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"BREVE NOTICIA SOBRE AS AGUAS THERMAES
DE POÇOS DE CALDAS
,/

I

São quatro as fontes minero-thermaes que exis
tem nos Poços de Caldas: Pedro Botei/to - 45 e :
J11ariq uilt!ta e C/tiq ui1tlta:hoje reunidas.-44 e; Ma 
cacos-37 e 2 ; na nascente a te mperatur a desta
fonte é de 41 e :2.
Não se pódc_ censurar a Empreza Ralnearia
por haver misturado a segunda e a'terceira fontes:
.Primó, porque entre ellas não ha differença ele cGm
p'Jsição chimica, sei;ido para notar que a temperatu ra
e la ifariq 1ti1tlta na nasc ente é de 44 C, e a da Clú
quinlui é de 44 C, 6; s�·zt1t�ó, porque até 1877 as
duas fontes não se dest111gu1am, ambas eram usa das
sob o nome de llfariquin!ta, com a tempe:-atura
de 44 e.
aquell_e �nno o Sr. Manoel Fr��co de Araujo
.
.
le mbrou-se de uttl1sar· uma elas
V1anna, de Santos,
nascentes da Jl,fm-iquinltti para banhos ele demora
e para es se fim ma ndou fazer u ma banheira> a u�
q
·-deu o nomt;: de Jhulista.
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Em 1878 houve uma grande enchente elo Ri
befrào dos, Poços e a Paulista foi carregada pela
enxtirrada.
F.ntão os balneantes, que na occasião <:sta\'am
--~nos Poços; mandaram fazer outra banheira e recPbeu
ella elo Barão de Campos Mystico o nome ele C!ti
quiulta, porque se verificou então que as duas nas
centes eram diversas, por causa da differença da
temperatura entre a l/lla1'iquin!ta e a C!tiq ui11!111.
A tempera�ura elas fontes póde ser considerada
como fixa, e isto está de ac.cordo com o que diz Ch.
Contejean á pag. 343 elos seus Elementos de Crco!v
gw: << A temperatura é constante para as fontes
quentes ou muito quentes, e pouco variavel para as
outras.,>
Sabe-se que o centro da terra é incandescente
e ciue o calor vai cresce.nclo um gráo ccntig,:-ado por
25 metros, á tncclic.la que nos adiantamos na profun
didade do solo.
Portanto, a,tcmperatura das aguas dos Poços
s depende como a ele todas a!- arruas therCalda
de
maes, da ma.1or 011 menor profundidade em que
nascem, em relação á pyrosphera.
•

1
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No dia i6 de Outubro de 1883 o Dr. Hercu
lano Velloso Ferreira Penna mec.lio o debito das
fontes, e serviu-se para esse fim de uma medida ele
92 litros.
A hnte dos 1lfacacos encheu a medida em 1·,�·•,
o Pedro Botelho em 0'58" 1 a ll1ariquiuha em 1 '49'',
a Chiquinh{(, em 1 '42".
Em 24 h.-.9 debito do Botelho é de 136,944
litros, o dos i11'acacos é de 128,160 litros, ·o da Clti-

(.Or.os
1tinlta é de íi ,9 04 lit
_ros, o ca il1áriq
uinli:i é de
~z. S6 lit ro s . . O de
bi to de to da s as fo
4
nt
es em 24 h.
é ele 4.15.872 lit ro s.

Deve-se.ª~ D r.- To
~o A lf: ed o C or rê a
ua
ra , q nd o 11.11rns. tro do- u: np en o, o conh de Oliveiec~mento da
na \y se qt \a1ttat1va
.
e qu an ttt. at 1v
a da~ a o·u as th er a . . e"s do s Po ço s de
Ca ld as .
.111'•
-

º

A co m m is sã o .mcdic;
t _p or elle_ no m ad a,
co m po sta elos D rs . Ez e1 u1
el Cor~ea elos Sa~t
os, A go st in ho
os é ele So\1za ~una
1 iÓ ao s Pc{ 65 no e Jo se B or ge s Ri be iro da Co st a,
·-e
an n? de Ib7d e ap re
se nt on 0 se u
tra ba lh o no an no se
gm nt e a 6 de Fe ve
re iro .
Co m o as a rru as m in
er ae s de VizeHa em
tu ga l, cu ja an al ys e
Po rfoi fe ita p_el~ D r. Ag
~s
ce nt e Lour~nço, le
ti
nh
o
nt e de chin1tca da
Es co la Po ly te ch ni ca de Li sb oa , ~s
do s ~o~os de ~ald
as ap re se ntam- um a co m po si
çã o ~hir:iic~ mm~o
. an al og a, di ve rs ifi ca nd o ar .e na
s em 111signií1cant1ss1
mas pr op or ·çõ es ele al gu ns do s
se us el em en to s m
in
er al is ad or es
n1a1· s ·un po r tae.nt
. es .
·1
Po rt an to só tra ns cr
ev er ei pa ra aqu~
d fo nt e do s Jl! facac
os, at é po rq ue foi a un a an al ys e
icr1. an al ys e
i:t er pr et ac la pe lo il.
lustrado D r. So uz
a
_Ferna\i\cles,
de sa ud os a m em on
a.
·
A rru a do s Jllfacacos
.
b
<(Agua da ra , lím pi
da , tra ns pa re nt e, de
ch ei ro e
·sa bo r he pa tic o e to
ca r unctuo~o . Te m
pe ra tu ra de
" to m ad a n' ao
·ur-1. da s ba nh ei ra s, e
•P ." na elo po ço
4onl de
' · es tá a b
na sc en te . D ens1'd 1
ac e 0, 00 06 so b a
l)r es sã o de 66 311_1 e
te m a te m pe ra tu ra
de. n e. U m
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·litro d':ilgua forneceu ele resicluo fixo 0,6540, con sti-·
tuido pelos principias seg,uihtes :
\

'

----?

..-f
;1 ~

.

AcidQ sulfurico ______ -··- -- -- --- 0,0566
Sili'cia ______ ------ ______ ------ 0 ,0 200
Acido ---carbonico _______ --··--- -- 0. 22 93
Chloro .._ _________ -·· _,,: ___ _____ _ 0,0042
C ª l ______ ------ ------ ______ _ 0,0110
Potassa ______________ -------·· o.or_6 5
Soda _____ __________________ _
0 , 297 3.
/ Materia organica e perdas _____ _ 0.0191
Magnesia e ferro (vestigios) - ---0,6540

cc Quanto aos gazes, encontrou a commissãO'
6 por litro sendo os mesmo~ das outras fontes.
(azoto e hydrogenp sulfuretado) e o acido sulphydrico na rnesma df>se.>>
10

cc,

A analyse interpretativa é esta, para um kilogramma ?~~gua :
,JI

Sulphato de potassio __ ._______ _
Sulphato de sodio __ ~ ----··----Chlorureto de sodio _____ ··---··Carbonato de calcio ______ -----Carbonato de sodio ____ ------ - ~
Silicia ---·· __________ ------ __ _
Acido sulphydrico_ ----··------A'?.o to ______________ -- ·-- ____ _
Materia organica e perdas _____ _
Carbonato de magnesia _______ _
Dito ferroso __ ____ ,.--··- _______ ..
Totalidade _______ .:. _~-~ ---- ~ ----

GRAMl\I AS:

0,0305
0,07 56.
0,0069.

0,0195
o,4450 ·
0,0200·
0,002 7

I

O,OOI 3

0,0191

vestigiosJ>

0,6206.

..
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Assim as aguas tltermaes dos Poços de Caldas.
descriptas neste trabalho, são thermaes, e eni. alto·
gráo, pois a s:1a temperatu ra varia de 41 e a 45 e.
Todas ellas -são fracamente mineralisa das, pois:
a mais rica em suhstancia s míneraes, a fonte dos.
Mac1uos, só fornece por litro 0,6540 de residllo fixo.
A base que mJlas predomina é a soda, a exemplo das sulfuradas sodz"cas.
Sepai:aí11-se, porem das sulfuradas sodicas: pe!ai
auzen o/_do sulfureto de sodio; pela sua inalterabilidade ao contacto do ar: pela presença do hydrogeno sulphureta <lo livre desde a s ~1a sabida do sólo,
e independe ntemente da acção <la atmospher a. ·
A fama, a notoriedad e das aguas thermaes do~
Poços de Caldas, dep~ndern de tres circumstan cias:
- a presença de gaz hydrogeno sulphureta do, a
thermalida de da agua e a alcalinidad e do banho~
mas estas tres circumstan cias de nada valeriam , se
não fosse a aburrdànci a ela5 fontes, que podem prestar-se a todos os processos baln~ot1{ erapicos, augmentando o seu valor therapeut1 co ; o estabeleCi mento balnear dos Poços de Caldas. á semelhanç a
do de Neris (Allicr), do de Aix (Provença ), elo ele
Aix (Saboia), só fornece ao balneante banhos de
agua corrente e elormen te ; mas como o de BagnJres
de Luclwn póde fornecer aos doentes banhos, ducltes
geraes e locaes, pi~cina ele natação, pequenas picinas, estufas, inl~alação, !m11za.r;·e e pulverisaç ão.
Actualmen te, fóra do Estabeleci mento, no reservatorio de Pedro Botelho, os doentes podem
fa zer a inhalação dos gazes e a lm11t(f.fe ou respiração dos va pores da agua, .e brevemen te, dentro do
;!

liot. · .....

-- 8 --
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Estabelecimento , em banheiràs de primeira classe,
encontrarão os doentes estufas, que preencherão os
seus .fins.
· Como todo banho thermal, o dos Poços de
Galdas e~'cita a superficie da pelle, mas é uma excitação inteirame!lte especial, como diz Durand·fãrdel : ccE' est;:i. especialidade. diz elle, que de te rmina
a conveniencia elo banho salino para os escrofulosos,
elo b:rnho sulf11roso para os dartrosos, do baiiho de
Néris ou de Widbad para os .nevropaticos.
E é esta especialicJ~de de acção, dizemos nós,
rqu e colkica as aguas thennaes cios Poços ele Caldas,
! no ter.:-eno clinico, ao mesmo nivel do grande e rico
, g rupo hyclrol0gico das aguas sulfuradas sod/cas de
França, cuja riqueza mineralogica não se póde
cornparar,...com a pobreza das nossas fontes.
'

· E para explicar esta especialidade de acção
não ha a appellar para a penetração na economia
dos princípios medicamentosos. elo banho, po rqu e
-eslá hoje clemostrado qui: a p elle sã os não absorve
,J

1

Não é tambem uma ques tã,q de temperatura,
porque n'este caso os banhos de Teixei'ra & Irmão
bastariam.
Portanto força é convir que a theoria therapeutica da balneação tern:al nós escapa completamente ;
estamos reduzidos, neste particular, a um verdadeiro em ptnsmo.
cc Entretanto, diz Durand-Farclel, um facto cie
observação, recentemente introduzido na sciencia,
e de que a pratica começou a tirar algum proveito,
poõe-nos talvez 110 caminho de uma explica1,ão
quero fallar da metallotherapia.

-9-
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cc Effeitos physiologicos incontestaveis resultam
·do co1:t~ct~ ele :ima _superficie metalica com a pelle
•reve~ttc~a cto seu epiderma. Acções therapeuticas
. ens1ve1s tê m resulta<lo d este facto. A relação ·
<les ~e s phenomenos com os que dete rmina a applicaçãÕ da e lectricidade foram estudados. Não é
permittido, no momento em que escrevo estas linhas,
tir::i.r conclusões e fazer applicações determinadas de
phenornenos ha pouco -verificados e cuja critica está
.apenas esboçada.
cc Não se póde negar entretanto que a applica·ção, sobre a p ell e. de uma superficie rr.etalica dá
loga r a phenomenos reAexos em relação d e especia1idack com o metaL empregado. Portanto 11ão é
illog ico pensar que os principias metalicos ou
oi;tros, contidos numa agua minerai poderiam determinar, po,r seu çontacto com éil p elle, effeitos physiologicos e curati vos de uma ordem ig ualmente
·t.special.
1

Isto não passa de uma hy.pothese, ã qual vem
ju1í tar-se o caracter h);p·o thetico da constit tição das
a cruas mineraes, tanto no ponto de , is ta dos prin-cf'pios mineralisadores, cuja existencia ainda não se
pôde revebr nellas; como das condições estranhas á sua composição analytica, e que assim não
·foram ·definidas. J>
_cc

A estação balnearia dura em geral de 25 a 30
·dias, e são duas as epochas elo anno escoll:icla~ p~ra
·e s tada nos Poços ele Caldas : Março, Abnl e Maio;
A crosto Setembro e Outubro.
b

'

Hoje, por causa das accornmodações q~e se
encontram aqui, pncle-se fa zer estação balneana em
..qualquer tempo.
-.

-
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As nossas ag uas convem princi 1?aln~ente ásmolestias chronicas, cujo fundo é de o rd1nano co nsti tuido por alg uma das tres clia theses, d e cr ue pód e a
economia ser presa : a escrofulos e, a a rthrites e o·
herpetismo.

/

/

Cura-s'." aqui o rhe~matisrno chron ico á f rigm-e.
Melhora-s e o estado g e ral e póde haver parada
do processo morbido no rheumath ismo articula r·
chronico prog ressivo, no rhe umati smo chronico p~ r
cial. nas nodosidad es elo Hebe rclon.
'
Cura-se nos Poços a bronchite ch ronica, e modifica-se o catharro pulmonar, dependen te de lesao ·
no centro circulatori o.
As ag uas con vem sempre ás d ermatoses, q uer ·
se trat,e de herpetides , es,c rofulicles e arthritides ;
fa7.. em sempre bem nos e ng org ita men tos chronicos

cio ute r o e dos ova r ias ; cura m o s cc.ri za s chronicos -

e as rhinites ulce rosas ; e aprove ita m n1uito na cystite ch ro nica, na blenorrhea, 11a leuchorréa !Ja'S aMzÍ~
. c11ron1.cas.
'
/5
nas e 1aryng1tas
A chorréa, a escrofula e 'a asthma têm perfeita.
relação com as nossas aguas.
As paralysias funcciona es curam-se aqui ; as .
organicas modificam -se. ·

J

N a syphilis, quando se lança mão da ::--.edica-·
ção apropriada , a acção das ag uas é evidente.
Os asthrnd.tico~ e os diabeticos dão-se sempre ·
bem nos Poços de Caldas.
As ulceras, seja qnal fôr o seu fu ndo tendem á.
cicatrizaçã o sob à açção das nossas agua~. ·

1

t.1.'
Jbi 1.::. . T
p 10 11ot eca er mas

-
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Con1o se vê acontecer nas outras estancias baltwarias da mesma natureza que a nossa, o ba:;ho
thern,al aqui é contraindicad o aos cardiacos, na
phase, apystolica, e aos que já soffreram insultos.
cerebraes seja qual fôr a sua forma. 1
São estas as principaes indicações therapeuticas elas aguas therrnaes dos Poços de Caldas, que·
colhemos durante dezeseis annos de pratica medica.
nesta localidade; ha, porem, uma ultima, e para dia
chamamos a attenção dos nossos collegas.
i< A estancia b:1lnearia dos I:oços de Calda? não .,..
- convem unicamente aos doentes, cujas rnolestiastêm relações therapeutica s com estas aguas ; deve
tambem ser considerada como elemento hygicnico,
como meio de conservar a saude e prolongar a existencia, e pelas seguintes razões.'
A boa execuÇão das funcções da ' pelle é uma
condição necessaria do equilibrio organico. Aqui
nos Poços goza-se de excellente clima, respira-se
o ar purissimo do campo, acerca de 1.200 metros
acima dó nivel do mar, o sdlb é enxuto e desp1rovido de pantanos, e se a es,tas circumstanc:a s juntarmos a acção de um banhe alcalino e sulfuroso, excitante das funcções da pelle, que sobre ser agradavel restitue ao tegumento externo todos os seus.
caracteres physiologicos , não sabemos que haja
outro Jogar melhor apparelhaclo pela natureza do
que os Poços ele Caldas para passar-se o verãor
readquirem- se forças e fazer-se provisão de saucle.

II
Uma questão merece ser ventilada ríesta rapida.
noticia : a da pretendida alter ação das aguas sulfu-

-13-
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Resta a fonte dos ll1acacos, cuja temperatura
verificada hoje, é de •37 e 2, correndo a agua do encanamento p_ara a banheira n. 4 de primeira classe,
Damos, por~!:.1 • de barato, por amor á arg urn_entaÇão, que os encanamen tos houvessem abaixado ele alguns gráos a temperatura ele todas as
fontes.
A -<:J.ue montaria isso .?
/

.

A .,.t emperatura das aguas mineraes não é uma
z1irtu?fe,- mas uma qualidade, que nel'las póde ser
augmentacla ou dirninuida, conforme as exigencias
balneotherapicas.
...,
<<Certas aguas sulfurosas, diz S é nac-Lagrange,
Estudos sobre Cauterets, 13-ag. 167, su rgem cio se u
ponto de emergenojçi en{ um g ráo insufficiente para
sere m administradas em banhos, em ducltes. · Para
accommoclal-as a estes usos, é costume aqu ecel-as

artijiáatmenle. -'li
Sen_clo assim, como se pc derá acreditar a t,e mp erabwa domina a acção do ban.:10 mineral ?
1

E' o caso de re petir: - se fos se assim, o ba nho
sulfuroso de TeixeirM. & Irmão, cuja temperatura
póde-se variar á vontade, bastaria aos usos' balnearios . não haveria necesstclacle de vir a Poços de
Caldas.
Mas pod e mos c~rrar a questão mais de perto.
1

A fonte dos Macacos, ct:ja temperatura primitiva é de 4 I e 2, cheg a ao Estabelecimento com
37c 2 perdendo por consequencia 4 gráos centigra1

-

14

·<los, durante o seu trajecto atravez do encanamento
que se desdobra por mais de quinhentos metros.
Ser-á novo facto ?
Envolverá elle mais u m capitulo d e accusação
.
--contra a Empreza Balnearia de Poços de C;-Jdas?
Não.
Só os que ig-noram os mais rudimentares prin··cipios de hydrologia medica poderão affirmal-o.
E se não, feia-se :
cc A distancia a percorrer, diz Sénac-Lagrange,
. ob. cit., pag. I 67, é ás vezes consideravel para uma
. agua quente : a .fonte dos Ovos, em Cauterets, per- coi;re um espaço que não attingern as aguas quentes
e m geral, pouco mais ou menos 2 kil01netros e m ú o.
Durante este longo traj ecto, ella perde perto de
9 gráos e chega a urna temperatura que necessita
a sua mistura com a ag-ua fria pata uso dos hcrnhos.
Alem cios co h'd uctos de Manilha, ' mais conductoi·es
, cio calo rico, a fonte é aindà 'protegida por uma espessa parede de pedra.

A vista disto, como se poderá censurar a Em- ·
i preza por ter encanado as aguas dos Macacos a
uma distancia de quinhentos metros de sua nascenrúes! te, guardando no respectivo encanamento os
mos preceitos observados na celebre estancia bal. nearia de Cauterets ?
Acaso não disporá o Estabelecimento do banho
. ele 4 r e 2, como é o banho Jos .!Vlacacos na sua nas...c.e.n te ?

I 1

I

---

1

''

sobre as aguas 111.Íne raes
de Poços de Caldas, Lan1 bary e
Caxarnbú

O presente relataria é cli vicliclo e m ciuatro partes ou capitulas, d as qu aes, as tres pri111ei ras são
111in edestinadas ao estudo. de cada uma elas J!TUas
,-,
raes correspondent s ás tres localidades p rincipaes,
percorridas na minha excursão hydrol 0gica . ' Assim,
na primeira tratarei elos Poços de Caldas , na seg un- '
. da ·do Lambary, com um v~queno acldita111 e nto sobre
Cambuq.uiras, e na terceira dr1 1Caxambú, de pashagem occupando-me tambem d e Conte ndas\•

A qua'rta e ultim~:i. parte será consagrada a resposta das questões propostas pelo Exrn. Sr. Inspector Geral de H ygie ne. e approvaclas pelo goverl10
imperial.

I. -- POÇOS DE CALDAS
Checruei a esta localidade no dia 28 de Janeiro
cio correbnte anno, e encontrei-a compktamente
tran:;formada, a comparar com o es tado e m que a

r 'ori ~

-

'

'

---
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:·
ou organisada
materia pócle ser orcranica
Esta
.
b
•
•
no primeiro caso, temos a~, que existe sempre e m dissolução, ou a ,g-~ que se encontra
e in suspens~~ ; no segunao caso tem ~s a ~7.!!~a-·(--J:]!t, S L~bstan~1a. funda1:1 e11 :al, ve rdad e ira . rnnferva,
. q~1e pode ex1st1r em libe rdade, ou envolvida nag!e·

rma.
l\fais ainda !
'

<<Nos conductos e reservatorios das aguas sul-:t 53, defurosas, diz Sénac-Larrran ci-e, ob. cit. paQ·.
d'd
... ,
b
b
põe-se de 01,dúwrio uma materia branco-encar 1 a,
de apparencia bcrelatinosa, translucida ou opaca por
.
causa da mistura com substancias estranhas, macias
e onctuosas ao tocar. Esta substancia recebeu o
nome de gleri11a,>1.
portanto do deposito da materia
I' Si o facto,
organica no encanamento dos ./JtJruacos é observado
sempre que se beneficiam as aguas sulfurosas ;
porc1t1e ra zão se:: lia ele in cri minar n E111pr1· za 1111r
elle, quan do, / ct.:l'lo cp1< : r·ll;1, lt1rl1 ;1111lc1 1111111 ·1·1111 ·11
v e l .ºencana 1H:nlu e prucuramlu pruporci un a r o
d ebito ela fonte á capacidade cios tubos ele l\Ianilha,
f~z .º· que a ·sci e ncia aconselha para prevenir a prec1p1tação ela glerina?
Demos, porem, a palavra ao nosso illustrado
mestre.
DR. PEDRO S .-\ NC IIES DE LEMOS, medico clinico
nus Poços de Caldas desde 187 3.
9 de Janeiro de r 890.
I,

"

,,
'

-

Ili

1~

-

vi, em 1874, fazendo part<" da com missão que n.e sse
E' hoje
an1~0 foi ma iJad a a anai ysar estas agua s.

uma povoação uccu pada por urnas 200 casas, habi
um
por
da
servi
e
- ta cb .por 111ais de r.000 pess oas,
na,
--r;u11al d'= t·stra da de ferro da C:ornpanhia l\'Jogya
deestab
c11ja c·sta ç:1o ~<:nni11 a l 11 ca ah1 prox ima do
ci111entu bal1Jeuthc.:rL1pico (ape nas algu ns metr os).
V

/

/

Este c::stabelec irn P,nto e aque lla k1ha ferre a sao
a
os dous princ ipae s mclhorame11tos realisados ness
lucal idad e.
r'\s fonte s thern ;o-1nÍn erae s pass aram tambem
por uma trans form ação profu nda, estao hoje bene
ficiadús e conv el 1i ente rnen te trata das. Fic<-1111. ~bri
gada s em duas casa s, pouco ma is e meno s elas lllf!Soutra
. rnas dime nsõe s, uma éle forma quad rada e a
lc.vam
que
octo gotfo, cluncl e parte m os t:nc;inamentos
a orto.
CJs élgu as ao t'.Stabelecimento. Nest a ele form
o
.
gnna . acha m-se re:?nidas as fontes de nom e Pectr
nissao
flotd ho e J)./ari a ( 1 ),já assig nala das pela comr
is
depo
o
temp
o
pouc
ecida
de r 874, e mais o)ltr a conh
11
e <lenuminada Clúquúilta.
Esta s tres fontes comn1unicam com o estabelepor
cime nto bal11 e~ rio e desp ejam nelle suas agua s
sua
até
c;ao,
exten
de
os
um conclucto de ..j.I) metr
qual
do
ro
dent
tn,
entra da no dito estabt:IPcimen
eira,
ellas co1-r1'.lll atrav és ele cano s e~peciaes ele mad
abero
tend
estre itas calhas, perf eitam ente fech ac.las,
tura s cerr esponde11tes a cada banh eira; nesta s aberret11r<1s são appl icada s gros sas rolha s de pa u, que
uma
em
ente
eiram
prim
tirélclc1s deix am cahir a agua
bapequ ena cuba ou de pres são col locada fóra da

---!': -O pc.1,·o ch:rn1 a ante: fonte

~Ic;.riq iunh :~ .

t

\\
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nheir a,. mas junto della em relaç ão cor.: a parte
da
cabec eira, .e ~ornmunicando 'com interi or da rne~n'
.a
--Rº~. um onfic 10 ~xistente no fundo0 da pared e chv~
son:: Tem por fim esta dispo siçãq gara ntir o
mais
poss1-v.el a ~ç myeratura empregad~L no banh o,
.e
~rnn.ter a maio r igu a ldade da ll1':!sma e m toda
a mass a
liqu1 da, como é Je b orn conse lho. ,
Ha qu:H ro fila~ ou série s de banh eiras , cnl10 cadas e111 linha recta ·, send o duas centr aes, todas
de
mat.l eira, em nunH:: ro ele ., 2 e desti nada s a doen
te:;
a l
'
de2·c asse ,e o utras duas,),' aos
,
lados uu p or fora
desta s em nume ro de 26 fl:'.itas ele cime nto,
para
doent~s de I~t class e.-- Ao lon go ele cada sé
rie ele
hanh e1ras corre m tres o rd e ns daqu ell es cond uctos
,
sendo um::i. para as ª?ua s re unida s das duas fonte
s
Mari q·uin bas te Clli qL~nha, outra • para a ela font
e
Pedr o Botel ho, e, f111al111entc, a tc~rteira 1~a ra a
da
fonte deno mina da Maca cos.
Esta liltim a fonte acha -se isola da na casa ele
fórrJ;a quad rada, di~ tan tl· do est;1hele cirne nto de
ba11hos Si4 metro s, confo rtne se vê cb• p\C1nt<l junt:i
,
g ut: me iui o bseq li ios ~ 111 ente offereciLla pelo ~r. en genheir o Dr. Gàrc ia R e dond o.
.
Com quan to a fonte Ch'.q uinha tives se sido encont1·ada dep o is elos estud os da co111111is,;ão de 1874,
e, µorta nto , sua agua não ten lla a inda sid.J analy
sada, jt1lgo essa analy se clispe nsave l e de .~11ece
ssa
ria. i\1] esmo a go ra. difficllme11 te ella pode ria
ser
exec utada com rigor , em virtu de elas ob :·a s de c~pta

ç:lo e outra s r~alizaJ as em be11tficio da r :. ferida tonte
· cuja agua se mistu ra com a ela Mari q uinh ts na mes111
a
dtvis ãu do poço . Seria 1,reci so, p .1 ra is .o, levan
tar
o ;:,
,, r ..rnJe tab.a Jo collo caJo, sobre e!:> tas du:is futite
s
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e estabe lecer a sua separa ção comµ 1e ta ·

Disse, polyse
, rérn, que já agora julgo dispen savel esta ana
'
pelas razões seguin tes :

--/

1
Em j)rirn eiro locr;w consta
e1o ·tnterec;;s""nte es""
cripto d o Dr. Pedro Sa,nches el e L e rnos ·sobre as
A ouas tlterm aes de Calda s ( r 884) qu e a temp ~r~~
tu~a d a f11nte Chiqu inha foi oppor tunam e nte tornad a
e achad a ig ual á da fonte Ma riquin ha s (44'!),. a m es ma
que ainda lrnj e con se r va a mistur a, exami nada na
occasi ão e m que ~ ntra nas banhe iras.

Em se crundo lorrar a identi dade tamhe m de
.~
b
'
compo sição chirnic a entre as aguas destas duas ..fontes é c:.té ce rto ponto e vitlenciadri. pela inalter ab1hd aele da da font e Ma riqu in has, após a sua mistur a com
a oL}-trd, acarea dos os res ultado s da analys e feita em
r8j4, sobre aquell a, cr,m º"que obtive ágora do~
exam es a _que pr,ocecli na mistur a das duas. Estes
ex.o.rnes consistir~m na analys e qualit a iva e no ~n
sa10 sulf1.rom ~ tnco, c~'tn o appar elho ele Oupas qu1er,
e os r.es~1~tad os co111b1nara1 n pe rl l; ítame ntc com os
da pnrn1t1va ..~u: al yse, isto é', ' ve ril:ICJ ue i as mes1'.1 as
reacçõ es C~1.m1ca s , o mesm o titulo s ulfuromet1~1co,
além elo me smo grau d e the rmalid ad e. Ora, assim
não aconte ceria s i a agua ela fonte C hiquin ha fosse
ele nature za, .temp eratur a e compo sição <liversa.;
neste caso, mistu rando -se com a ela fonte Manq u inhas, forços ament e modif icaria as q ualidacles
desta.

~m tercei ro logar, lê-se tambe m no me"rn o
allud1 do folheto do Dr. Pedro Lemo s que, dura:H e
os trabal hos que.se execu taran1 nestes poços, se
obser vara o segtJIOte facto: cc á propo rção que as
1e1'm-as A t;to nio

C.r\os
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ag-uas suciam o eq ltilibrio dos liq ui dos se restabelecia,
o volume da agua Pedro Botelho aucrmentava o seu
jorro e r~adquiria o primitivo diamet~o. >J Isto provava, confo-rr-n e já anteriorrnente affirmara o enaenheiro Dr. Euzebio Stevaux e a cornmissão de rS74
o previr~ em seu rebtorio. que essas duas fontes se
commur11c~111 e que se verificou depois. ·
•

--

1

Finalmente, em qu a rto Jogar, d e t:i.l maneira
calou no espirita da p npulação elo Joga r essa conviq;ãó s~bre a un idade de origem destas tres aguas
(P~ ,ro_ l3otelho, Chiquinha e Marici.uinhas~ , que as
de nova
em santa paz nessa bicramia
t1~1í âe1xaclo
b
.
espec1e : nenhuma reclamação se ter11. levantado.
O mesmo, porém , não succede com a fonte denominada Macacos. cuja distancia 111t1ito :i1aior do
tstabelecimen to (.~ 74 n etros), cuja situação em u 111
dos extremos do povoado, tem sido o pomo da , disco relia e o obj e cto de queixas e protestos contra a
empreza balnearia, por ter ella encanado a agua
dessa 'fonte ,para o unico estabelecimento ahi existente, i:m vez ele edificar outro servido excl\1sivamente por essa mesma fonte, conforme dizem os reclamantes, está determinado no respectivo contracto
com o governo.
Comquanto pareça, á primeira vista, estranha á
minha missão nos poços de Caldas es~a p<1rte elas
accusações feitas á empreza, todavia entende directamente com ella na parte relativa a pretendida
alteração q11e a agua dos Macacos soffreu, diz-se
não só quanto á sua temperatura, como tambem
quanto á sua composição e propriedades therape"Jticas. E ' isso o que reza um folheto anonymo,
compe11diando um ·· serie ele artigos publicados no
I

,
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do labo rato rio de hygi ene da Faculdac!e ele
Medicina, serl pre encot~trei 39c, tend o acha do a
de 43' ,
tomada na resp ec tiva fonte. Por aqt'.Í se \'ê
que a
agua pe.rcle ;:ipenas 4c em todo o seu perc urso
, e
cheg~ aind a com uma t<~mperatura 'mui lo sufficien
te
para certns effe.it ~ clínicos, e ai11cla · de1nasiad
o alta
para o pree nchi men to de outr as indicélçôes
·esp e· ci~es, g uard ando sem pre a mes ma cornposi
çãn
chim1ca.

Nem se póde adm ittir que essa dimi11uição
de
temp erat ura acar rete a men or c.Ffferença na
con'posição de agua s tão frac ame nte mineralisadé1s
, como
são as dos Poço s ae Cald as. Nes te particula
r. sinto
discord:ir da opin ião do illus trad o med ico Dr.
Pedro
Lemos. quan do, em um artig o publicado e111
Feve reiro do a.11ng. proxirno passado, ~ob re os Poço
s
Caldas, diss e que as agw rs tlzer 1w - mmeracs 1lãO de
d11.vem perd er caloria alg-M1ui uo seu percur.so
atra vés
cio eucanam mto, porque, desde que a temp
eratu ra
bai.~a·, -os saes dz'ss(l!vidos 1te!!a se preo
pita m. Não
ha tal, perd oe-m e o di ·lincto colle ga: esta
razão
só é aceitavel, só expr ime uma dou'l ·ina pe
tfeit
aY . mentt: corr ecta , quan do
se tra la de liqu iclus que repres enta m solu ções satut:adas. ou pelo me11 1Js
111uito
conc entra das e proxiil.as cio punt u <le satu raçã
o, portanto, sem <lpplicação ao caso vert ente , em q11e
as
aguas cons titue m soluções muito di lluid as, i11ca
pazes
d~ apre sent ar o men or depo sito salino só
por um
peq ueno abai xam ento de temp erat ura, nem
mesmo
pelo resfrié.trnento completo.

t

Com effeito ;:is anal yses de 1874 reve laram . em
t_.odas cst~s agua s rtpenas 0, 6~5 a 0,654 de
re~1duo
~po r litro. quan tidad e mult
o ·· commum ate em

. · \Qf~

- 24 1 aguas potaveis, e muito. inferior á de grande numero
de aguas mineraes frias.
Nem se póde appellar para a natureza differente dos princípios salinos nellas dissolvidos, visto
como o que domina na omposiçào das de Caldas o
carbona to de soc!io, é, como se sabe, nimiamente
soluvcL
Eu poderia citar numerosos exemplos de 3guas
rn ineraes em temperatura :nferior á dos Poço~ de

Cdd;-is, tendo em clis s olu~ào urna quantidade muito
mais consideravel ele saes; contento-me porém em
apnntar como um dos mais eloquentes o das aguas
sulfurosas de Uriage, no oriente L:la França, em
Isere, qu e com a tt rnp eratura <le 27'' té m cm clissqluçào 10 gr., 43.6 ele princípios sali:~os fixos por litro,
i",.to é, r 6 vezes mais cio que as ele Caldas.
Nem mesmo o elemento sulfuroso se perde:
aqui dá-se exactamente como em Molitg, no sul · da
França, fonte Llupia, cuja te1r1peratura nativa é de
38c. e não passa de 34 a 35c, no local dos banhos,
co nservando. segundo Go nstantin James (3) tod.os
os sells pr.incipins sulfu rasos. Ma is adiante exponho como' cheguei áquella veriiicação.
A prova ou ar~umento que .o erudito collegª
adcluziu, para explicar a precipitação dos saes das
aguas thermo-mineraes dos Poços, é tirada do facto
seguinte:
« .-\ntigamt:nte, diz ell e. quando as fontes ther-

mae:-, não estavam beneficiadas e erão poços de
·
li

:"'

Ga..ide pratiqurJ r:u.r eanx mmdrc1te:..
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ag ua es pr aia da , os sa.é
s pre cip ita va m- se em
tor no
da s na sc en tes, no s log
are s em qu e ba ixa va a
t~m
pe raJ u_ra : ma ssa s ele sa
es eu tiv e na s mé'l.os, e
vir am
tod as as pe sso as qu e aq
ui 'm or am e Sã!9 da qu
el! e
tem po . >>
t

_...#o . ...:..·-;....>,;"3!.0:
.-•
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Ha fo rço sa me nte en o-a
no de int e rpr eta çã o :
co nd íçã c ph ys ica qu e pr
u~luzia es te ph en om en o eraa
an tes cio ciue ri. pe rd a de
,
ca lor , a çrr an de ev ap or aç
ão
- do ) iqu ido , tan to ma is
no tav el qu :n to era fav ore
cid a
p la tem pe rat ur a rel ati
va me nte . <±:le va da da s
ag ua s
pe la ex ten sã o e lar ga
su pe rfi cie de ex po siç ão
ao
co nta cto elo ar, iss o ain
da acl mi ttin do qu e tod a
es
sa
ma ssa de resi<lc1os ap an
ha da fos se rea lm en te co
ns titu ida po r sae s, de qu e
um~ pa rte po dia se
r ex tra nh a á co mp os içã o na tur
al ela 30- 1ra e
-d
ma da pe la
ar.çao
o ox yg e no ~e Jo ga z c:ir b , for
'
bo1
11c
o
do
ar so b re
os ele me nto s dd la, e nã
o em gr an de pa rte pe la
mater ia org an icé l, ou an
tes org an isa da , pe cu lia
r
ás
ag ua s d.esta na tur ez a.
/-- ·
1
Si Íla q ue lle tem po . co,mo
diz
o
est
im
ad o co lle ga
pe la im pe rfe içã o do en ca
na me nto , tam be m lam
ina s
de sa es en tra va m pe los
ori fic ios elas b:i nh eir as,
ca us a er a a me sm a e ho
.ª
je o facto nclo se dá
ma
is
pe la me lho r co ns tru cç ão
cios coneluctos.
As sim , po is, vê -se qu e
nã o só po de -se , 1!rns ha
me s ma va nta ge m e até
ne ce ssi da de ele res fri ar
um
po uc o ma is es ta ag ua ,
pa ra ob ter ce rto s eff eit
os
espe cia es e pr op or cio na r
.o qu e o dr. Pe dr o Le
mo s
ch;rn1a o i<l (~ al J o ba nh
o the rm al, qu e é a tem
pe ratm a de 36<= de ag ua co
rre nte .
_ Pa ra i':iso, ter-se-á ou
ele faz el-a 0~1 de;-i10rar po
te rn po su ffi cie nte em res
r
ervatorio::; ap ro pr iad os
an tes

/ -t:.
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- 26de sua destribuição nas banheirrs, como os que já a
empreza possue assentados no t-'.stabelecii;nento ; ou�
misturnl-a com agua commum fna na proporção :;e. ,
cessaria, o que seria neste caso inconveniente tra
tando-se de' aguas tão µcuco minerali1 adas� que
se tornariam ainda mais fracas : salvo si se qmzesse
aproveitar, para esse fim, de uma agua sulfurosa
fria, c;la qual adiante tratar�lt e que offereceu aos
ensaios com os mesmos reactivos empregados na
analyse das outras, os mesmos resultados: ella foi
mais recentemente descoberta em outro ponto
afastado do povoado, do mitro lado do ribeirão. dos
Poços.
Não seria es�a uma pratica nova ou original
nem extravagante, porquanto em varias lagares da
Europa assim se faz; haja vista a estação denomi
nada Bag11o?s,les-Bains, ao sul da Frqnça tLozere),
de aguas sulfurosas quentes, talvez as que mais se
assemelham com as dos Poços de Caldas. Lá exis
tenÍseis fontes, das quaes duas mais importantes, a
41 e, alimentam as piscinas, as duchas e os banhos
mitigados ou temperados, que se obtêm com mistura
destas aguas com outras duas proven1entes de fon
tes menos quentes (a 3 I c e a 36c),
. Em ��agno, na Corsega, existem igualmente
sulfurosas quentes, cuja tem
duas fontes de aguas
peratura é de 52 c no ponto de emergencia, que é
co�mum. Uma part� destas aguas é directamente
ut1ltsada em duchas, mas a outra é dPrramacla em
vastos depositas, donde, após o resfriamento con
veniente, é distribuída nas piscinas e banheiras.
Os medicas de Aix-la-Chapelle (Prussia Rhe
nana), que dispõem de aguas sulfurosas quentes

.1

•
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desde 44c até 55C , rara mente em1Jregam o banho
e1�1 temperatura superior a 34 e 35c ;'" portanto res
·fnam para 1;ertos usos. Quando elles querem
promover effeitos mais energicos, preferem as
d11chas.
Tarnnêm o inverso se pratica, como, por exem
plo, nas Ag·uas quentes (Eaux Cha1tdes) dos Baixos
Pyreoeos, em que ha seis fontes, desde 1 r c até 36r.
ele temperatura, e que são muitas vezes previamente
aquecidas para �ervir aos banhos e duchas.
/. /. �rn Schingnach, na Argov,·a (Suissa), eleva-se
i' -art1fic1almente para os mesmos fins a temperatura
da agua. sulfuro-calcarea de que ahi existe e ct!ja
therma!tdade não excede de 33".
Do que fica exposto, r<!sulta claramente a im
proccdencia da alegação relativa ao pl·etendido res
friamento da agua da fonte Macacos, e fica ao
mesmo tempo demonstrado o nenhum inconveniente
qe uma pequena diminuição ele temperatura e, pelo
contrario: ã vantagem de uma diminuição um póuco
mais forte.
Não deixarei este ponto sem destruir o valor de
mais uma objecçào maliciosa e infeliz que o auctor
do folheto anonymo invoca em seu fa'v'.o·r e contra as
obras ela empreza balnearia, e vem a ser que o en
canamento que liga a fonte Macacos ao estabeleci
mento atravessa panta11os e n·os !
Quánto á primeira parte é inexacto: declaro
que não vi taes pantanos; si os houve, não existem
mais, a menos que o aquatico se refira ás margens,
em alguns pontos alagadiços âo ribeirão dos Poços;

'1

Passo agora a tratar do outro ponto, referente
ás pretendid as alteraçõe s de composiç ão da agua da
fonte Macacos , em prejuizo manifest o d t suas proprieda,_des therapeu ticas; facto tanto mais grave e
lar.1enta\1 el para os interesse s da localidad e e os
creditos dos-.Poç os de Caldas, quanto fd: sempre
essa (onte a mais acreditad a e afamada entre o povo
e geralmen te preferida , talvez justamen te pela sua
tempefat ura mais bai xa e supporta vel por mais
tempo.
/ Eu estava bem longe de p ensar na discordia e
0'Stensiva hostilida de movido contra as obras e actos
~'ia; em preza balnearia , sobr.etud o ·em relação á fonte
Macacos, em que elles provocar am as iras e o anathema de uma parte da populaçã ü; elo contrario
teria ido levando recursos para u q1a anal yse qualitativa mais _ compl ~ta, e um apparel ho sulfurometrico, para a doságem do gaz acido s u1phycl rico.
Felizmen te quanto a esta seg unda parte do problema, sem duvida a principal , tive a fortuna de
encontra r JlO.estabele cimento uma caixa com o appa·
relho sulfurom etrico de Dupdsqu ier, a inda virget11,
pertence nte ao gerente da empreza, o digr o e con ceituado medico Dr. Carlos de Sá Leite, que pol-o
immedia tamente á minha disposição.
Proceden do a este ensaio repetidas vezes e
,com o maior cuidado, seguindo o conselho muito
jndicioso de Leconte, que manda primeiro acidular
com acido chlordrid yo as ag uas qu e como estas
forem de reacção alcalina, afim de imped ir a absorpção e portanto a perda de cerla qua ntidade do
r iodo, consegui dete rminar positivam e nte o titulo ou
gráu sulfurom etrico actual da agua em questão, e
que foi achado exactam ente igual ao que encontro u
'

.
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cor_respona com miss ão ele 1874, isto é, dous grau s,
litro .
<lentlo a o,'"' ii48 ele acid o sulp hyel rico por
do
Para a anal yse qual itati va, tinh a eu leva
cipa es reac t~ma caix inha cont endo sóm ente os prin
clelles me
ios;
ssar
nece
tivos e os instr ume r.tos mais
o, o r~
ront
conf
serv i, ten o dian te dos olho s, para
obt1·
os
ltad
resu
os
lator io da alludir.la com miss ão e
ella
que
aos
dos _agor a fora m intei rame nte iden ticos
assim
ndo
havi a co nsi o-nad o ness e trab alho ; d eixa
prin cípio s
os
esm
m
elos
ia
tenc
exis
a
bem pate nfe
omi nant es
) alino s, pelo me nos elos elem ento s pred
/ - .na com posi ção ela agua incri1~1inada.
m,
Esta va para mim liqu idad a a q·.1 e ~tão; p~ré
conv icção
corn o era prec iso vence r e nullifica r a
til á e mhos
o
grup
elo
s
c.on trari a elo povo , ou ante
cley_os:
icida
bi
pu
a
p_reza, e nte ndi CJUC dev ia dar toda
1te1
sol1c
isso,
sivel aos me nci (}nad os exam es. Para
na
s
tente
a pres e nça ele todo s os me clicos e ntao exis
e
ntes
pete
loca lidad e, com o teste mun has mais com
sa quae
, insu spei tas. fran qu eand o tamb em a anal yse
Dia1~te
tir.
assis
m
jasse
dese
quer,,ottt ras pess oas que 1
ios
ensa
lle·s
aque
s
todo
ele uns e <'utros. repr od v:i
o
tand
attes
©s,
mesm
. e os resLi'ltaclos fora m ai nda os
.
acos
Mac
a ' inalt e rabíl idad e da agua ela font e
ada
Isso deu Joga r a que fosse inco ntin ente lavr
assig
foi
uai
q
a
,
facto
uma acta cons igna ndo este
a
icad
publ
e
s,
nacla pelo s cinc o med icas pres ente
e m uma folha de S. Paul o.
ados
« Nós abai xo assig nado s, dout ores form
iro e
Jane
de
pela s Facu ldad es ele Med icina elo Rio
os
noss
àa Bahi a, decl aram os, sob o jura me nto dos
ele 1888,
grau s, que assis timo s, no dia 3 r ele Jane iro
de Cald as
no esta bele cime nto baln eario dos Poço s
I
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á analyse qualitativa e sulfurometrica, praticada
pdo Illm. Sr. Dr. Agostiuho J osé de Souza Lima ,
)ente catl1edratico da Facu ldade el e Medicina do
Rio d~ _Janeiro, aqu i vindo em cornmissão do ~:o' verno imperial para este 11111, analys e 1 e ita pelos
mesmos processo e mpreg ados em 1874, e verllicámos que a s aguas ela fonte Macacos chegam ao
estabel e cimento balneario sem alteração alguma
apreci-avel. A prova scientifica mostrou que a analyse de i 888 é e m tudo ide ntica a ele 1 8í4·
/

/ / Poços de Caldas, 3 r de J a ne iro ele r888.-Dr.
Fedro Sa1lcltes de L emos.-1Jr. A11t01úo dos R à.i
Armúo
Goes.-Dr. Vi'1/otlio
J-.(zb/ano Abes.- Dr.
J
ó
Corneb'o Va.i de J/1dto . ·-Dr. 'João Lui:: rte L emos. >i
Assistiu tamb,,e m a esta d.emonstr;:1ção o illustrado medico, geí·e nte ela empreza, Dr. Sá L~ite,
que, p o r bem on rnéd e ntendid o escrupulo, deixou
de assignar esse elocum e n to, dando mai s uma prova
de isempção de animo, qu e se mpre soube g uarcb.r
nesta questão; facilitando · mk por isso todos os
meios para resolver es te ponto co ntro,ierso, que
tanto affectava e podia comprom e tter o futuro e os
interesses da empreza 1 e m prejuizo dos infelizes
doe:Hes, afastando-os sem razão, sem fu nclamen to
sério, do uso d as aguas, ou pelo menos diminuindo
a confiança qu e semp re in spiraram.
Como já disse, foi aq uell e c!istincto collega

quem ge ntilm e nte forneceu-m e u sulfurometro .de
Dupasq uier, que neste caso ia p restar o serviço
da espada ele A lexandre, a penas co1r. a esperanç<l,
mas se m a ce rteza, ele que o resultado da operaçac) lhe fosse favoravel. Subme tteu-se a este jul-
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cuja analys~ ncl.o fui ;;igora incum bido , ~e fazer.
pois, como hem diz Lefur t, « sí a comp osição chi111ica de uma agua miner al não é absolu ta:11e nte
jnvariavel, todav ia estas.. _variaç ões são tão pouco
jn1p_o tentes , que de ordina rio a analy se chimi ca é
jn1potente para desco hril-as--;--- e a medic ina deve
pouco pr~ocupar-se com ellas. »
·
'
A estas circur nstan éias applic am-se as mesm as
reílexõ es que expen di a propo sito das variaç ões de
ten1pe ratura , Caso
verif:c assem clifler enças na
c011\ posiçã o chimi ca quant itativa ou mesm o quali.wtiva _chrs· aguas-/ fl1erm o-rnin eraes dos Poços , cumpria ainda in?ag ar a sua causa , antes de attrib uir
for.ç osame nte as obras ele captaç ão e condu cção das
Além d ' esta, n·,uita s outra s podem influir
111esmas .
mais ou meno s direct amen te sobre a produ cção
daquelle pheno meno , seja ele -rnodo p~rmanente, ou
puram ente accide ntal e passa geiro, desde as grandes convu lsões ou tremo res de terra até a simpl es
differença de pressã_o atmos pheric a e direcç ão dos
ventos (varia ções baroa nemo-metric as). A causa
rnais freque nte e cuja iníluenci~ é mais accen tuada,
diz Lefor t, é a inter v~ nção de aguas doces proxi mas e de aguas pluvia es.

s-·

" -mine
Ha pouca s estaçõ es hyclro
raes nas quaes
não se tenha tido occasi ão de obser var mistu ras
desta nature za, 1de que result a attenu ação do grau
de miner alisaç ão ou mesm o muda nça comp leta da
qualidade das aguas .
L ê-se nos aucto res, contin ua o mes mo hyclrologista, que muita s fo1:tes miner aes têm s?_ffrid~ e
continuam a soffre r rncess antem ente mod1h caçoes
oa consti tuição de sua:õ aguas . Citam -se, por exem

/

34 plo,. as de Stei.nbad, em T~plitz, que, segundo Berzelius, conteriam apenas traços dos saes, que 3~
annos an_t~s as fizeram classificar por An~brozz1
entre as aguas salinas, as mais bem caractynsadas.

As

~

.

~e Rippoldzeu, s.e gundo Suttzer, n~o tinham mais · em r 8 r 1 o carbonato de magncs1a e o

sulfato de soclio, que haviam sido ahi assignalados
por Klaprot.
- /Segundo Hermann as fontes salcradas de Halle
• 1
l':>
'
P<?,deram a maior parte ela cal que cont1111am, e
,
qitÍe foi substituída pela magnesia.
Em Shombeck, o sulfato de sodio ia pouco a
pouco desappan!cendo. As ao-uas de Pyrmr1nt, sepropriedade de
o-ozam da sin~ular
gundo Struve,
•
b
b
.
ser a 1ca1mas- e gypsosas, durante os me?ies os mais
quentes do anno, perdendo estas ciualidacles durante o inverno. As a o·uas ele Mont' Dore não enº
de siliça, que analyses
cerram a mesma quantidade
strado.
clemon
cu ida dosas ,..ahi haviam
Diz Lec9cq que as aguas de S. Necta._~is e de
~1chy- ,.não tem mais a mesn\a _riqueza en: sub~tan
c1as m111eraes e sua composição não e mais a
mesma, como na época em que dias formavam ús
immensos depositas silicosos e aragonitifero3, que
se encontram nos arredores das nascentes. Em
1 182 2, Berzelius, analysando .:is agL!J.S mineraes de
Carl:..bad, não tinha achado potass2, ao passo que
o deposito ar:1:1re. lo da fonte enc '!rrava fluo-silicato dest~ alcali ; clcpois outros chimicos assignaJaram a C.\'.Íste ncia da potassa nessas ag-uas, Jlla.; u
exame elo deposito recolhiçlo em r 862 não conLinh;t
mais traços cl'ella. Quar'. . J á ' proporçã.o do alcali
(:! n~ q n~rélc~o! cumpre ainda 110~1r que as analyses
.

Sibliotêea Termas

A ntonio

e accus.lm a] bo·arismos diversos 1
variam
chimicns
.
.
c1rcumstanc1a!> q ue, 2~1-_enclen d o a grande autoridade cios an alyst:i.s, eleve an tcs se r attribuicla á
grande variabili :J ~cle da composição das ag uas.
· Finalmente alg~111s escriptores antigos assign'alam fontes hydro-mineraes, que. não são hoje mais
,,do que fontes de rlgua doce potavel.
'

Voltando aos Poços ele Caldas, devo lembrar
que, de fendenclo os trabalhos ahi executados e os
melhorarrie ~tos realizados, refiro-me aos actualme:Jte
. -~xisten tefr~e não ás p~meiras oh:as que se .fizer~m :
estas e tam reconhecidas por todos como effect1vamente imperfeitas e defeituosas e acarretaram alteração sensivel das aguas dos Macacos ; o que, reunindo a alg umas disposições viciosas da install<lção
balnearia, provocou _ e mer;.eccu as justas observações do Dr. Pedro Lemos, constantes do artig o a
que alludi no começo deste relatorio. Nesse caso
estavam, por exemplo, a bacia aberta e exposta,
destinada á 'passag~Jll. da ag ua para o encan~mento.
Este, relativamente fraco e desproteglclo, nao offe-;
recia a compacidade e a resistencia precisas para
impedir as perdas ele ag ua de dentro para fóra, e
nem a penetraçãq do ar, e infiltração de ag uas estranhas. Muito frequenten'.ente rompia-sP, reclamando concertos, por sua vez, em g eral, p ouco
duradouros.·
1

Todos estes incon ve nie ntes, poré m, desappareceram: a bacia fe ita na fonte, lá está sem uso ;
o encanamento velho foi despn~z ado e substituído
por outro solidam ente construido, não só quanto ao
material empreg ado, como quanto á m_ã o de obra,
de modo a preen cher perfeitemente os seus fins 1

Carl

..
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conforme já foi reconhecido e attestado por prohssionacs insuspei·tos e da maior competencia (4).
Os vieios inhere ntes á clistrib11içao el a agua no estabelecime frto, com partic11larich1dr~ nas banheiras, foram ta1nbc11 re mediados de maneira a evitar contacto com qualquer metal: os canos e aberturas
por onde corre a agua, bern como as rolha:; que as
fecham, são de madeira. A agua penetra nas banheiras pela parte inferior e sabe por um orificio
aberto na parte superior e do lado opposto, permittindo,{tssim á vontade o banho de agua dormente ou
•
'
cot_re nte.

..,.

·''/

Nestas condições, desapparece por sua vez o
inconveniente da distancia da fonte Macacos ao estabelecimento, a qual não é extraordinaria, sobretudo tratande-se de Y-ma agua fracamente mineralisada. Em algumas estações europeas, encontra-se
a mesma disposição e até com distancia maior:
assim, por exemplo, a agua de Pfeffers, na ~:missa,
é cohdüzida-em tubos de madeira· a Hof-Ragaz que
fica distaríte um. kilometro. A agua thermal de
Gastein, na Austria, percorre uma distancia tle dous
kilometros até Hof-Gastein, onde ella é servida, e
@ putada tão activa como na sua nascPnte.
« Experiencias já antigas, diz Lefort, têm mos-

. trado que, quando os canos são cercados de corpos_
maus conductores ele calor, as aguas thermaes perdem apenas um ou dous graus de sua temperatura,
durante um traje:!cto de um kilometror mais ou
menos, sobretudo si o rendimento da fonte é abun.1- dante.
4}

l.dn-sc n este re~pcito a exposição publicada 110

ti .

1.154 do Dian'o il!tr-

ca11til, de S, 1';11110. e que junto a este.

·-

1,

-

,
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cc Quan do o trajec to a perco rrer é longo , devese
· sobre tudo evitar que a agua circul e com ar a.tmospheric o; para isso escolh em-se canos cujo -cl1ametro seja prop? rciona clo ao jacto da fonte. Não tendo
contac to com o ar, a agua acha-s e nas mesma.s co l·
dições como si ·o ponto de emerg:e ncia fosse situad a
na extrem idade do encan1'I1lento. »

Foi isso o que s~-'fez com as agl.las dos poços
inclusive a da fonte T)1.lacacos, e empreg;ánd o-se n.a
constr ucção dos condu ctos, nanilh a. , de barro vi1 drado , encaix adas em do rado tul5(
d~ tijolos, iso. lados por uma câmad a de areia.

E' verd:i.de que' existe m outr::>s mater iaes superiores a esse para tal miste r, mas cuja applie ação
ofíere ce incon veqie ntes ; assim ,por exemp lo, o vidro,
nn 'to facil de quebr ar-se ; a gutta- perch a e a borracha, além de caras, suscep tiveis de se deform arem
peí'~s moyim entos .do terren o, e até de se alter -r.e_m
nesse meio, seg undo 'Lefor t.
..;.-"

Por conse quencia, ficam assim déstru idas as
objecç ões levan tadas contra os actos da empré-za
halnearia, na parte q1.l! affecta a questã o iatro-c himica. Fora deste t erreno , nada tenho que ver com
a verac idade das outras accusa ções, com que por
isso não me occup o.

Ern conclu são,· de tudo o que fica expos to, resulta :
·
19, que a distan cià da fonte Maca cos ao estabelecime nto, não é de quasi um kilom etrn, e si m de
pouco mais de meio ;

r
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foi achado igual em todas as tres (ou q uatr<?) fontes, e inteiramente o mesmo obtido e consignado
pela,commissào de 187+ ;
ro9, que, finalmente ~onservando a agua da
fonte Macacos as tres qualidades primitivas,. 9-ue
são os principaes factores de sua acçào med1c1nal
e curativa, , a saber: thermaliclade, alcalinic!.ade e
sulfura~ão .. fica prejudicado e destruído o funda.ment0 capttal das q ucixas formuladas pelos adver1
sarios· da em preza . ./
/
Não -te(í11inarei,1t nrém, esta parte do relat~rio
.sem declarar que, não obsw.nte estas conclus.oe 5
contrarias aos argumentos invocados pelos querxosos em favor da reclama<,ão de um novo estabelecimento balneario, exclusivamente supprido pela
fonte Macacos, não serei e 1: que m cont· ste a v1mt~i
g·em de sua funclaçao, mas sómente para commo.:ltdade do.s poucos moradores circu1nvisinhos, qu e,
na distancia em que se acham cLQ actual estabelecimento, ficam privados, durantê'os dias de chuva, de
utilizar-se das aguas thermaes. A levar a questão
para ~sse terreno, é fóra -'<le duvida que seria mesmo muito mais commodo que cada habitante tivesse
essas aguas ~m sua casa, á sua disposição. Ma~, entre esse motivo ele 7llcra c01wen/ellÚrt e a necessuíade
de outro estabelecimento exitrido pela distancia do
primeiro, confornie a conchcio~al especificada na 3<.t
clausula do contracto, vai grande clifferença.
Estudando as condições que poderiam influir
reclamando o cumprim e nto daquelb disposicão, vê-se
que, além da supposta alteraç<lo das aguas, já de~
mentida, tambem a densidade ela poi:)ulaçã::> sen~
um arg11mento poderosu e m favor da fundação ele
pµtro estabelec!111~nto, si ella e~.c~d~ss~ os recurso~

li
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materiaes do primeiro; mas nincruem seriamente'
b
allegaria essa circ:umstancia, que por emquanto esta
longe de justificar semelhante medida. Nutro a
certeza Cle- que mais tarde ella se imporá fatalmente
com o augmen to ela população, ' quer fixa 01, lo~al,
quer adventícia ou accidenta!, attrahida pelo credito
crescente das aguas, e dos ·m eios cada vez mais variado~ de seu emprego.
_ Até lá, porém, cumpre que os descontentes espere!J.Y resignados, e não só abandonem a attitud~
hq,)'til que guardem para com a em preza balnearia, ~· ' ·
clíjá s más consequencias elles compartilham, mas
tambe m venham em auxilio dessa util e humanitaria
instituição; e,em vez ele crearem e opporem mil embaraços ao seu prooTesso e enrrranclecimento, empefi .
b
b
n 1lem todas suas for as e actividade em bene cio
desse resultado, que <:leve .ser o deúderabtm commum.
1.N este sentido, faço tambem daqui um appello·
ao governo,/ sõlicitando a concessão dos favores de
que carece a ernpreza, para q w..: o estabelecimento
a altura a qlte tem
balneo-therapico possa attincrir
0
direito, ' e assim venha a pree cher todos os fins dos
seu~ congeneres, dos quaes, é preciso confessar,
está ainda longe.
Elle é, por emquanto, uma simples casa de
banhos, e deb~ixo deste ponto de vista pouco deixa
a desejar. Não é, porém, sómente nisto que con·
sistem os estabel eci mentns des ta natureza : faltam
ainda naquelle salas . e apparelhos especiaes para
duchas e banhos de vapo1·, para pulverisação <le
agua therrnal. e para inhalaçao qJ.1er de agua pulye r.isac1a, 9.uer de gaze~ ~ vapor~s; para massagerIJ

1

...._ 42 -aque llas afim de obte r o resfr iame nto conv enien te
'
para certo s usos.
.De passag~m ; final ment e, cons ignar ei a existenci a de mais tLma _nasce .nte. poré m de agua de naturez a muit o diver sa, enco ntrad o em outro pont o da
povo ação , é pór ora pouc o abun dant e tamb em. O
aspe cto do leito em que ella corre , bem como seu
sa?o r, denu ncia Jogo sua qUédidacl e ferru ginos a, que
fo1. conf inuad a pelo empr ego dos react ivos apro /
pnad os.
Fo1~ceu de resid uo fixo, apro xima dame nte
...., e depo is sobr e
I gr,75, o exam e feito sobr e a agua
este resicluo em soluç ão mais conc entra da levou -me
a convicçã<• àe que se trata de uma ag-ua mine ral
perte ncen cente ao grup o das sulfo tadas .ferre o.cal
para
carea s, e port;:i.nto pode ndo"" ser apro veita da
uso inter no nos caso s em que os seus principir1s domina ntes (ferr 9 e cal) sao indic ados.
1
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POÇOS DE C.\L DAS ( i)

,,

7 NTE MACACOS
A NO\'A CANA LISAÇ ÃO DAS AGUA S DA 1 0

1

Cum prind o a noss a prom essa, damo s hoje uma
descr ipção minu ciosa das obra s exec utada s em
Poço s de Cald as pelo illust rado enge nhei ro Dr.
Garc ia Redo ndo, para a cana lisaç ão das agua s thermaes da fonte Maca cos.
A descr ipção é teita pelo prop rio Dr. Garc ia
Redo ndo, e para comp letai- o o leito r c?co ntíar a no
(1) pia rio Mercau til de·4 de Março de 1 ~S!

rtosso escripto rio um quadro represe ntando, em
todos os d'=talhes, os planos das obras executa das
por aq uelle distinct o engenh eirà:

---/·

LIGEIRO HISTORICO

As, fontes therma es-dos Poços de Caldas são
quatro e Uenom inam-se Pdfro Botelho, Mariquinhas,
Chiquinltz e,,... Macacos, /~~
· As tres primeir as surgem do solo ácerca de 60
m ·: tros .ele distanc ia do estabel ecimnto balnear io, a
ultinu, po1é111 (Macac os), fica a uma distanc ia de
573 metrns.
,,,
Pela analyse feita ' em 1874, pela com missão
medica compos ta dos Drs. Ezequie l Corrêa dos
Santos, Souza Lima e Borges dr eosta, verifico u-se
que um litro da agua d~ fonte Macaco s, ~lém d0s
gazes, azoto e sulphyd nco)- fornece de residuo fixo
0,6540 constitu ído pelos segúint es princip ias:
·
Acido sulfuric o ______ ______ __ _
Silicia ____ ~ - - ---- --- ___ -----Acido carboni c<r --·--- _ --··--- __
Chloro --- ·--- ------ _________ _
Cal ___________________ ----·-Potassa ______ ______ _____ : ___ _
Soda ____ -··-- __ .. _________ ., __ _
Materia org;:inica e perdas ______ _
Magnes ia e ferro (vest!gi os) ··- __ _

0,0566
0,0200
0,2293
0,0042
0,0110
O.OI 65
0,297 3
0.0491
0,6540

1
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A composiçao d::is aguas das outras fontes é
qmisi analoga á ele Macacos, variando apenas na
temperat11r~ ~ue é mais elevada.

./

'

cc Prirnitivarne~te, esta s fn:Hes surg·iam de e •. cava1,ões do solo, antigas bcwrezras ou· bebedouros de
antas e outros animaes, em rneio de kd..> e pedras
soltas (2).»

Mais tarde, constituída a empreza baln~aria,
foram as/agua~ captadas e suspensas á superfic1e do
solo,í/~
· Esse serviço um dos mais difficeis e arriscados
que realizou a emp.:-eza, foi executado por seu socio
o sr. Anselmo de Almeida, com rara felicidade e
bastante pericia.-:~
Uma vez captadas as' aguas, construiu a empreza barracões provisorios junto ás fontes e ahi
começd.i a fornec-<:>r banho aos enfermos em banheiras de m'á deira.
,1I
No ' entretanto construia-se· o estabelecimento
balnearie>.
Uma ve.z concluído o estabelecimento, foram as
aguas de todas as fontes canalisadas até elle em simples manilhas de ba1 ro vidrado, unidas umas ás
outras com arg amassas ele cim ento e collocadas no
fundo de vallus sern alict rces ne111 paredes que as
protegess em da cornpres~ào do terre no e sem precaução alguma para impedir a perda da temperatura.
(2)

A&'fins l1t e1~nne.< dos Poços de Cnltf«s, p~lo dr. Pedro Sanches.

4~ · -.
O resu 1tac o de tal serv iço foi que, ao fim de
pouc () temp~. veril l'cav a-se que as agua s da
fonte
Mac arns , Cl!Ja teri1perat11ra é de- 4-4.? ce11t
·graJ1>s,
clwg avam ao est;1bt:lecim e nto b.dne rtrio com
perd a
de cerc a de
<!e temp eratu ra, perd enc o-se, alé m
disso , no traje cto, u-ma boa part e do volt1
me da
agua , pela s fuga s/ o'cca si0na das pela s fract uras
<lo
cano em dive rsos pont os.

sº

\

'

.

Este s facto s, leva ntan do g.éra l clam or do publ
ico, obri gara m º~ govP .rno i~..:.ovincial de Minà
s a
maf! dar a Poço s de Cald ai um enge nhei ro àas
obra s
publ icás com o fim espe c!al de exam inar o enca
namen to e pr9p or, caso fosse nece ssari o, a
subs títuiç:lP por uutr o.
/
O enge nhei ro em ques tão prop oz a subs titu:
ção das man ilhas de barr o pelo cano de ferro
esma ltado ou galva nisad c•.

---

\

Foi ness a occa sião que eu. send o cons ultad
o
pela emp reza sobr e a adop ção d_o enca nam ento
de
ferro , apre sent ei o meu pare cer ·por escript::>,
impugn ando o emp rego de tal mate rial e mos
trand o
os perig os a que ia ficar suje ita a em prez a
com a
sua adop ção.
1

Era claro que, pelo 'facto de ser o ferro muit
o
melh or cond ucto r do calor ico do que a terra
cotta ,
as perd as de temp e :-atu ra e m um ta l enca nam
ento
1 devia m ser muit o maio res elo q11e
nas man ilhas de
barro . Por outr o la do. e.m cn11t é1 cto cons tante
com
las agua s the nno--mi11 e raes, o fe rro seria afina
l atacado pelo s aciJo s dess as a5u as, sobretu~o .pelo
sulfurico, e d'ah i uma serie de reac ções ch1rri1cas
qu~

I

.•
4
- 6 ....:...
dariam em resultad o o duplo estrago do enca~à ...
mento e das aguas conduzid as por · elle.

j'

/ '

•

Propt]_z, portanto ; que fosse banido G ferro e
que se adop , sse para o encanam ento collecto r. o
cano duplo de pedra, tijolos e manilha de barro, hcando as manilhas protegid a;; por uma espe.ssa camada isoladora de arêa fina, e, prira o encanam ento
çle distribui ção dentro do estabele cimento balneario ,
o C<Íno <luplo de porcella na e madeira .
•

.-1

Submett ido este meu pareci:r ao Club de En-/ genharia , foi nom eada um1 commiss ão composta
dos engenhe iros Drs. Paula Frei tas, Chrocatt de
Sá, Paulo de Frontin e J. Feliciano da Costa Ferreira, os q uaes con ordaram com elle, divergind o
apenas tres .dos me ncionado s engenhe iros q_u~n.to
ao emprego da arêa fina, parecend o-lhes prefenve l
a moinha de carvão, por ser material mais isolador.
\

j

1

OBRAS EXECUTA DAS

O primitivo encanam ento, feito exclusiva mente

de manilhas de barro, partia do fundo ·de uma pequena bacia da fonte Macacos , atravess ava, em
bicarnes de madeira, o ribeirão dos Poços e um confluente deste e chegava ao estabele cimento balnea
rio com · 11111 percurso ele 630 metros.
A differenç a do nível entre o fundo da bacia e
a parte superior dos reser vatorios de distribuição,
d<.: 1Hro do estabele cimento, nos quaes despeja
cano, é apenas alguns centímet ros.

., '

-- 4~ .altura, d~ixando de cada lado do alicerce um resalto·
d~ ~'o25 ou. entre si um vão de 0"1,55.

/,,

No centro c_!este vão, segue-se sobre o alicerce
um cano de ·tijolo e secção quadrad a de 0,30 de
largura por 0,30 de altura.
Dentro deste ca no, foi collócad a a manilha d~~
cano 'li.d rado, de 0;07 de cliametro inte rno, tomados '
ns interstí cios com a rga m.:i.ssa de cimento e areia,
fica_9.dQ, assi~n' o cano de tijolo ~ serv, r. de estojo á
man'ilha de barro.
~

-~

;

O espaço que fica

entre o cano de tijolo (que
serve de estojo á manilh ~ ele barro) e as µaredes
lateraes foram cheios de/ areia firia e bem as·~im a
pa rte superior tlo.cano de tijolo, se ndo o todo coberto por uma abobada de tijolo que assenLa sobre ·
as paredes lateraes.
/r ~-

-

.

"

.

Por esta forma, a manilha de !barro, por onde._ :
transita ~ agua, Fica envolvid a pelo cano de tifo.lo, o
qual, pór sua vez, fica envolvid o pela camada· de
areia que, a ~eu turno, é envolvid a pelas par~des
bteraes e a abobada superior .
Com esta dic;posição, o cent.ro da manilha . de
barro fica em todos os se ntidos a uma distancia mé- .
dia de Qm.48 da terra que envolve o aqueduc to e ·
por onde este passa.
J

Cumpre acrescen tar que, piira evitar as infil· .·
traçôes, as paredes lateraes bem c_o mo a abc,bad~, .
que soLre dias repousa, foram rebocada s com argamassa compost a de uma parte de cimento e duas de
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hendida entre as duas, primeiras pontes, como fiz
uma obra de saneamento, transformando uma valla
de aguas- estagnadas em leito de aguas correntes.
/'/,_

/ '

Na f~ Macacos o encanamento foi ligado <li·
rectamente á columna por onde sobem as aguas das
nascentes, na parte superior,. fechando-se em s~
guida o topo da columna para evitará ag1;a o con·
tacto com o ar.
/
A antiga bacia onde cahia111 as aguas de Maca·
./f
1 cos bem comu o primitivo encanamento foram conservadqs, p:ua, na hypothese de ser um dia necessario fazer qualquer reµaro no novo encanamento,
as aguas transitarem pelo antigo até ser concluido
o reparo Q~ novo. ~
Por outro lado, si um phenom€no geofogico
qualquer (o que nào é de estranhar em terrenovulcanico) produzir um augmento no volume das
aguas, y -a1Tt-igo encanament9 1servirá de valvula de
segurança para o despejo do excesso das aguas. '
\

- ", Ao entrar no estabelecimento o cano bifurcase, como já dissemos: um'braço segue directamente
para as calhas de madeiras, que distribuem a agua
pelos banheiros, e outro caminha para os deposites
ou reservatorios, que ficam ao fun:lo do estabelecimento.
Com esta disposiçao, durante o dia, a agua
segue directamente e tem sahida pelos banheiros,
cujo nivel é mais baixo que o dos depositas ou reservatorios, e á noute, urna vez fechadas as torneiras dos banheiros (ou o registro que está · collocaélo
na hifu.rcaçào), ella sobe .·aos . reservatori0s, onde
tí ca em. deposito e arrefecendo'.

-- 51 Deste modo a em preza poderá fornecer banhos
com a temperatu ra da fonte áquelles que delles carecem nessa temperatu ra, ou ~m temperatu ra mais
baixa de 36º até 38º (o que é m-ais commum)1 dosando a agua da fonte recebida di-r-ectame nte nos
banheiro com a que r.:.sfriou durante a noute nos
reservator ios. /'
Taes foram as obras que executei em Poços
de Cald,as para a canaJisaçã o das aguas da fonte
Macacos 1
/
Quanto--ctô.s canos11te distribuiçã o pelos baa empreza ainda conserva os antigos, não
'· me havendo encarrega do de os substituir pelos ele
porcellana e madeira, como indica o meu parecer.
nh ~ ;ros,

RESU LTADO DAS OBRAS FEITAS

de

Pouco antes
concluído o rrôvo encaname nto,
tive de ausentar- me de Poços de Caldas, mas d e ixando instrucçõe s para a conçlusão das obras, preveni ao dr. Sá Leite, socio-gere nte da empreza, que;
logo que soltassem as aguas pelo novo cano, ellas
haviam d e chegar forçosam e nte muito frias ao estabelecimen to balneario, mas que, desde que o jacto
da agua pelo novo caho se mantivess e de um modo
permanen te, ellas iriam adquirindo paulatinam ente
a temperatu ra perdida até alcançarem a normal, em
que s~ manteriam .
Era claro qu e, partindo as aguas c;la fonte em
temperatu ra elevada (4r'? (e ntig rados) e tendo de
transitct:r por um cano i-ela tivam e nte frio n'urna ex·

,)

/

.,,

.-
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tensão de S73 metros e com a · expessura .de -r "', 10,
ellas havíain de chegar, no come1,o, ao estabeleciJT1 e nto~ba l-neario, em tempe ratura muito mais baixa
po rque, durante o trajecto, ti'nha de ceder a lcruns
•
---b
g raus
ela sua
temperatura ao cano, ate. o aquecerem
e estabe!ece i:- se n equilibrio da thermaliclacle entre
a ctgua- e o cano.
1

'/Z

/'

Ü C' facto, soltas as aguas da fonte Macacos
/ fi ê~ nov~ cano, a 4 de J~neiro ultimo, chegaram ao
;?stabelec1mento baln ean'"l com a temperatura. de
··.1 3-S'-', 8, tendo perdido, portanto, no trajecto 5'?,2.

Poucos dias depois a agua começava à readquirir ét sua temperatura, pois esta elevava-se nos
bílnheiros a 36º, depois a 37º, depois a 389 e assirP
pur dia:ite~ ãté qu z- a 3 r cio mesmo m ez, dia em que
o D r. Souza Lima, commissionado pelo governo imp e rial, fe z analyse das referidas aguas , ellas a tting·iarn j<'t a 39'?,5 .
.

.,,..,--- .
· J as mm
• 1
.
Por esta fó rma rea 11sa\'é1.m
rns previsões.
'

- -, A -analyse feito pelo Dr. Souza Limà: e da qual
já tem o p11blico con heciri1en to, veiu provar que as
·a.e:uas, transitando pelo novo cano, não tinham perd ido ne nhuma das suas proprieda,des chimicas e
th~rapeu ticas e que chegavam ao estabelecimento
h;·tlneario no mesmo gráu de~ p11n:za com qu e sahiam
ela fonte.
P oucos dias depois da analyse feita pelo Dr.
Souza Lima, tendo-se verificado que as aguas não
subiam aos depositas de c:Jistribuição,_ por se ac~a
rem muito fe ndidas as calhas de madeira que d1strihll e m ::t a~ua pelos banheiros, o que prod tÍzia uma

-fj?.
1 '
V

perda considernvel de .pressa.o, tornou-se . necessario assentar provisoriam ente um registro ·no ponto
em que o novo cano se bifurca.
Para fazer este servj ço, foi nece~sa.rio des.viar
de novo as aguas para o antigo cano,· o que. produziu o ~:refecimento do novo, sendo provavel que
neste/ momento já as aguas transitem pelo· cano, e
que, tendo-o aquecido, estejam na sua temperatura
,normal.
1

/

/

S ......-P aulo, .0 of de Fevereiro de 1888.
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O Engenheiro,

Garcia · Redondo

, JI
-'

Eis o modo pelo qual foi resolvido o p roblema
da canalisação das. aguas qa fonte Macàcos.
Sabemos que-de engenheiros abalisa<los e professores da ~scola Polytechnica que examinaram as
obras do novo encanament0 , entre elles os Snrs.
Drs. Viriato Belfort Duarte, Eugéne Tisserandot,
Conselheiro Domingos de Araujo e Silva e Montmorency, possue a empreza os mais honrosos attestados sobre a perfeição e solidez do trabalho
planejado e executado pelo Snr. Dr. Garcia
Redondo.
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ificios para
A empreza que não poupou sacralis
açã o ,col1

"/.

/ '

a can
dot ar seu esta bel ecim ent o com um
tar a slia obr a,
ple
com
e
lect ora mod el9, com pet
dist ribu ição dos
sub stit uin do as anti ga:; calh as de
ana e mad ~ ira
cell
ban hei ros pel o car'lo dup lo de por
e .bem assi m
o,
ind icad o pel o Dr. Gar cia Red ond
as agu as pe,n efaze r as pre cisa s refo rma s par a que
e não por cima,
trem nos ban hei ros por baix o
agu a cor ren te,
pod end o assi m forn ece r o ban ho de
nec essa rio. '
tão recÔ,..,mm end ado e tan tas ve7. es
./
as peq uen as
?Põ r este mod o e com mai s alg um
um esta bel ecim ent o
r~formas, fica rá a emp rez a com
ele ri vali zar com
bal nea rio de prim eira ord em, cap az
os mai s adi ant ado s ela Eur opa .

,.
/

.....

--

, 11
.1

\\

1\

,,

---

.,

\'

/

,,;/

·/

-

,,

