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RESUMO 
Joseph Barbosa de Sáa (? – 1775), mais conhecido por seus escritos sobre a história do estado do 
Mato Grosso, Brasil, completou em 1769 um volumoso (408 fólios) e erudito manuscrito, intitulado 
“Dialogos geograficos, coronologicos, polliticos e naturais”, que nunca foi publicado na íntegra. 
Esse manuscrito está depositado na Biblioteca Pública do Porto (manuscrito no. 235), em Portugal. 
Dez capítulos  desse manuscrito  tratam dos  produtos  naturais  do Brasil  (acima de mil,  quase  a 
metade sendo animais), observados por Sáa ao longo da costa do Rio de Janeiro, em São Paulo, sul 
de Goiás e especialmente no Mato Grosso, sendo a primeira monografia sobre a história natural 
deste último estado. Esses capítulos são aqui transcritos e comentados.
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ABSTRACT 
Joseph Barbosa de Sáa (? – 1775), more known for his writings about the history of the state of 
Mato Grosso, Brazil, completed in 1769 a voluminous (408 folios) and erudite manuscript entitled 
“Dialogos geograficos, coronologicos, polliticos e naturais”, which has never been published in its 
entirety. This manuscript is deposited in the Biblioteca Pública do Porto (Manuscript no. 235), in 
Portugal. Ten chapters of the manuscript deal with the natural products of Brazil (over a thousand, 
nearly  half  being  animals),  observed  by Sáa  along the  coast  of  Rio  de  Janeiro,  in  São Paulo, 
southern Goiás and especially Mato Grosso, being the first monograph about the natural history of 
this last state. Those chapers are here transcribed and commented.
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