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Um projeto científico para o Brasil Imperial 
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1. Sobre o contexto:  

Foi no dia 27 de julho de 1858 que o savant francês Emmanuel Liais desembarcou no longínquo e desconhecido 

Império do Brasil pela primeira vez, com o pretexto de observar um eclipse total do Sol visível no hemisfério sul. E ao 

contrário da versão que ele próprio se encarregou de difundir, de que teria viajado numa missão científica do Ministério 

da Instrução pública da França, Liais não trouxe na bagagem mais do que uma carta de recomendação com o selo 

ministerial.1 No mais, a iniciativa da viagem, bem como as despesas, suas e de sua esposa, Margaritha van 

Kranenbroeck, e a maioria dos instrumentos científicos trazidos consigo, teriam ficado por sua conta mesmo. De 

qualquer modo, a acolhida que encontrou no Império de D. Pedro II, o monarca “amigo das ciências”, parece ter sido 

até bastante calorosa.  

De fato, pouco depois de sua chegada, em 6 de agosto, era nomeada uma comissão para observar o fenômeno no 

sul do país, composta por alguns funcionários e pelo diretor do Observatório Astronômico do Rio de Janeiro, o 

conselheiro e coronel Antônio Manoel de Mello, além do conselheiro Cândido Batista de Oliveira, na época diretor do 

Jardim Botânico da Lagoa Rodrigo de Freitas, e Liais foi logo chamado para integrá-la. A comissão teria recebido todo 

o apoio do governo, que lhe colocou à disposição dois navios de guerra, o Pedro II e o Tietê, e o material necessário 

para o estabelecimento das estações provisórias. Em Paranaguá, onde aportaram, Liais e os demais membros da 

comissão foram convidados a participar de um grande baile em comemoração à independência do país, promovido pela 

elite local, que ainda se preocupou em hospedar os viajantes. Analisado pois sob este aspecto, não nos deve surpreender 

o entusiasmo inicial de Liais com a idéia de fixar residência e trabalhar no Brasil, pelo menos por algum tempo.2  

Por outro lado, a possibilidade de explorar tanto o céu austral como a natureza tropical ainda em estado 

“selvagem” também apresentava seus atrativos, sobretudo para um savant nascido e criado na Normandia, no norte da 

França. Como Liais mesmo justificaria anos mais tarde, na obra L’Espace Céleste, constelações inteiras vistas daqui 

eram desconhecidas dos europeus, tanto quanto inúmeras espécies das ricas flora e fauna nativas. Além disso, a 

ausência das grandes variações barométricas verificadas nas latitudes médias aumentava o grau de precisão das 

medições astronômicas e geográficas feitas no país. Isto sem falar do “encanto particular” de se praticar a astronomia 

em estações provisórias montadas em clareiras abertas no meio da mata virgem, como na viagem à Paranaguá, ou nos 

campos de Minas Gerais, longe da luz e da fumaça características da “civilizada” Europa.3 

O eclipse total do Sol de 1858 teve lugar exatamente no dia 7 de setembro. E não obstante o céu parcialmente 

nublado, rendeu a Liais uma meia dúzia de artigos científicos, publicados nos Comptes rendus da Academia de Ciências 

de Paris, um dos periódicos científicos de maior prestígio e difusão em meados do século XIX. Quanto à idéia de fixar-

se e trabalhar no Brasil, provavelmente ela ganhou um reforço substantivo depois que o governo imperial lhe acenou 

com a promessa de torná-lo responsável pela concepção e direção de um novo Observatório a ser criado no país. 

Encontramos indícios da proposta feita pessoalmente pelo ministro da Guerra, José Maria da Silva Paranhos, o visconde 

do Rio Branco, no relatório que Liais lhe escreveu em resposta, com data de 10 de fevereiro do ano seguinte, 1859 – 

uma espécie de memorial onde vinham enumeradas e justificadas as funções que poderia exercer no Brasil, “no caso do 

[Governo de Sua Majestade o Imperador do Brasil] ser obrigado por considerações particulares a adiar a criação do 

Observatório do qual V. Exc. me havia falado anteriormente”.4  

Entre estas funções, Liais destacava aquelas relacionadas aos “interesses materiais do país”, como por exemplo a 

orientação na instalação de linhas telegráficas e de estradas de ferro sobre seu vasto território. A título de credenciais 
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para exercê-las, incluía o argumento de que o pendor para as ciências havia se manifestado nele desde os 14 anos de 

idade – um argumento, diga-se de passagem, incorporado em todas as suas biografias. Mas o ponto culminante de sua 

carreira científica, até aquele momento, era sem dúvida alguma a passagem por uma das mais tradicionais e respeitadas 

instituições científicas européias, o Observatório de Paris, entre 1854 e 1858. De acordo com o memorial, Liais teria 

adquirido ali uma larga experiência em algumas áreas das chamadas “ciências aplicadas”, já que fora responsável por 

uma colaboração estabelecida desde 1855 entre o Observatório e a Administração dos Telégrafos, e por isso podia 

assumir tarefas deste gênero no Brasil. 

Havia ainda outra função que Liais aceitaria aqui, embora apenas “secundariamente”, conforme suas palavras: 

professor de ciências. Mais uma vez, ele dizia trazer na bagagem alguma experiência acumulada neste sentido, e 

assegurava ter rejeitado na França, um pouco antes de partir, convites para lecionar no Collège de France e na 

Faculdade de ciências de Paris. “Eu faria estes cursos científicos se o Governo o desejasse, assim como antes eu fiz 

gratuitamente durante algum tempo em uma cidade da França um curso público de matemáticas”, afirmava, 

acrescentando porém que no caso da astronomia e da física era preferível o ensino prático às aulas teóricas, e 

aconselhando os brasileiros: “a astronomia prática só se adquire realmente trabalhando em um observatório”. 

E finalmente, Liais mencionava a contribuição que podia dar à “ciência militante”, isto é, a “ciência de pesquisas 

e de descobertas” – em outras palavras, a astronomia e a física, áreas onde ele declarava ter investido seu futuro 

profissional, quando trocara um emprego bem remunerado de engenheiro na companhia de estradas de ferro do Oeste, 

que lhe fora oferecido, pelo trabalho no Observatório de Paris. Realmente, ao examinarmos a produção científica de 

Liais antes de sua chegada no Brasil, logo salta aos olhos o fato de que era neste campo que se concentrava sua 

atividade, materializada em dezenas de artigos enviados à Academia de Ciências de Paris. Também neste caso, a 

principal credencial apresentada ao governo brasileiro guardava relação com o Observatório de Paris, tanto porque fora 

ali que Liais tivera a oportunidade de efetivamente praticar e aprender aquelas duas ciências, como porque, e ele mesmo 

o lembrava, seu “patrono” no fechado mundo acadêmico francês, François Arago, havia sido diretor dessa instituição. 

Na verdade, segundo Liais, teria sido sobretudo “pelo desejo de se aproximar deste homem célebre” que ele aceitara 

trabalhar ali. 

Pois bem, fazendo jus a esta vocação para a “ciência militante”, o memorial vinha acompanhado de um projeto 

de pesquisas a ser desenvolvido no Brasil – um trabalho que na avaliação de Liais iria provocar “uma grande 

repercussão no mundo científico”, na medida em que se propunha a resolver algumas das “questões mais importantes e 

mais controversas da meteorologia”.5 Antes de mais nada, eu gostaria de notar que para Liais a meteorologia não era 

por definição uma “ciência aplicada”, à semelhança da eletricidade ou da mecânica. Assim, o projeto de pesquisas, 

intitulado “Questões interessantes de meteorologia resolvidas com duas estações de nível bastante diferente”, arrolava 

um total de 43 itens a serem investigados, dos quais apenas os 3 últimos, relativos à chamada “meteorologia agrícola”, 

podiam ser indubitavelmente classificados como tal. Para a execução do projeto, Liais não solicitava do governo 

brasileiro mais do que 5 a 6 “negros” e alguns cavalos, sendo que a necessária colaboração com o Observatório do Rio 

de Janeiro já estaria acertada com seu diretor, o conselheiro Antônio Manoel de Mello. Vejamos então mais de perto 

que outras pesquisas, além da “meteorologia agrícola”, Liais se propunha a desenvolver aqui no Brasil. 

Um segundo grupo de pesquisas, realizadas na estação que ele pretendia montar no alto da serra dos Órgãos, 

abarcava 7 itens, concentrados no que se convencionou hoje denominar meteorologia ótica: a coloração atmosférica, a 

polarização da luz, o arco-íris. Um terceiro grupo, com 9 itens, se ocupava de determinados fenômenos meteorológicos, 

tais como as chuvas, o granizo, as nuvens, os ventos, investigando algumas de suas características ou simplesmente 

registrando sua incidência. Liais ainda se propunha a desenvolver alguns estudos em eletricidade atmosférica (5 itens), 

mas é sobre o quinto e último grupo, que reunia nada menos do que 16 daquelas 43 questões, que gostaria de me deter 

2 



ANPUH – XXII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – João Pessoa, 2003. 

aqui. Neste caso, uma leitura apressada do texto do projeto indicaria como objeto de investigação científica o 

comportamento em diferentes altitudes das variáveis medidas pelos principais instrumentos meteorológicos, o 

termômetro, o barômetro e o higrômetro, com um objetivo meramente empírico, de registrar alguns elementos 

relevantes para a caracterização do clima no plano e no alto da serra. De fato, e esta talvez seja uma conclusão óbvia 

mas nem por isso menos importante a se tirar de meu trabalho, a plena compreensão dos objetos e dos objetivos de uma 

pesquisa científica, como esta que Liais desejava desenvolver no Brasil, fica sempre algo prejudicada sem o exame da 

produção anterior de seu autor. 

 

2. Sobre o conteúdo:  

Emmanuel Liais havia iniciado sua carreira científica, ainda na cidade natal, Cherbourg, como meteorologista 

amador. Não que lhe fossem indiferentes outras áreas científicas, como a mecânica e a astronomia, com a qual ele de 

fato queria e afinal conseguiu ser identificado, sobretudo depois de se tornar diretor do Observatório do Rio de Janeiro, 

já na década de 1870. Mas era de meteorologia o primeiro artigo seu publicado nos Comptes rendus da Academia de 

Ciências de Paris, em 1849, assim como a maior parte dos artigos enviados regularmente para esta e outras sociedades 

científicas francesas, naquele início de carreira. A propósito, Liais foi sócio-fundador da Sociedade Meteorológica da 

França, e seu secretário durante um breve período. Além disso, foi como meteorologista que ele se apresentou pela 

primeira vez diante de Arago, em 1852, com o pretexto de consultar o barômetro utilizado no Observatório de Paris, a 

fim de calibrar o seu próprio. Para concluir, Liais ingressou nesta instituição como meteorologista, e foi assim que 

ascendeu profissionalmente, com a benção do sucessor de Arago, Urbain Le Verrier, até assumir o cargo de chefe de 

um ambicioso e polêmico serviço meteorológico internacional.6  

Na verdade, Liais se considerava o principal responsável pela reorganização do serviço meteorológico do 

Observatório de Paris, que antes de seu ingresso limitava-se ao registro e à divulgação de séries de observações diárias 

do termômetro e do barômetro feitas na instituição. Anos mais tarde, na disputa de prioridades que decidiu estabelecer 

com aquele diretor, Liais chegaria a afirmar que “... Le Verrier era um dos grandes inimigos desta ciência [a 

meteorologia], sobre a qual ele não tinha a menor idéia”.7 O fato é que o tal serviço foi totalmente reformulado, dando 

lugar a uma rede de meteorologia telegráfica centralizada no Observatório, cujo objetivo era fornecer a previsão não 

exatamente de qualquer “tempo”, mas apenas do “mau tempo” – em outras palavras, de tempestades. A rede foi 

estendida aproveitando os fios, as estações e o pessoal da Administração dos Telégrafos francesa, razão pela qual 

conseguiu entrar em funcionamento regular de maneira muito ágil, deixando para trás tanto antigos projetos de 

meteorologistas de todas as nacionalidades quanto ousadas demonstrações experimentais realizadas no início da década 

de 1850, na Inglaterra. E em pouco mais de um ano ultrapassou as fronteiras da França, levando a previsão das 

tempestades fornecida pelo Observatório de Paris às capitais de outros 7 países do continente europeu.  

Ora, esse serviço pioneiro de previsão do tempo partia de um pressuposto aparentemente banal; qual seja, que as 

tempestades se deslocam através dos territórios, e por isso acompanhando-lhes as trajetórias faz-se possível inferir sua 

ocorrência em determinado local, com alguns dias de antecedência. Ou, como bem resumiu Sir William Napier Shaw, 

um dos mais respeitados meteorologistas da primeira metade do século XX: “A arte da previsão do tempo se apoia 

quase inteiramente na proposição fundamental de que o tempo viaja.”8 Gostaria apenas de notar que o que hoje nos 

parece uma banalidade, em meados do século XIX foi tema de muita controvérsia, e por razões de caráter tanto 

científico quanto político, diga-se de passagem. Pois Liais um dia esteve no centro dessa controvérsia. 

Afinal, fora um estudo seu, realizado a propósito de uma terrível tempestade que caíra sobre o mar Negro no dia 

14 de novembro de 1854, em plena Guerra da Criméia, que se encarregara de demonstrar em bases científicas a 

validade daquela proposição fundamental para o caso da Europa, diante dos membros da Academia de Ciências de 
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Paris. Em linhas gerais, Liais havia examinado informações enviadas ao Observatório por meteorologistas e instituições 

de diversos países europeus, sobre a temperatura, a pressão, os ventos, e eventualmente sobre a ocorrência de 

tempestades nas suas respectivas localidades, durante os dias imediatamente anteriores e posteriores ao 14 de 

novembro. Os dados instrumentais não eram padronizados, muito menos simultâneos, e como Liais se queixara já na 

época, havia enormes lacunas na massa de informações à sua disposição. De qualquer modo, ele conseguira traçar sobre 

o mapa da Europa dois tipos de linhas de pressão: as “ondas atmosféricas”, que uniam as localidades em que houvera 

picos de pressão num determinado dia; e as “linhas de transporte das ondas”, que uniam respectivamente os máximos e 

os mínimos de pressão verificados sobre as tais “ondas atmosféricas”. Da análise dessas linhas concluíra então que a 

tempestade do dia 14 teria se deslocado sobre a Europa, de oeste para leste, no intervalo compreendido entre duas 

“ondas atmosféricas” sucessivas. Deste modo, antes de atingir o mar Negro, embora com intensidade bem menor, ela 

teria caído também sobre a França, a Áustria e a Transilvânia, nos dias 11, 12 e 13 de novembro.9  

A idéia de que existia uma relação qualquer entre variações abruptas da pressão atmosférica e a ocorrência de 

tempestades não era nova. Ao contrário, a verificação empírica deste “fato” científico remontava à invenção do 

barômetro, no século XVII, e ajudara inclusive a impulsionar a comercialização e a vulgarização do instrumento, dali 

em diante. Ocorre que em meados do século XIX ainda não havia um consenso sobre a explicação científica deste 

“fato”; em conseqüência, pairava nos meios acadêmicos um certo ceticismo quanto à possibilidade de sua tradução em 

linguagem matemática. O próprio Liais fora bastante cauteloso ao tirar suas conclusões, postulando a necessidade de 

prosseguirem as pesquisas com vistas ao estabelecimento das “leis” físico-matemáticas que deviam governar o 

comportamento das pressões atmosféricas.  

Ele já vinha realizando pesquisas neste sentido desde pelo menos 1851, muito antes portanto da apresentação do 

estudo sobre a tempestade do mar Negro. Primeiramente, em um extenso trabalho publicado naquele ano, havia 

investigado em detalhes tanto as variações abruptas quanto as variações diárias do barômetro, supostas regulares e 

quase imperceptíveis – as chamadas “oscilações diurnas” do barômetro. De acordo com o modelo teórico adotado neste 

trabalho, uma física corpuscular por sinal bastante simplificada, ambas as variações resultavam da ação calorífica 

exercida pelo Sol sobre a Terra. Por isso, na tentativa de formular equações para as pressões atmosféricas, Liais havia 

escolhido como principais variáveis a estação do ano e a latitude, as quais deviam exercer uma influência direta na 

quantidade de radiação solar recebida em um dado local.10  

Alguns anos mais tarde, em um trabalho apresentado no início de 1854 à Sociedade Meteorológica da França, ele 

voltara à questão, desta vez sem aquela distinção entre “oscilações diurnas” e “oscilações irregulares”, e fazendo uso de 

ferramentas matemáticas mais sofisticadas, oriundas do cálculo infinitesimal. Na equação resultante as pressões ainda 

vinham expressas como uma função da latitude. “A fórmula precedente encerra completamente a influência da latitude 

sobre a pressão atmosférica”, afirmava Liais confiante, complementando o raciocínio: “a derivada desta expressão com 

relação à latitude dá a intensidade e a direção da resultante geral do vento”. Em outras palavras, por ter partido de um 

modelo dinâmico na sua nova tentativa de explicar e traduzir o comportamento das pressões, Liais acreditava ter 

chegado à tradução em linguagem matemática dos movimentos da atmosfera.11 De qualquer modo, nem este nem o 

trabalho anterior se propunham a contribuir para a criação de um serviço de previsão do tempo. Por outro lado, “a 

intensidade e a direção da resultante geral do vento” não deviam coincidir com a intensidade e a direção dos ventos 

locais, e muito menos com a intensidade e a direção das tempestades. Aliás, Liais seria bastante explícito com relação a 

este último ponto no estudo sobre a tempestade do mar Negro, ao afirmar que “é necessário não confundir a marcha da 

tempestade com a do vento”.  

Todavia, segundo as regras hierárquicas então vigentes nos meios científicos, quando o estudo sobre a 

tempestade do mar Negro foi lido na Academia de Ciências de Paris, no final de 1855, foi Le Verrier quem o 
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apresentou, e não seu autor. O diretor do Observatório de Paris não hesitou então em utilizá-lo para convencer os 

cépticos da Academia de que era possível deduzir a trajetória das tempestades diretamente daquelas linhas de pressão 

construídas sobre o mapa da Europa. E que um serviço de previsão do tempo podia entrar em funcionamento antes 

mesmo da realização de mais pesquisas.  

As divergências entre Le Verrier e Liais não tardaram muito a se manifestar publicamente. No final de 1857, 

Liais declarava em artigo publicado no pequeno periódico do qual era editor, La Science, que “[o estado de nossos 

conhecimentos sobre as leis de propagação dos fenômenos atmosféricos] não estava suficientemente adiantado para que 

se pudesse entrar no domínio da aplicação aos prognósticos do tempo das observações recolhidas pela via do 

telégrafo”.12 Em 31 de março do ano seguinte, ele deixava o Observatório de Paris. E no início de 1859, já no Brasil, 

elaborava um projeto de pesquisas que retomava algumas e acrescentava outras às questões levantadas naqueles 

trabalhos anteriores, a maior parte delas a seu ver ainda não respondida: “decréscimo médio da temperatura com a 

altitude”, “variação desse decréscimo com as horas do dia e segundo as estações”, “comparação da radiação solar na 

planície e na montanha para as mesmas distâncias zenitais, a fim de deduzir os coeficientes de absorção dos raios 

solares pelo ar”, “variação da radiação refletida em direção ao céu com a altitude”, “observação comparada da radiação 

lunar sobre as montanhas e sobre a planície”, “variação da amplitude do período barométrico diurno com a altitude”, 

“influência das estações e da direção do vento sobre as diferenças de pressão entre duas localidades”; “variação da 

umidade com a altitude”. 

 

3. Considerações finais 

Mesmo com tantos artigos, tantos livros publicados, antes e depois das viagens ao Brasil, e principalmente 

aquela breve passagem pelo Observatório de Paris, Emmanuel Liais nunca chegou a ocupar um lugar central na 

comunidade científica européia de sua época. Até o estudo sobre a tempestade do mar Negro, tão polêmico na época em 

que foi apresentado na Academia de Ciências de Paris, em alguns anos acabou relegado a um papel secundário na 

história oficial do serviço de previsão do tempo do Observatório, contada por Le Verrier e seus sucessores no cargo. 

Seu nome tampouco entrou para o panteão dos cientistas. No máximo, lá em Cherbourg, ele está estampado na placa de 

uma rua, sem que os moradores saibam bem porquê, enquanto aqui entre nós, se tornou familiar para um público seleto, 

formado por todos aqueles que acompanham a história do Observatório do Rio de Janeiro, hoje Observatório Nacional.   

Ora, não seria uma história das ciências de cunho tradicional, ocupada com as teorias que teriam contribuído 

direta e decisivamente para o “progresso” científico, que iria se encarregar da tarefa de examinar as obras deste obscuro 

savant. Mesmo uma boa parte da historiografia recente, às vezes agrupada sob o nome de estudos sociais das ciências, e 

particularmente sensível à idéia de que a produção científica é um “fato” social como qualquer outra forma de 

manifestação cultural, tem demonstrado alguma tendência para deixar de lado a análise das obras de atores secundários, 

inclusive quando eles constituem seu próprio objeto de análise. Minha proposta aqui foi simplesmente assumir essa 

tarefa, olhando mais de perto alguns estudos e um projeto científico elaborados por Liais, em meados do século XIX. 

A propósito, esse primeiro projeto de pesquisas de Liais no Brasil jamais foi levado adiante. No dia 10 de maio 

de 1859, nosso protagonista assinava com o Ministério da Guerra um contrato de trabalho com validade de 3 anos, 

segundo o qual ficava comprometido a realizar “trabalhos de direção de operações astronômicas, geodésicas, 

hidrográficas, e físicas, ou a organização e direção de observatórios, bem como a de projetos, direção e inspeção de 

linhas telegráficas e de vias de comunicação” em território brasileiro.13 Também no Império do Brasil, as elites 

dirigentes parece que estavam interessadas na aplicação imediata, e não na lenta e sempre incerta produção de 

conhecimento científico.  

Notas: 



ANPUH – XXII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – João Pessoa, 2003. 

6 

 
1 Estas informações estão baseadas em documentação do Ministério da Instrução Pública da França examinada por 

Lewis Pyenson, e foram extraídas de: Pyenson, Lewis. Functionaries and seekers in Latin America: missionary 

diffusion of the exact sciences, 1850 - 1930. Quipu, v. 2, n. 3, set-dez 1985, p. 393-96. 
2 Informações sobre as condições de trabalho da comissão podem ser encontradas em duas memórias enviadas por Liais 

à Academia de Ciências de Paris. Quanto à receptividade de que os membros da comissão usufruíram em Paranaguá, 

Liais relatou-a na obra L’Espace Céleste, publicada anos mais tarde, a propósito de suas viagens pelo território 

brasileiro. Para conferir: Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des Sciences (C.R.), T. 47, 

1858, p. 786-92 e T. 48, 1859, p. 159-74; Liais, Emmanuel. L'Espace Céleste, ou Description de l'Univers, suivi de 

récits de voyages entrepris pour en compléter l'étude. Paris, 1881, p. 154-66. 
3 Liais, op. cit., p. 22. 
4 Copie d’une Lettre et d’un Rapport adressés à M. le Ministre de la Guerre à Rio de Janeiro, 10/02/1859. Museu 

Imperial, Arquivo D. Pedro II, M. 127, doc. 6289. 
5 Questions intéressantes de météorologie à résoudre avec deux stations de niveau très différent, 14/01/1859. Museu 

Imperial, Arquivo D. Pedro II, M. 130, doc. 6415. 
6 A idéia de que Liais teria iniciado sua carreira científica como meteorologista amador foi apresentada e defendida em 

minha tese de doutorado. Aliás, toda a análise contida nesta seção encontra-se desenvolvida de maneira mais 

aprofundada na tese. Para conferir: Barboza, Christina Helena. Tempo bom, meteoros no fim do período; uma 

história da meteorologia em meados do século XIX através das obras de Emmanuel Liais. São Paulo, 2002. Tese 

de Doutorado (História). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. 
7 Liais, op. cit., p. 396. 
8 Shaw, William Napier. Report of the National Research Council prepared by the U.S. Weather Bureau, 1918, p. 122, 

apud: Nebeker, Frederik. Calculating the weather; meteorology in the 20th century. San Diego,  London: Academic 

Press, 1995, p. 37. 
9 Tanto a transcrição deste estudo de Liais quanto os registros da discussão que ele provocou na Academia podem ser 

encontrados em: C.R., T. 41, 1855, p. 1197-1204. 
10 Liais, Emmanuel. Théorie mathématique des oscillations du baromètre et recherche de la loi de la variation 

moyenne de la température avec la latitude. Cherbourg, 1851.  
11 Annuaire de la Société Météorologique de France, t. 2, 1854, p. 51-7. 
12 La Science, v. 3, n. 87, 29/10/1857.  
13 Contrato celebrado com o astrônomo Emm. Liais para, pelo tempo de três anos, servir no Brasil e desempenhar as 

comissões e serviços declarados, 10/05/1859. Sociedade de Ciências Naturais e Matemáticas de Cherbourg, Arquivo 

Emmanuel Liais, Caixa 5, Pasta 50. 


