê-se apparecer. Desde logo as
obreiras recomeçam sua tarefa costumada; porém, como a estação é ainda
muito fria para se oecuparem com a colheita de provisões fora do cor-
tico, empregam na alimentação das larvas as provisões depositadas na es-
tação anterior. Logo, porém, que as flores principiam a expandir-se, os
industriosos insectos lançam-se activamente á colheita do pollen, do pro-
polis e do mel, e os trabalhos do anno começam. Parece que é a presença
das larvas fêmeas, destinadas a serem rainhas, que decide a velha abe-
lha-mestra a deixar o cortiço. Depois de varias tentativas para penetrar
nas cellulas onde se acha sua real prqgenitura, afim de destruil-a, ella tor-
na-se furiosa, communica o seu eatado de agitação a alguns de seus subditos,
as obreiras, e precipita-se acompanhada destas fora do cortiço, e vão pro-
curar novo domicilio. Notou-se que a velha rainha se acha sempre á frente
do primeiro enxame. As obreiras que permanecem no cortiço prodigalisam
cuidados e attençoes particulares ás larvas reaes que foram salvas dos ferrões
da abelha-mestra; cada uma destas abelhas-mestras, á proporção que vão
sahindo do cortiço, levam comsigo novos enxames. Esta3 emigrações sue-
cedem-se, pois, com intervallos mais ou menos largos, mas no dizer de Au~
douin, não excedem de 9 dias.
; Os effeitos que a perda ou morte da abelha-mestra produz sobre as
obreiras são, talvez, a prova mais forte conhecida na Historia Natural, de
que- o instineto animal não depende necessariamente da conformação physica.
Aquelle suecesso não priva as abelhas-obreiras de nenhum de seus órgãos,
não paralysa nenhum de seus membros; entretanto, logo que ellas sabem
que sua rainha está -morta, interrompem e abandonam todos os tra-
balhos, e se não se lhes dá uma nova soberana ellas procuram reunir-se
a algum cortiço da visinhança ou se deixam , morrer de inanição.

A extensão de vida dos differentes individuos d'um cortiço é mui
variável. A" dos machos não excede de dous a três mezes. Ha maior incer
teza relativamente á longevidade das obreiras, porém é provável que não-
exceda a um anno. .

Diz-se que a rainha das abelhas ou a abelha-mestra pode viver cinco
annos, e esta opinião, que é geralmente aceita, nada tem de improvável,
attendendo-se ao facto sabido de que a duração de vida de todos os in-
sectos da mesma espécie é approximadamente a mesma.

. ,^«- *

X
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, As MeUpones (do grego ttefo mel; xauoç trabalho) cVÀmerica do Sul,
d'Austrália e do Oceano indico são insectos melliferos sem ferrão, posto que
nfn nimimns asnecies a arma branca de defeza seia substituída nor uma arma

epiderme produz sensação mui mcommocia. existe, entretanto, munas uimutw
sobre esta família do insectos. A Mehpotie fuMpeãe (Trigona fulvipcs) é uma
das espécies mais conhecidas. M. Philippe Poey diz que, na Havana, estes in-
sectos installam-se nas cavidades dos troncos das arvores em colônias ou en-
xatnes de milhares de individuos, entre os quaes conta-se uma dúzia de machos
e uma fêmea. O mel fabricado por esta espécie de-abellias é contido em cellu-
Ias de cera de natureza particular e de côr preta, a qual resiste aos processos
de cura e branqueamento, e encerra quantidade considerável de resina,
cerca de (84 °/0), pelo que arde dificilmente. Porém, em varias industrias foi
empregada esta cera com vantagem, principalmente na fabricação da tinta e
do lápis lithographieos.— Uma outra melipone do México (talvez mesmo a fui-
vipede) é citada freqüentemente pelos viajantes; n'aquelle paiz este msecto
existe no estado de domesticidade sendo cultivado regularmente, e com a vanta-
gem de que, por uma disposição particular das cellulas ou alveolos, a extracçao
do mel se faz com extrema facilidade. Citam os viajantes a respeito das meu-
pones do México um facto curioso, evern a ser o collocarem ellas sentmellas ou
vigias á porta de seus cortiços, montando verdadeiras guardas e ciando
alarma quando algum perigo as ameaça, principalmente contra as tormi-
gas, inimigo irreconciliavel d'aquelles industnosos insectos.

Por occasiâo da exposição internacional de Londres, em 1862, o br. João
Miers, da Sociedade Real de Londres, submetteu a consideração e ao estudo
do Sr. Frederico Smith, presidente da Sociedade Entomologica de Londres
e curador assistente da Secção dos Insectos Hymenopteros. do Museu
Britannico, grande quantidade de amostras de cera e de mel protodos
por differentes espécies de abelhas da província do Ceara, acompanhadas
dos specimens das próprias abelhas, como também de vespas melliferas.
Do importante Relatório sobre aquella Exposição «í^28 » P^Xl
cernente a este assumpto, por julgal-a da maior 

^^^m%
specimens produziram vivo interesse, porque ate aquella época müse co
nhecia na Europa d'esses insectos, salvo os seus W|^|^%|
Sr. Frederico Smith de prompto procedeu ao exame dos msectos e pro
metteu fazer sobre elles estudos mais profundos, que senão con ignados em
uma memória especial para ser apresentada a Sociedade 

^ea^- ^
A classificação feita n'aquellas diferentes espécies de abelhas (melipones)

pelo eminente entomologista britannico resulta, do seguinte quadro:

ABELHAS

NOMES VERNÁCULOS

Limão
Cupira
Jaty
Mandaçaya

, Canudo

G-ENEROS E

Melipona Limão
M. Cupira
M. Jaty
M. fuscata..
M. bipimctata

ESPÉCIES
Smith
Sm.
Sm.
St.Farg. .
St. Farg.

5



204 -

NOMES VEKNACULOS GÊNEROS E ESPÉCIES

Vamos embora Mclipona recursa Sm.
Tataira M. Tataira Sm.
Tuhibá / M. TnUbá Sm.
Arapna M. ruficrus Latr.
Mombuca M. Mombaca Sm.
Urussú M. bipunctata St. Targ.

Esta é a mesma espécie que a abelha Canudo).

Mosquito M. Mosquito Sm.
Banharó M. Amalthea Fabr.
Moça branca ' M. dorsalis Sm.
Cutiao de purga M. mellea Sm.
Mondury M. Mondury Sm.
Manoel d*Abreu M. longipes Shl

VESPAS

Enxu * Nectarina analis Perty.
Enxuy Polybia Enxuy Sm.
Capuçhu P. socialis Sauss.
Caboclo P. sericia Oliv.
Boca torta P. occidentaMs Sm.
AmareUo P. fuscicornis St. Farg.
Chapéo ^ Apoica pallida St. Farg.

Na Exposição Londrina de [1862, lê-se no Relatório da Commissão bra-
sileira, foram expostas amostras de mél e de cera produzidas unicamente
pelas abelhas, e nenhuma das vespas foi acompanhada de cera nem de
melj entretanto, muitos destes insectos construem grandes ninhos ou casas
pegados ás arvores, os quaes se acham ás vezes recheiados de mél. E'
também digno de nota que as numerosas cellulas destes ninhos são de
natureza papyracea, e não indicam signal algum de haverem servido de de-
positos de cera, industria esta que parece pertencer exclusivamente ás
abelhas propriamente ditas. Por outro lado, suppõe-se que o fim de en-
celeirar a cera nas colmêas das abelhas é para tornar as cellulas impene-
traveis ao mél fluido durante o período da incarceração das larvas. Estes
factos deram origem á crença, de que estão possuidos muitos entomologis-
tas, de que as vespas não colhem o mel das flores, mas que freqüente-
mente se poupam a esse trabalho, roubando as colmêas das abelhas de
suas provisões de. alimento. Seria de grande interesse scientifico estudar-se
os hábitos desses cúriosissimos insectos.—St. Hilaire descreve õ's assustadoresefíeitos por elle experimentados, por ter comido o mél de uma destas vés-
pas nas margens brasileiras do rio üruguay, que alli tem o 'nome de
Lecheguana [Polybia Lecheguana). O mel desta espécie de vespa contendo
princípios tóxicos ia sendo fatal ao distincto naturalista e a seus compa-
nheiros. St. Hilaire apresentou também a lista das plantas venenosas col-

v
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leccionadas nas missões brasileiras, e das quaes suppoz que aquelle

mél fora colhido. "
TWn sunnosicão poder-se-hia também inferir, que as vespas colhem o ,

f )S,nu dos suecos do certas plantas. O mesmo autor em época mais
fruetos ou tios uece , 

, prouUctoras de mél conhecidas em
recente menmqna dgjwntes ^ ^ ^
Mmas-Uraes e 

^U Spk e Martins também fizeram a enumeração
transcnpta. Os «atuiaiisias op 

conheci(las n0 sertão. Uardner, na des-
d°8 

TZ I^f viL ã^StoSSSjy detalhes acerca das abelhas
cnpçao *» ""JWJ 

de Piauhy e deOoyaz. Segundo aquellas descrip-
e vespas das Pr0™cj»fJ® não só o mel mas a cera em consideráveis
ç5eBVf,„:. fT ofl" êm todas as atdêas, encontra-se, á venda
quantidades; pois que am, t . escura,
tanto o mél como ^^rt^^^^aTo citado ãátaferfo
e de perto de 

^^^&l&£^íoí»^ 
de 1862, ou

da Comm.ssao b as Icua 1 « 
^^ ^ ra cl,ia expostos na

antes o bi. Mieis, que a jmgd y 
estav;im misturadas de grande por-

í/fW55u de páo. ^.^nnfnrQq de mél mencionadas por
Da, 15 espécies de 

^J^^\t 
"U, 

em troncos
Gardner, contam-se 11 como «^umçio fazendo-as de
esburacados de arvores e as outras 

^«ne ^^barro apegadas as arvores Cta anda o lueno j

produetoras de mel, c entre enas o 
^ accrescentando que todas

elle, fazem seus ninhos dentro da 
^ua, 

aceres *

as 
'abelhas 

produetoras de mel sao^mofí^as, e in.

dão ferroadas. E? possível que se-cjmoga domeatícar
sectos, e que se, chegue^a ürar 

g^g^^SS» da abelha .ordi-
mesmo modo que na ^ uiopa|.t ^ ^^
nana, a qual alimenta um comi npnueüos 

insectos hemipteros,
As cochokilhas. - As cocJionãhas ^nPmUeCu o productos eram

celebres pela bella cor escarlate ^ 
fornecm^JW* ePxactainente sua

conhecidos e empregados de longa data sem — 
^^ ^

natureza. No próximo numeio da, itewjto aj ^^

especial,, todos os pormenores ncep* , industria.
portentos pelo precroso duetoqu^ for

Bichos-de-seda.-A lagarta da dotdow ,¦ êJ ece ser um dos
a seda, eque 6'coinmummente cornada 6^ *^, e e
quatorze aSimaes cuja *«**£* remonte a 

^ ^
certamente á épocas P4ieJ18tonca*; .^.T de Yao e a criação de bichos
menciona amoreiras plantadas no.,jreina™ de nogga épocaí

mais de 45 séculos a invenção da sencicultura.

v
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Cultivado na maior partç da Ásia, foi no século XVI que o bicho-
de-sêda foi introduzido da Pérsia na Europa oriental por dous mon-
ges, que trouxeram os > ovos ou sementes deste utilissimo insecto á Cons-
tantinopla no'reinado do imperador Justiniano. IPalli os Mouros o trans-
plantaram para as costas d5África e Hespanha no século IX. Rogério rei
da Sicilia, introduziu-o, assim como a amoreira, em seu reino no século
XII; desde aquella época, a cultura desta planta propagou-se por toda
a Itália, e no principio do século XIV o papa Cleniento V- levou-a a Avi-
nhão. O celebre ministro, de Henrique IV, o grande Sully, estabeleceu nas
Tulherias uma criação do bicho-de-sêda {magnanerie, do magnan, nome
vulgar do bicho-de-sêda no meio-dia da França). Foi desfarte que', poucoa pouco, a cultura deste precioso insecto propagou-se por toda a Europa
temperada, tornando-se uma fonte de renda para todos os paizes onde
esta industria logrou firmar-se.

Os bichos-de-sêda, em virtude de uma domesticidade prolongada quese perde na aurora dos tempos históricos, produziram differentes raças
transmittindo hereditariamente seus caracteres. Na Europa Occidental, re-
conhece-se duas grandes categorias que se distinguem principalmente pela côr'¦ dos casulos,—uns brancos, entre os quaes, a raça Sina, importada da China
por Mathon de Fogère, em 1772, a raça espanholêta branca e a raça
roquemawe branca; os outros casulos, de côr amarella, constituem muito
maior numero de variedades e comprehendem as raças Turim e Milanesa,
que produzem pequenos casulos, a raça espanholêta amarella de porte"médio, e as grandes raças Lancastre, S. João cio Gard, Louãun, Danãolo, etc.

Os bichos-de-sêda vivem 30 dias antes de se metamorphosearem emborboleta; este período é dividido em 5 épocas ou idades, caracterisadas
pelas mudas ou .mudanças de pelle que soffre a lagarta. A primeira mudatem lugar depois do 5o dia; a segunda 4 dias depois; a terceira e quartasão igualmente separadas por intervallos de 6 a 9 dias; depois deste ultimorepouso, o bicho-de-sêda principia a fiar. Para fiar o oasúlo, a lagarta ins-talla-se quer no meio de raminhos de pequenas vassouras de tojo, dispostosespecialmente' para este fim, quer entre as varinhas de cercas verticaesdispostas igualmente para o mesmo mister. Sete dias depois que as lagartascomeçaram a fiar, recolhe-se os casulos, e, quando estes não devem serconservados para semente, suffoca-se as chrysalidas em estufas, afim de
que, se a borboleta vier a nascer antes da operação de dobar, não possaíurar o casulo nem cortar os fios para sahir.

O bicho-de-sêda da amoreira [Bombyx mori) não é o unicò que se cultivano extremo Oriente. O bicho-de-sêda selvagem do carvalho, ou Bombyx Yama-mm, e também .uma espécie preciosa cuja seda é antes recolhida do que cul-tivada, porque e ainda uma espécie independente, e que não se submette fácil-mente a domesticidade. Foram Mr. üuchesne de Bellecourt, cônsul de FrançanaUima, e Monsenhor Perny, que introduziram as primeiras sementes destaespécie em França. Os bichos-cle-sêda Ya-ma-mai, quando tenros, são esver-deadose cobertos de pellos; á proporção que crescem, as cores se tornammais brilhantes e o corpo _cobre-se de tuberculos terminados por pequenasbolas, assemelhando-se a esmalte azul.
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O casulo é grosso, de cor amarello-esverdeada; a borboleta, que mede 8

«10 centímetros do extensão entre as azas abertas, é de cor fulvo-escura,
alAtada" Monsenhor Perny ea Mr. Montigny, °°^J^fJgí"S

i * Z l intròduccão, em 1855, de uma outra espécie de bicho-de-seda do

SK Man3;?ia, no (1nal'dc„so o nome daquelle venerando «nano
? „1 O Bombm Pmnii produz uma seda pouco brilhante, mas de extraor-

£S'8oUder-%mS,mais eminentes zoólogos franceses, que se oecupa
J llt o bom êxito da acelimação em França das espécies exóticas

TwSX*£> M «»t™ W«V diz a respeito 4. *j^t-g
seeuinte: - E' inútil insistir sobre a importância da mtroducçao em nosso
seguinte. análogos ao centro e ao noite da
duna, de uma «^ «£ ™Ve8erem Pcollocadas em um carvalhal para trans-

S' as StueT, te as arvores em seda dentas força e duração com,
loiniai_ as 10 nas de nenhum modo prejudicar a

.nesmo mpV da qualidades da seda ordinária, da II e do algodão.

7b chc-de-sêoI Bo toi.ro.. pm* C,„ftit.««.;, qae se nutre das

folhas do verní; do Japão, arvoro esta desde muito tempo acchmadana Europa,

é cultivada de ha longo tempo ao ar livre pelos clmis.

na China. Esteio»^, 
fSa^&J^E&EE P™pagou-se

f^^^^ScntstramiS per Mme. Drouyn de Lhuys
facilmente. As primeiras criado ^ omAu^ TWaré na sua propriedade
e por MM. Anueé e Valleé. O conde tó.L^JÍ^^^Pieá^ptero
de Coudray, perto de Chinon, obteve varias 

^^J^^iíá&^em condicções applicaveis a industria. ^^^2^ grande escala e
do ex-imperador Napoleãc; III, repe 10 estas 

^enenmas 
em Ue

com optimoa resultados; depois dei e Mme 
^°S esnecie como os do bi-

desonram o meio de 
^-^£,5 oTafor delles.

ítut^destfe^proc^dt completamente implantada na Stloeta

austríaca.
o

dente, é originaria de Bengala; vive: no estad o.dvest^*°* b em*Malta,
parte da índia inglesa.. Ha alguns annos, M. W 1Mm item ^
Pdo 

M. Piddington um certo numero de wd. *»*•££ du fez

queconseguio criar; este remeteu alguns a ^ 
^ru 1854 a'i857, MM.

isente delles, á soe** ^^JoH tal ponto, ™ mnis de
Guerin-Menneville e \
25.000 ovos foram di2^000 , s foram distribuídos quer ™,,^nS-TSd7 m \rgeí
O conde dela Vega introduzio-o ^^^^^^os annos L Brazil, em
Mr. Brunet, distíneto »»V™1%;ta °m 

todos 
"S 

lugares o bom êxito
Pernambuco; M. Mayer no Rio da nata. em tuuu* o #.

foi completo,
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Uin facto, que prova o alto gráo do rusticidade deste bicho-de-sôda, é que
M. Brunet operou duas criações deste útil insecto a óavallo, não querendo
este esforçado naturalista separar-se de seus educandos durante as longas
viagens que tinha a fazer pelo interior do Brazil.

A bella seda crua da índia, conhecida pelo nome de tussah, com a qual
se fabrica os lenços chamados coralis, e fornecida por um bombyx notável, o
Bombijx Mylitta, que se nutre de folhas de ameixieira e de carvalho.
Reproduz-se, porém,diffic ilmente enão deu, no Jardim d'Acclimaçao, resultados
satisfactorios, comquanto no Jardim das Plantas de Pariz e na Silesia Austríaca
se conseguisse criar alguns desses bichos-de-sêda de sementes importadas da
índia.

O Bombyx cecropia vive em estado silvestre nas regiões temperadas
d5America septentrional, especialmente na Carolina, naLuiziana e Virgínia, so-
bre os olmeiros, salgueiros e ameixieiras. Produz um casulo mui vola-
moso e de tecido frouxo, o qual se colhe facilmente; porque as lagartas, para
teeel-o, descem do cimo das arvores para os ramos mais baixos dos arbustos.
Se bem que volumosos e fornecendo muita seda, julgam as pessoas compe-
tentes que não se poderá tirar desses casulos produeto de grande valor. A la-
garta é muito rústica; a borboleta tem cerca de 20 centímetros de extensão.
MM. Audouin e Lucas foram os que primeiros fizeram conhecer esta
bella espécie, e desde então, em França e na Allemanha, diversas criações
foram feitas deste bombyx. ^

M. A. da Silva.

A Estampa appensa a este numero representa diversas espécies de bichos-
de-sêda e de abelhas:

Fig. 1. Abelha-fêmea.
Fig. 2. Abelha^macho. • ,. _
Fig. 3. Abelha-neutra.
Fig. 4. Larva de abelha.
Fig, 5. Abelha ligurianna.
Fig. 6. Melipone scutellar.

• - Fig. 7. Bombyx Pernyi (casulo e borboleta). -
Fig. 8. Bombyx Cynthia vera (largata, casulo, borboleta),
Fig. 9. Bombyx Arrinãia (largata, casulo, borboleta).
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Constituindo <lo guano

Um faoto bastante curioso dá-se nas ilhas 
p^*É£EE*&

carregam guano nestas ilhas, trazem, segundo " âtí, frequenlmente, pamo

Sdo Io n>ar, quando são recolhidos V£™£%?J%$£ta£Z
em opposição com a opinião geralmente admittida-que os cepo 5

sSo o produeto exclusivo de<*™°™«*» 
£'^ a cc,»firaM as idéas do

Recentes descobertas do Dr. Habel concoriuu » .fi d
professor Edvcard, qne julga «o guMOum deposito -Jjjj"*^, de

Quando se dissolve guano num ^.^"S^^^T^téniar
detrito» de áJatoM^.d-eepon,»,, e c cujacontótmg >j£J*^ 

tembem
riuha é muitas vezes idêntica a dos 

J^XVacL e outros factos fome-
no mar que banha as 

%>£*»%*% ,tí c »io, leva-nos a considerar
cidos pelo auxilio da analyse clnmica e o 

;,ik de corpos animaes ma-
os depósitos de guano como o resultado da ac um.^Xmada em matérias
rinhos e de plantas cuja matéria orgânica tenha sido t anstoim

azotadas, tendo ficado intactos os elementos mineiaes
(Do boletim da Escola de Minas de *1 anca).

I^ibrfi do baiiib»

fiUft rtllfl «fi pxtrae do bambu, rija,
O Garienc-Ss Ghron,cU falia d'nma fibra que s *g 

^
macia e susceptível de ser convertida em un tec 

desconiiecidos. Nas ilhas
Os meios empregados para este fabr co^ de 0 fabriCado do

Celebes todo o vestuário dos indígena 
^duma 

espec p 
^ da

bambu. Para este fim dão-lhe nm trate^te eflga 
^^ a fibra. Um

está tenro, fazem no em 
^rifseXida produzir um artigo de murta

agente mecânico apropriado utvoiut
aceitação.
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IUleetrioidacle

Lembra o mesmo% jornal a seguinte experiência para se conhecer se a
electricidade tem ou não acção sobre as plantas. Tome-se duas chapas, uma
de eobre e outra de zinco. Uma das faces de cada chapa deve ser bem polida, o
unem-se ficando em contacto estas duas faces. Ponham-se no chão c sobre ella
colloque-se uma planta em vaso. Tome-se então outras duas chapas nas
mesmas condições, invertendo porém a sua posição e collocando por cima
outro vaso com uma planta, observar-se-ha os resultados.

Commercio de bananas no isthmo ao
Panamá

/

«r

0 commercio de bananas é a que se limitava a vida dos Aspinwallianos.
Este era o umco artigo d'exportação daquelle povo, e a chegada do vapor ameri-
cano era um grande acontecimento. Cada vapor conduz de 5,000 a 8,000 cachos,e durante* o anno a exportação para Nova-York anda por 150,000 caixas. Asbananeiras cultivam-se a 7 e 8 milhas da cidade. Os campos que as produzemsao mattos mal roteados. Depois do matto cortado fazem queimadas no terrenodestinado para a plantação das bananeiras, que se faz por meio dos rebentos emdistancias de 6 a 7 pés. Na Jamaica o cacho leva 14 mezes a amadurecer ;mas em Aspinwall são sufficientes 6 ou 8. Em geral as plantações são bemtratadas e percorridas a miúdo, desembaraçando as bananeiras de todas asíomas seccas.

O commercio de banana em Aspinwall está nas mãos de quatro casas quetazem toda a exportação deste fructo para Nova-York. Estas casas contractamcom os proprietários, a tanto por cacho, grandes e pequenos, entregues nasestações do caminho de ferro. De ha um anno á esta parte era o preço esta-oelecido 3 shillings por cacho. No contracto estipula-se que o comprador re-cepera toda a producção, e o proprietário obriga-se a vendel-a toda ao com-
prador iao depressa se avista o vapor passa-se aviso para as fazendas. Entãoentra tudo em actividade e movimento. O exportador dirige-se a bordo afim

J°*a ACer ° eSpaço ??m que Póde contar' P°r(iue nem sempre ha no vaporcapacidade para a quantidade de cachos que se quer exportar.Averiguado este ponto, enviam portadores para cima a encommendar dousou três mil cachos conforme a praça que se deu.E' de máxima importância que as bananas cheguem a bordo sem defeito, epara que isto se consiga observa-se o maior cuidado na apanha e acondiciona-
frflíí ™ 

Ca°-~ 
:> f° menCS Preciso <*ue a fructa esteÍa completamentefresca na occasiao do embarque. Por conseqüência a apanha, a conducção para

•i



¦ . mm. --—-—-- 211 " '¦ -

a cidade, e o transporte para bordo effectuam-se no menor praso possível de

Apanhado o cacho é conduzido com todo o cuidado para junto das cavai-
gaduras aonde se deposita brandamente de modo que o fructo se não magoe,
porque muito depende da perfeição com que chega ao mercado sem que o cacho
tenha perdido nenhuma banana. Algum cacho a que falte uma ou duas pencas
é regeitado pelo comprador. •' t \

O cacho corta-se no maior comprimento possível de pé para iacilitar o
transporte, e, sempre, antes que comece a tornar-se amarello ; d'outro modo
apodreceriam muitas antes de chegarem a Nova-York.

Feita a colheita, o dono do prédio faz approximar as cavalgaduras. Sobre ó
cavallo lança-se um bocado de lona ficando a cada lado do animal um homem
que vai segurando os cachos em numero de cinco, sete ou nove confor-
meotamanho delles, collocandoum no meio e sobre o dorso do cavallo de modo
que a carga fique equilibrada : depois suspendem as pontas da lona e unem no
alto prezas por uma corda, que depois de envolver bem a carga passa por
baixo da barriga do animal para maior segurança dos cachos, e que a expe-
riencia tem demonstrado ser o meio mais seguro de transporte e que menos
prejudica o fructo que assim atravessa caminhos quasi intransitáveis ate chegar
á estação aonde é. descarregado com todo o cuidado. Para facilitar a
contagem cada contractador colloca os cachos em fileiras tríplices e fica um
guarda ao pé emquanto as cavalgaduras não voltam com outras cargas,
e quando completa a quantidade procede-se á contagem pagando o comprador
n'este acto a partida de cachos na razão de 3 a 4 schillings por cada um, ou dan-
do um vale sobre a sua casa. Alguns cultivadores mais independentes nao ™n-
tractam a venda em grosso, mas transportamos cachos para as estações e
lá fazem venda em condições mais vantajosas, chegando os melhor^ a produzir
8 a 9 shillings, e os mais inferiores de 11/2 shúlmgs a 2 shülmgs Se o carrega-
mento se não faz immediatamente, toda a vigilância é pouca para obstar ao roubo
e até mesmo empregados de bordo de inferior graduação e a tripulação do

. navio não escrupulisam comprarmos cachos a 3 e 4 dollars para levarem para

T bordo são os cachos cuidadosamente dispostos em grandes caixões feitos

para esse fim, ficando com o pé para baixo, fazendo-se uma «colha>efi«*do
os maiores separados dos mais pequenos. Apezar, porem, de toda asjpiecaa

ções para o bom acondicionamento dos fructos, uma grande Par^.c^fpqde^e
rioradl a Nova-York; mas, mesmo assim, são de tal ordemos^gBjge
basta que chegue a metade do carragamento em bom estado para remunerar

PM 
Op^çòí retalho por umabanana em Nova York é 1 shilliog e tem-se ehe-

gado a dar 5 e 6 libras sterlinas por um cacho.
Aspinwall é um porto situado no isthmo de Panamá.

(Êxtrahido).

/¦
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Meio simples de destruir a, formig-
Encontra-se na Rcvue Horticole a seguinte carta de Mr. Colin-Lebert, hor-

ticultor em Blois (França) á redacção d'aquelle jornal.
— Sirvo-me habitualmente para ligar os meus enxertos da casca de vime que

d'antemão ponho de molho em agua. Retirada a casca, a agua contrae uma
cor enegrecida e fica impregnada d'um cheiro assaz desagradável :-acabado o
trabalho apresso-me a deitar a agua fora.

Receiando prejudicar á vegetação, afastava-a de toda a cultura, mas uma
vez por acaso, ficando perto de mim uma planta coberta do formigas, lancei
parte da agua sobre ella.

Qual não foi a minha surpreza quando, momentos depois, vi as formigas
cairem como fulminadas! Não esperava por tal acontecimento, muito mais
tendo feito isso ao acaso e sem previa intenção.

Admirado do resultado recomecei a operação n'um formigueiro e desta
vez não me restou a menor duvida sobre o eífeito immediato e conclui que esta
agua era fatal ás formigas. *

Este ponto averiguado, tinha ainda uma duvida a resolver, c era se o re-
médio seria peior que o mal. ,

As formigas morriam, mas a agua não poderia também ser prejudicial
ás plantas?

Depois de bastantes experiências conclui pela negativa, e reconheci que,
pelo contrario, as plantas, desembaraçadas destes terríveis parasitas, cresciam
com mais vigor.

Este remédio, Sr. redactor, é bem simples e sem despeza qualquer o pôdeempregar vendo-se assim livre do flagello das formigas.
Se achar que esta carta pôde ser futilidade autoriso-vos a dar-lhe pu-blicidade.

\

O "Cultivador."
*

O Cultivador, periódico agricola, publicado mensalmente na Ponta Delgada,
capital da ilha de S. Miguel, uma dos Açores, pelo Sr. Guilherme Read Cabral,
seu principal redactor e proprietário—tale o nome de uma das mais interessan-
tes publicações que versão especialmente sobre objectos de agricultura própria-mente dita e de industrias que se filiam á aquella. —Artigos assáz importantes,
noticias mui curiosas a respeito de factos agrícolas tirados de culturas de todos
os paizes civilisados, onde a agricultura é arte cultivada com desvelo, enchem as
paginas da Revista açoriana.

Dando noticia do Cultivador ao publico brasileiro, e particularmente aos
lavradores, agricultores, e mais pessoas que consagram seus lazeres ao es-
tudo das questões agronômicas, contamos fazer um serviço útil, e ao mesmo
tempo é dever de justiça tornar patentes escriptos em nossa lingua, dos quaesse possa colher optimas lições.

Cumprimentamos, pois, ao Sr. Guilherme Read Cabral, illustrado redactorao Cultivador, pelo assignalado serviço que presta ás letras e á agriculturade dous povos-irmãos, o Brasil e Portugal.
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Media» diurnas das observações meteorológicas, feitas 110 Imperial

Observatório Astronômico, nos meses de Setembro, Outubro c
....¦ í

Novembro de 1814.
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764.943
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755.547
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756.973
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761.507
758.764
756.244
756.532
754.872
754.960
757.540
758.651
755.287
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751.998
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754.861
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20.72
25.70
22.82
24.02
21.30
21.35
20.22
18.87
20.90
22.22
23.37
22.32
21.77
23.00
23.70
24.12
20.52
20.32

I 20.97
18.95
22.62
22.32
22.97
23.00
23.12
23.40
23.00
24.37
23.55
24.50

756.986
752.336
752.874
753.567
757.237
759.684
760.757
758.293
758.180
757.919
755.934
755.437
754.423
754.766
754.573
753.227
755.973
759.353
760.166
760.627
758.016
754.528
754.763
754.362
753.635
755.611
758.518
760.261
760.653
757.685
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15.44
15.65
13.27
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13.86
13.46
15.17
15.81 .' •
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16.67
16.10
16.38
17.77
18.74
15.12 |
13.71 I
13.52
13.61 /-
15.78
16.36 |
16.49 ¦ .
17.37
18.00
18.19
16.37
16.07
15.22
16.26
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