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·-~ concl ue , dando-~ por
molesdas dos sentidos.
·.. · .· ·,·{ . ;
:·;·-· .·· ~~f.:-~ w- :tio~a _.a -par~ . e~u que os . romanos· pe::\~·.;\ ,~n,et~·~ram tr~·_u_r~phando pela.s·-ar1_n as, p'rocnra~am
.. ·-: \s~rr.iíi:'e·:acàmpar-s~ _o u fi xar-se_juuto itS . fo ~ites
,1
_-1uenf::~, .sem ,. dúvida porque observaram que
taes __:agua.~ curavam os ferirnenlos . . ; Aix · ·na·
~ .
- ·,.:...·.. -~ ·_.Pro,;ença, · :~Bourb~n-1' Arcbambault, .,. N éris, o
,:.~-,-::~~:l\lont'd'Or, as fontes ·dos · Pyreneos, fôram pre ~
--~ . :_. _c jsam.ente os·· .loga~es ··.mais -_pr_o curados '.pelos
·_. ,_./:.:. __ye_ncedores <lo' mundo, que iam n ;elles r'e ~tabe~
--·: :~: :.('.~,:J~~í- :~t sài1de· ,de~c·anç;1r da~
d_a _- g uerra,.
: ://:_···.p ara;··_.:que . pu<lessem-assim rete111perados-sa~
·.::'; ·. 'boreá{·'
lou'ro~ da . Victoria: Reconheciuos aos
\ .\.r\ _~ nef!~íos · q"rie <lo ·-usO de ··ta~s _ag ~~ _auferiam,
:·-:-~ ·_·· /decóraritm-n'a."' .êoni m~r~vilbo_sos mo0:umentos,
_'/: _-:. _. dos .<.juaes _ài·n:da boj~ se . encontraiu .vestígios,
\:{-,, ·:,qu·é, není
quasi apagados,- deixa·m-se menos
_. ·.: :,:: reconiiec~r pelo cunho de grandeza que esse
. . -~ póvo __ .imprimia ás suas obràs mafs insig~ifi:· ·
-~- ·. -. •;.cantes. Cada - fonte foi :collocada _sôb· a · pro_.:,· :•.. tecção de. uma divindade tutelar. · Os sacerdotes
··. -~- ? do , p~g~ni_s Ín? abusando éºn tão· ~-ª credulidade
.
.
•
•
"e......,
1 ...
·· , dos doentes;
inventaram certas .cenmomas re·__ . - J ~giosas, que.diziam. indispensaveis para obterem,
>", ·· o~ .o 'allivio, · o~ a cura, que aquelles infelizes
"'· · · iam bus~ar n'agua da fonte ; e .as inscripções,
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que mal se lêeiµ nas paredes ele algumas fon~~s '_
mineraes, att~stam que ·as curas operadas~
n'aquelles teiµpos, e1·arn menos attri-buid.as
A
.
. .
effi.cacia das -aguas, -que aos beneficios · ela
deus:.i.
_:
. . . .í
A quéda d~ impe~io rom;no -ai-r~~t~ri ~o~i/
sigo a ruína desses· preciosos monumentos. - ) ·
Os gaulezes, longe ele conservai-os, tra.t ara~ mesmo de fazêl-os <lesa.pparecer. D:ita .
d' essa época a _deca,dencia _clas jontes rnirieraes.
Opnsideranclo que :i invocação aos deüses
do paganismo, sôb cujo paÚocinio cacla ~ma
se achava respectivamente, consti tuia profanação · á Di~indatle, · · os -christãos entenderarú
que lhes_não . c-q.mpria zelar ·poí.· ellas, e poi:- ~
tanto entregararn-n'as a lethal aba_ndono.
No segundo _seculo, em que a medicina
foi o mais possi vel culti vacla · pelos arabes, ~ fontes mineraes· restabeleceram um pouco seu
cred~to ; mas, em todo o caso, os medicos li- ·
mitaram-se a repetir o que d'ellas · haviam
dito Plinio e Galeno. A vicenne recomm_en-dou--as nas obstrúcções; e em várias outras rno.· . ·.
lestias internas. •·, ·
· Eni'rFr.ança; as = fontes de aguas nii:I:,"eralisadas conservaram-se de5ertas até o reinado de
Carlos .Magno.
·· ·
.:,,
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Con ,·encido, porém, · de sua utilidade,
niandou esse ·principe construir, em Aix-laChapelle, vasto banheiTo para uso proprio .
.- - As demais fontes mineraes começavam jêí.
a ser frequentadas, quando a morte d ' esto
grande príncipe e a di-..;-isão· de seus Estados,
de . no':o mergulharam a França na iguorancia.
e na barbaria.
· · · Só no fim do decimo quinto seculo, as
~aguas mineraes recomeçaram a ser procuradas,
é _fôram os italianos os que primeiro fizeram
~eviver-lhes a antiga fama.
_ .-. > Em 1498, ·João 1.Vligucl Savonarola,
de
:P~dua, compôz ··.um importante tratado sobre
os banhos em geral, e ·especificadamente ·sobre
as aguas tberrnaes da Italia.
__No segundo torno, intitulaclo Natureza · e indicações elos banhos · de _a.gnas minerae~, indaga
da causa do calor de taes aguas, e cogita
tambeni das propriedades do enxofre, do alumen do nitro da cal e do ferro, que' entrauí
' composição~
'
em sua
André Baccius publicou,
em 1596 uma mem·oria sobre as aguas thermaes
.
'
mais celebres da França~· e indica · varios processos para reconbece1~-lhes · os princ1p10s constitríintes~ Henrique IV, que, em sua II>;Ocidade
freq uentára as :;iguas dos Pyreneos, reconhe-
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1:'~fer~nci~~ .â -cou~as .d?3 . brn:zis, <-~~i•ece.~ u~ ~-

t.eve _n'-est~l: . região, .. · t~lvez · ~o ·'lnesmo so.nto
:-.mis_~er . da '?atechese: ,
· . ,'·. ~... - ,
', .-<._ ~os· fi.ns . do inesmo secnlo, o~ frades que
· ·' se dirigia~_. ás- ~?i~õés do Pa.raguay, e_in jornada
P?r _Santa Ç~thal'iuà, iam annotanclo o qüe ahi
·-., ·:
encóntrávam.
cúrióso. · .
..
: . ;• ..·
E~ n;est~s·_~cifas _e sc-~fpt•u/nas varieas que
._beiram o_rio Negro das_~fercês (!),que elles fazem
·. · µma d.Jstinc~ãÕ ~rifre· certas agÚas salob,ras produ_c to~.d~ e~ferm_idade.~, e on~ras qne· se dizia
-· ,- .:~à _terra, .~Qn~~_rem : _Sf!lz_~parüla. 1 ag~as _que~ ·~ ao
·. ..,:·
envez. . . de- câ.11.
oort-0s
. . s arem,' curavam
.
. . ao cor;ítrai:io
...
· qchaqúÚ aos ··naturae~. <<E. ui _
si-às confundan,,,
. reforem _~ll~~ -~-~ · ~tas; · q sou çáloibras, cou
. l~~ .(lll.t~ :na ~rrâ .dicen conteyren ~alzaparilla,
q c~m ··e l~ .-~i .çura~_-~~ ~n~QS. ~- ,,i -t ·. .
· \ ..Aind~ 'Qma vez. ~ . yeri.fica q qe~ já de&de o
seculo~~vtI,:\ ~ão ·erit_·i gnorada. ~ ~~cacia . me. di~ã~énlQ_sa···de· çe~~
~'m ~. t~~1~. l~ra.zi,. '. ·' -· le.ira~/ ·Cuinp-re,' ent~e~nto;·..que fique bem_claro
que o~ ,P~iri!,eiros _<;>bs~rv~~Ol~es, . isto .~J . a_qu,elles
cuja exp~r~~1;1cia
utili~~ram _os inissionarios, -·fôr~D:I _os_ -~el vicolas._.. '· ' · ·. -. -· ·
·. _. E quanto -poderi~m -~11~ . e~sinar ;relativ~~ente -á titilidade cie no~a preciosa_ ~ora: : iji o
~mQr~pi oprio da sciencia p~~mitti~e_. qti~ , el1~ .
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s~--~aix:"asse➔ até elles eÍrr . 'b iisc:.i " . d~ -q~e ·.· só . :a

,·
~xperienêiâ "de secnlo"s·· póde dar · !" · ·• · --~
· .)
. , _··.•·} :· ~ ~~ -. ~e-~u~o _XVIII um in~estig~dor ' por- ·
· _ \ _ tuguez," q ne aliás· ainda· ·n ão· teve em : seu 'favor
.:_ ·. ·\.~,;jústiçà :de ':historia . mé'd~ca~ ,;.escre~eu; ·a -· pro:_ · -pôsito· das águas ·-virtuó~ias <la· ' Lagô::i , Santa .
'
'
·uma ··· monographia tão curiosa ·'é · importantê
..
..
.
.
.
'
,•.
que n~o ··mé furto -~ó praz'er; "direi" melhor;
-dever· de· ·trànscrévêr-a·· àqui _e m s-Úa integra. . •"
_-'. ··"'- Essa 'ín.e:m.oria, ·escripta à 6 "de ; Maio de
· '. :·11".16;· em Villa Rica de "Nossa ·senborà da Con- .
ceição do S'}barª-' ·foi, impressa em Lisbôa com
1
• ·. •
' _- todas :_as licenças ·,r iécessarias, ·_levando, canse-·
:.<· ·..··. :gtiint_e ment~ o:·- ou~ho . official, · logo após süa:
': -· · : feitoria, ··· :i:i_a ._. óffici~a ·_d e Miguel . Manescal da
~-~-·- , :côstà~- impresso~ dÓ . Sa~to Officfo; e_._ como
,.
· · peÍn ·diz · M~n.senho~ pj z~rro - · para pénefi.cio
. --~irún_um, mandou-a· o ··g ovêrri0 reimprimir, em
;.··. · · · ·1s20, :·n o Rio . de Janeiro~
:lm_Pressam
.-.
Régia corri . a ·devida licença . da mesa do
.
'
-.
-.. ~ .
- -· .- . .
;Desembargo do· Paço: · ·
·
-· · ·
, 1 '. ·D' essa·
memdrià ' que tambem _ encontre~
·e~i~e--os 85 volumes", que ·constituem à precio~
1 ..
"bibliÓthe~á de obras ·oonec'tàdas· por Diogo Bar. bos·a · ·Machado - , abbade da·.- ·lgreja.. 'de· Santo
:r
··À.drião 'd'e_. sev'er e . membro da'Réàl Academia:-,
.
'
CÔÍlectane~ qué ·felizmente ; existe .em 'à . I1bssà
f:-t'
.
'
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Bibliotheca Nacional, da qual foi ella origem
·e bêrço ; do volume d' essa collectariea, reato,
que envolvem actos e acontecimentos desde 1576
.até 1757, sobre a rubTica Noticias Historicas e
Militares da. Arnerica, extrahí, não só a noticia
.sobre as aguas ruineraes da Lagôa Santa, como a
planta annexa, · que- augmenta de muito o interesse da narrativa; planta que não figura na
edição de 1820, citada. por Monsenhor Pizarro .
.A.inda d ' esta vez fôram os naturaes que
~ommunicaran1. os resultados de sua experiencia
aos co1onisadores da terra ; e estes, a seu turno,
fôra;m. a fonte onde bebeu o autor os materiaes
de sua importante monographia.
Eis o que se contém no referido opusculo:

Noticia do Descobrimento da Lagoa Grande,
virtude das suas agoas, e das ~ras, que
está fazendo. (Fig. 1)
Na Capitania de Minas Geraes, Comarca
do Rio das Velhas, seis legoas da Villa do
S a b ar á , Corre ndo para o Norte, em 20º 48' S,
ha um grande lago de agua, chamado vulgarmente a - Lagôa Grande-~
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.A. sua figura é quasi triangular : terá de
comprimento meia legua, e de largo um quarto,
fazendo em circumferencia uma legua e um
quarto.
Todas as aguas, que cahem nos campos visinhos, para ella correm, fazendo-a no tempo
d'ellas muito mais larga e comprida.
No tempo de secca, e na maior força do
verão desagôa para o Nordeste por um sangradouro, que levará dez telhas de agua. Tem
o seu nascimento no meio da mesma Lagôa em
varios olhos, observando tambem no seu arnbito
alguns lagrimaes.
As agua da chuva não se conglutinam com
as desta Lagôa, porque nem sangue, nem sabão
com ellas se unem. Na maior altura terá. trinta
e cinco palmos de fundo, e toda ella tende para
este com igual declive, podendo muito bem
navegar hiates. É tão crystalina, que os que
a surcam em canoas, quando ha calmarias lhe
vão vendo o fundo, como se entre este e a embarcação não houvesse mais que uma transparente vidraça, o que melhor se percebe pelas
nove da manhã e tres da tarde.
No fundo se vêm partes escalvadas, e outras
cheias de hervas verdes, sendo aqueÜe de barro
de côr amarella tirante a alambreado queimado;
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e onde a agua se está vendo nascer em borbotão, é pedra, ou pissara.
Quando as aguas estão sem movimento, se
mostra na sua superficie como uma pellicula
ou tiragem de côr de aço ; e dando-se-lhe u~
sopro se desmancha, ficando os labios, por onde
se divide, cor de prat~, e a agua, que apparece
pela divisão, de côr azullada; porém acabado
o impulso do sopro, torna a pellicula a unir-se;
o que tambem succede tirando da lagoa algum
vaso de agua.
Quando se intumece por causa dos ventos,
fica com a côr azul sobre o escuro.
Tem algum limo verde, mas pela maior
parte é alambreado. As espumas que lança
nas margens a impulso dos ventos, são alambreadas, e brancas.
Em varias partes junto da terra se vêm
juncos com as pontas de fóra de vinte a vinte
e cinco palmos pela agua dentro, em algum
dos quaes se vêm debaixo da mesma agua umas
bolas enfiadas, côr de alambre, em fórma de
um ovo, e de outras.diversas figuras, mui brandas
e transparentes, que tiradas dos juncos e postas
ao ar, se vão desfazendo em agua.
De dia, desde Setembro até l\farço, que é
o tempo das aguas nesta America, está esta,
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agua tépida, e na altura em que nasce, com
maior excesso. No tempo da secca, que é 0
do frio, mui pouco calor se lhe observa ; mas
sempre na super:ficie do nascimento se oberva
maior. De noite, assim de verão coruo de inverno, se lhe reconhece mais calor, que de dia.
Cinco castas de peixes se tem nella descoberto,
a saber : pirumbebas, bicudas, thrahiras, lambáres e piabás. :$ de notar que, sendo todas
as lagoas frequentadas de muitas aves, nesta
nenhuma apparece, como tambem nem mosquitos, nem moscas se vêm nas suas margens.
Pela parte do poente se levanta a terra que a
cérca, e com . alguns mattinhos ; por todos os
mais lados tem as terras baixas, que a fazem
aprazível e mui vistosa.
Da ponta, que faz para a parte do N ordeste 7
sahe o seu desaguadouro, que em distancia de
leguae meia, se incorpora com o Rio das Velhas;
e a cento e vinte braças, com pouca differença,
:pelo mesmo desaguadouro, se acha uma engenhoca de fazer aguardente de canna em uma _
fazenda que, no anno de 1733, foi fabricada por
Felippe Ro.d rigues, passando-se áquelles mattos,
sendo o primeiro, que entrou a. cultivar aquelle
liitio, onde- ainda existe. .Algumas fazendas ha
mai&, sendo a de maior distancia de meia legua.
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No dia 3 de Fevereiro de 17 49 indo a est
'
<
e
s1 10 o Dr. Simão Pereira de Castro, oppositor
que foi na ~niversidade de Coimbra, rogad~
do mesmo Fehppe Rodrigues, para o aconselhar
sobre a venda da mesma fazenda, alli se demorou por causa deste mesmo negocio.
No dia 22 do mesmo mez, fez viagem por
aquelle sitio o P. Fr. Pedro Antonio de l\Iiranda, Religioso da Ordem de Nossa Senhora do l\íonte do Carmo da Provincia de
Portugal, para despedir-se do dito Dr., com
quem no tempo da Universidade tinha contrahido amizade por intentar passar para Lis~
boa no frota do Rio de Janeiro, que estava a
partir em l\íarço; e communicando-lhe o mesmo
Dr. a grande queixa, que padecia por causa
de um formigueiro, que lhe sobreviéra nas nadegas, haveria oito annos, havendo-se já exhaurido a medicin~, sem que conseguisse melhoras,
se resolvera a tomar os banhos naquellas aguas;
porque a estação do tempo, por ser caloroso,
o convidava; com effeito se havia banhado algumas vezes, e se achava com conhecida melhora • e reflectindo o dito Padre, vendo tão
repen~ina mudança, assentou que o beneficio
destas arruas
havia produzido aquelle
effeito.
o
.
Logo entrou o dito Felippe Rodrigues a re-

·t·
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f~rir algumas curas e casos, que naquella lagoa
tinham acontecido, de que se não fez memoria
naquelle tempo. O primeiro succedeu com elle
mesmo ; porque entrando a povoar aquelle sitio
.
'
se via afllicto com setenta e dua.s gommas
abertas, e depois de ter tomaao por duas vezes
a cura de azougue, o que sómente fez, foi lavar
as chagas com aquella agua, e em dous mezes de
tempo se• achou inteiramente são. Em outra
occasião lhe sobreveio uma surdez, e depois
de lhe applicarem varios remedios, cada dia
estava mais surdo ; mas que molhando a cabeça muito por acaso naquella agua, na mesma
noute sentira uns estallos, e amanhecendo se
achou perfeitamente restituido a este sentido. Em
outra occasião, vendo que uma anta se anda,a
banhando nas margens da lagoa, a matara, e
examinando-lhe a pelle, achára algumas chagas
antigas, umas de todo cicatrisadas , e outras
quasi sãs. Que, haveria sete annos, viéra para
sua casa um negro por nome Antonio, escravo
de Manoel Netto Covas, cheio de chagas por
todo o corpo, e que, lavando-se algumas vez es
no decurso de dous mezes se achou são.
Esta noticia foi bastante para o ilito Patlre
· t o d a virtude ·,
se persuadir, que da agua nascia
e querendo tomar alguns banhos, para ver se

,
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lhe fariam bem a uns fiactos melancolicos que
padecia havia dous annos, temeu fazel -o sem
conselho de medico ; e certo de que naquella
agu_a se occultavam maiores virtudes, voltou para
a v1lla do Sabará, e a todos os amigos, que encontrou, foi dando parte do que tinha presenciado.
Logo que chegou, expoz a todos, e muito
particularmente a Antonio Cialli, graduado em
medicina, natural de Roma, tudo quanto vio e
ouvio da lagoa. Admirou-se o medico ; e como
na sua profissão é dos mais singulares, que
passaram a estas l\Iinas, logo conheceu que a
agua era prodigiosa, supposto os seus effeitos,
e ancioso de examinar as suas qualidades, determinou passar á dita lagoa com o dito Padre,
e bem assim para lhe aconselhar, que lhe seriam
uteis os banhos para os flactos.
No dia do Senhor S. J9sé, 19 de :M arço,
chegaram ambos ao sitio, e depois de haver
feito o mesmo Dr. as experiencias cbimica.s
que manda a arte, e recommendam os autore5,
assentou que aquel1as aguas continham em si
os dous mais utilissimos mineraes, que costumam empregnar as aguas; como erão vitriolo
e aço • aquelle volatil, e em pequena quantidade;' e este, em maior porção. Pelo vitriolo,
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que todas as queixas cutaneas, como sarnas,
lepras, quigilias, morphéas, formigueiros e todas
as ma.is castas de chagas ha·via de cnrar. Que
os tumores, érneos, verrugas, dores, assim arteticas, como gallicas ou escrobuticas, sarariam.
Nas queixas internas, onde fosse necessario
adelgaçar, :fluidir, attenuar, desobstruir e corroborar, havia o aço mostrar o prodigioso effeito
das suas excelfoncias; e que nas obstrucções,
lienterias, ~iarrhéas, estrangurias, procedidas de
viscosidades e areias, e ainda em carnosidades
se experimentariam com o uso interno, e externo des~ mesmas aguas admiraveis prodigios
e que nos 1escorbutos e gallicos havia de ser
remedio efiicaz, precedendo as preparações necessarias. · /
Já o 1 Dr. Simã'J Pereira se achava de
todo são da queixa do formigueiro, que padecia, e continuando os banhos, melhorou tan1'
bem de duas
quebraduras e de uns tremores
nas mãos; O P. Fr. Antonio de :Miranda entrou
nos banhos, e a beber da agua com grande felicidade ;1porque supposto ao principio sentiu
algum ajvoroço, com a continuação d' elles, ~e
achou restituído á, sua antiga disposição, e cor
natural.(
.
Correu a fama dos sincrulares
effeitos desta
o
7
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prodigiosa agua, não só por toda esta comarca
como por todo o dilatado destas l\'linas, havend~
concorrido um tal numero de pessoas, sem
attenderem que para queixa .alguma lhes possam ser damnosos os banhos, · que no dia 19 de
Abril, já n'elles se achariam tres ruil pessoas
com todas as qualidades de achaques. A todos
vão servindo os banhos de remedio, sem que
até algum se queixe de lhe servir de damno •
e ao mesmo tempo que a toda a hora do dia'
e da noite, e em alguns bem frios se vão metter
na agua; e da mesma sorte se recolhem sem
resguardo para os seus ranchos, coniem do que
tem e lhes parece; e com estes desmanchos
vão experimentando melhoras em toda a casta
de queixa.
No mesmo dia 19 de Abril, chegou ao Arraial a licença do Excellentissimo e Reverendissimo Senhor Bispo destas 1\1.inas D. Fr. lVIanoel da Cruz, primeiro Prelado d ' ellas, que,
attendendo ao incommodo, que padeciam as
suas ovelhas pela falta do pasto espiritual, por
não haver n'aquelle sitio Capella, onde se podesse celebrar, por ser a mais immediata em
distancia de uma legua, concedendo Altar portatil, para se poder celebrar o Santo Sacrificio
da Missa; 0 que se levantou no logar, onde
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se ha de erigir a igreja, que terá a InYocação
de Nossa Senhora da Sande ; e ornando-se com
todo o luzimento e apparato possivel, se cantou
Missa solemne no dia seguinte, que foi a segunda Dominga depois da Pasclioa, entoada
pel~ musica do Sabará, orançlo de repente o
P. Mestre Fr. Pedro Antonio de l\Iiranua.
Todos os dias se continuam as missas, desde
as cinco horas até ao meio-dia. Tem-se determinado erigir uma grande igreja com as esmolas dos fieis, pois é certo que na continuaç·ão
das melhoras, que experimentam os enfermos
com a applicação destas aguas, se julga será
pelo tempo adiante uma das maiores poyoações.
da A.merica; e para estabelecimento do arraial
que se ha de formar, passou áquelle sitio, no
dia 7 de Maio, o Capitão l\Ianoel Nunes Velho,
Ouvidor pela lei desta Comarca em Corpo de
Camara ; e depois de examinarem paragem
propria, para formarem o dito arraial, que assentaram se fizesse para do sangradouro da
Lagôa da parte do poente, logar mais commodopara que as immundicies não conspurguem a
agua da Lagôa, dando serventia ás aguas para
a parte do mesmo sangradouro.
Deixou a camara, que se observassem varias
ordens respectivas ao mesmo estabelecimento,
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como construcção, para tomarem os banhos em
paragem determinada, commettendo o reo-imeu
publico e a execução das penas e p,lstu~'lS ao
Coronel Faustino Pereira da Silva um dos
. .
'
prmc1paes desta Comarca. O Dr. João .À<YOStinho Guido, natural da cidade de Geu:va
que, depois de haver assistido na côrte de'
Lisboa exercendo a medicina e merecer a, honra
de Cavalheiro na Ordem de Christo e passar a
estas :Minas no auno de 713, de Villa Rica se
transferiu a este sitio, e admirando a grande
virtude destas aguas, assentou que a estação
do presente tempo nã.o era conveniente para a
applicação dos banhos, por causa do grande
frio, que n' ella se experimenta; e que para se
--observar e descobrir a verdadeira qualidade
d'aquellas a.g uas, lhe era precisa a ~.ssistencia
de um ou dous annos.
O Dr. Antonio Cialli tem tomado por sua
conta dar ao prélo um manifesto das virtudes
e , qualidades destas aguas, e como professor
eareo-io exporá com toda a miudeza tu<;lo o que
o
o
n ' ellas tem observado, e só resta dizer os enfermos que se tem curado e vã.o curando_; ao
mesmo tempo que bem se póde dizer, que arnda.
não consta até agora de é'\.Chaque a que estas
aguas não sirvam d~ remedia.

29

Em confirmação de sua grande virtude será
justo fazer memoria de alguns enfermos,' que
nos primeiros dias depois da publicação deste
descoberto concorreram a tomar os banhos ; cujos
. nomes, moradas e qualidades de queixas teve a
C:,Uriosidade de tomar por escripto o P. Fr. Antonio de Miranda, e são os que se seguem :
1? Bartholomen Vaz, morador em S. Sebastião do Rio das Velhas, de 94 annos de
idade, com gota artetica nos pés, e padecia
havia muitos annos ; com poucos banhos ficou
::;ão.
2? João Barbosa, no sitio da Lagôa, tendo
as pernas cheias de pere ba.s e verrugas, estas
lhe cahiram e aquellas lhe sararam.
3? Antonio de Faria, no mesmo sitio, com
sezões, que adquiriu no Rio de S. Francisco;
com bem poucos banhos se lhe extinguiram.
4? l\'Ianoel Coelho, do Ribeirão da Matta,
com sezões, ou qnartãs; com dous banhos lhe
sararam.
5? Manoel, escravo de Rosa Maria, com
dôres nos rins e ourinando semen; com poucos
banhos se achou livre de uma e outra opposição.
6? Antonio Ferreira l\.1illláo, da Lapa,
com tres banhos se curou de uma dôr, que padecia em o joelho, que lhe impedia o descer.

30

r.
\,
\\

7? João de A.raujo, de 13 annos, filho c1l
Tenente Manoel Teixeira Lomba, havia tomad~'
tres curas de azougne, de que Hcou entrevado,.\
-e com o corpo todo cheio de chagas : umas
estão de todo sãs e as outras vão fechando.
S? Antonio, escravo do dito, com as mãvs
:e pés aleijados, e comidos de quigilia; já anda,
e as chagas se vêm sãs.

9? João da Costa Ferreira, de 13 annos,
filho de l\Ianoel Jorge da Costa Ferreira, em
S. Sebastião, com duas chagas em uma perna
e o dedo pollegar do pé direito comido de outra;
sarou inteiramente.
10? Benedicto, escravo do Capitão l\fanoel
Nunes Velho, no Funil, com cursos, que pade~ia havia. seis mezes; com quatro banhos se
restituiu.
11? Luzia, escrava de Lourenço Ribeiro
de Santa Luzia, com um cancro nas partes
pudendas, que foi examinada pelo Dr. Antonio
Cialli; com a continuação dos banhos se vê
diminuta a queixa e está quasi sã.
12<.> Francisco Xavier Barreto, preto forro,
no Funil do Rio das Velhas, com as mãos aleijadas de quigilia; com alguns banhos estão
quasi inteiramente desfeitas.
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Maria do Rosario, escrava do R e colhimento das l\iacaúl>as, com dôres em todas as
juntas e trôpega dos pés ; em seis dias de banhos
ficou sã..
14? Antonio Alvares 1\Ioreira, de Santa
Luzia, com uma grande rotura havia dous
annos ; com quatro banhos se consolidou.
15?_ ,"?!m crioulo, filho de uma negra forra.,
da Lagoi/ --.a, com lepra, e a mãi com as pernas
encarangt as; com os banhosr esta se acha sã
e aquelle vai melhorando.
16<? Domingos, escravo de .Antonio Ferreira Milháo, da Lapa, com a bolsa muito inchada e cheia de :p..stulas; com os banhos fecharam estas e aquella está natur~l.
17? Um escravo de Victorino Francisco,
de Paracatú, com um for1nigueiro em um.a
perna; com alguns banhos ficou livre da queixa.
18? Lourenço Guedes, pardo, em Santa
Luzia, com dôres por todo o corpo e grandes
arvoamentos de cabeça; co.m poucos dias de
banhos, se retirou sem queixa alguma.
19? Fernando, escravo do Coronel Faustino
Pereira da Silva elo Tacoarassú, com obstrue,
:
'
.
ção e um grande impedimento nas ounnas,
que padecia havia annos ; com tres semanas de
banhos se acha desimpedido.
13?

'
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José, de 13 annos, escravo d e F◄ rancisco José, preto forro, com uma diabetica.
entrou nos banhos ; não está de todo são, mas
pelos effeitos se conhece que ha de m elhorar.
21? Romana e Maria, escravas de Matheu.s
Alonço de Evereosa, do I'acoarassú, cheias de
sarnas; com alguns banhos immediataruente se
limparam.
20?

22? José, escravo de Antonio do Valle,
em Santa Luzia, com uma mão fechada por
modo de · uma convulsão, que padecia havia
muitos annos; com poucos banhos se vê a mão
inteiramente direita.
23? Custodio Gonçalves, pedreiro, sem ubi
certo, com cursos, que padecia de seis annos a
esta parte; com dois banhos que tomou, extinguiu a causa.
24? Antonio da Costa, do Caheté, com
grande impedimento na ourina por causa de
carnosidades ; com dois dias de baJhos se achou
desimperlido ourinando bem.
25? Cbristovão Pimentel, com um grande
ardor na via da o urina; com poucos banhos
cessou o ardor.
26? Cypriano Pinto, contador de Contage
do Mello, com umas sarnas gallicas; ao terceiro
banho se limpou d'ellas.
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27? J eronymo Pereira, no Fidalgo, com a
barriga e pernas inchadas; com doze banhos
se achou sem queixa.
28? l\íanoel de Souza, pardo forro, em
S. Sebastião, Rio das Velhas, com grandes calores pelo corpo e com as hemorrhoidas muito
inflammadas e feridas; com quatorze dias de
banhos se extinguiu uma e outra molestia.
29? Arma, parda, da Carreira Comprida,
com dôres no ventre e por todo o corpo, que
padecia havia annos; com dois banhos restituiu
a saude.
30? Antonio, pardo, da mesma paragem,
com um cancro em um olho ; coru tres dias de
banhos se lhe conhece muita melhora.
31? Antonio Gonçalves da Costa, ahi
mesmo, com uma grande dôr na perna direita
e flactos, que lhe causavam muitas dôres por
todo o corpo; com tres dias de banhos venceu
estas queixas.
32? Antonio, pedreiro, da Lapa, havia
alguns annos, que padecia umas chagas nas
pernas, causa porque tomou algumas curas, de
que lhe resultou rebentarem lhe algumas feridas abertas no nariz ; q niz curallas, mas sem
effeito ; depois de mez e meio de banhos se
acham as feridas cicatrisadas, e sómente 3uma
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pequena parte do nariz não tem acabado de
fechar, por haver entrado o tempo frio e se
observar que as feridas, quando este é nimiamente grande, se vêm como pasmadas.
33? Pedro Ferreira, em Santa Luzia, com
um flacto na ponta da espadoa esquerda, desde
o anno 17 -14, que lhe causava grandissimas
dôres, tomando-lhe ao mesmo tempo a respiração; em sete dias de banhos o extinguiu de
todo.
S4? Domingos da Silva S. Paio, do Torquim, com dôres em uma perna ha D annos,
apertando-o de sorte que o não deixavam dormir ; com 15 dias de banhos não teve mais dôres.
35<? :i\Ianoel Gonçalves, de Santa Luzia, ·
havia annos, que estava quebrado de uma verilha ; com nove dias de banhos eles prezou a
funda.
escravo de Dominiros
da Silva
36<? :i\ficruel
o
'
~
S . Pal·o ' do Caheté, com cursos havia dois
annos, e sêcco, que parecia um páo ; com 15
dias de banhos foi são.
37<? :l\Ianoel Carvalho de Figueiró, de Santa
Luzia, astmati~o, ha muitos annos; com 15
dias de banhos, se lhe conhece aJguma melhora.
38l? Pedro, escravo de Alexandre Teixeira,
· em Santa Luzia, por lhe haver cabido em um
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pé um grande páo, 1>adecia ha um anno a esta
parte uma chaga ; e com tres semanas de banhos
a curou.
39? l\Ianoel Bastos, de Santa Luzia, com
um formigueiro em um pé, haverá um auno;
com oito dias de banhos, se acha livre.
40? Francisco José, alfaiate, em Santa
Luzia, havia quatro mezes lhe · sahira uma
mulla; e havendo feito varias curas, não lhe
era possivel saral-a, picando-a, deitou sangue,
e recorrendo aos banhos, lhe rebentou logo,
purgando bastante, se viu são.
41? João Antonio, de Santa Luzia, com
um _tumor em um quadril, que, privando-lhe
o andar, ao quinto banho lhe rebentou, e com
mais alguns se achou livre.
42? O capitão Antonio Espinola, das cabeceiras do Ribeirão da l\Iatta, havia dois
annos, que padecia um formigueiro nas nadegas ;
com 15 dias de banhos se achou são.
43? Joaquim, escravo de Josepha Corrêa,
em Santa Luzia, hayia tres annos, que padecia
. de uma chaga em um pé, procedicla de um
estrepe ; tomou um mez de banhos, e est a ndo
a cerrar a ferida ,le todo, entraram os dias
frios, e tornaram a abrir.
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44<? João de .Almeida, de Villa, Rica, haverá quatro annos lhe sobreveiu um rheumatismo gallico, de que lhe resultou não poder
levantar os braços á cabeça; com 15 dias de
banhos se achou com movimento natural.
45<? O alferes l\:Iiguel Lopes de .Araujo, da.
dita Villa, havia annos, que padecia retenção
de ourinas; com 15 dias de banhos conseguiu
muitas melhoras.
46<? l\Ianoel da Costa., da mesma Villa,
havera 5 annos lhe succedeu cahir da ponte
de S. José abaixo, e se maltratou na côxa de
uma perna, de que melhorou com varios remedios, mas sempre sentia muitas dôres; passados dois annos, se lhe apostemou aquella
parte, e como mostrava ter dentro materias,
lhe abriram a côxa pela parte de dentro ; e
achando -se principio de osso pôdre, se curou
com muito trabaJho, porém sempre os nervos,.
e musculos lhe ficaram encorreados, de sorte,
que lhe faziam algum embaraço, e as uôres
sempre continuando. Padecia tambem uma
grande obstrucção, e por cçmta de curar esta
]1avia sabido para a Lagôa; com os dois primeiros banhos entrou a sentir grandes c.lôres, excessivo calor nas partes offendidas das côxas, mas,
continuando 15 dias, ficou inteiramente são.
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47? Antonio Pinto, da Lapa, com um estupor por toda a parte direita, que havia_
annos lhe sobreveiu; logo com os tres primeiros banhos se lhe desembaraçou o braço,
e a mão, mostrando tam bem melhoras na perna ;
porém como quiz saciar a gula comendo um
pouco de sorubi, peixe mui semell.iante ao
tubarão: se lhe poz o braço, e a mão na forma
antiga, e se retirou para voltar no rnez de Setembro.
48? :l\Iarcos José, do Tij uco do Serro Frio,
com uma caimbra em urna perna de tres annos
a esta parte, sentindo no tempo frio tantas
dôres, que lhe encobriam as pernas ; e todas
as vezes, que as mettia em agua fria se sentia
peior. Tem oito dias de banhos e se seute
com tanto allivio que publica não ter cousa
alguma.
49? José Luiz, preto forro, do Rio do
Peixe, com duas quebraduras, havia 22 annos a
esta parte; com oito dias de banhos se viu illeso.
50? O mesmo succedeu a :l\Iartinho, preto
forro, de Santa Rita, com uma quebradura, e
15 dias de banhos.
51? Bento Pinheiro da Veiga, dos Raposos, de idade de 75 annos, com uma rotura
de 70 annos; com os banhos ficou livre della.
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52? Caetano, escravo de Francisco Nogueira das Catas Alta·s, haverít um anno entrou
a desecear-se de sorte, que não pó ele dar um
passo, por anelar tambem com uma chaga em
um pé; comia muito, mas cada dia se Yia
mais esqueleto, . e vario do j uizo ; não chegou
a tomar 15 dias de banhos, e sahi u são.
53? Roque, filho de l\ianoel Rodrigu_e s ela
Costa, do mesmo Arraial, de 1~ annos de idade,
quando se criava, lhe cahiu uma braza em um
olho,
ficando com o olho f ecbado, e com.
cursos, vei u buscar o remedi o á Lagôa ; tornou
13 dias de banhos, sarou dos cursos ; o olho
se lhe abriu, e foi tendo algum principio de
vista, e se retirou. ·
54? Ignacia, escrava de Brites Corrêa, no
lVlorro da Intendeneia do Sabará, com tosse, e
dôr .u0 peüo, lançando algum sangue, quando
tossia, procedido tudo de lhe haver cabido
sobre os peitos, haveria quatro mezes, uma
gamella com roupa ; com 15 dias de banhos
está de todo sã, como tambem de um principio
de papo, que a a.meaçava,
55? Francisca, escrava de l\iiguel Lobo,
do Sabará, com uni formigueiro em uma perna,
ha quatro annos ; com 15 . dias de banhos se
achou inttiramente sã.
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56? Joanna Garcia, preta forra, na paragem do Ribeirão, padecia, havia alguns annos,
a falta de seu costume, eomo tambem bastantes
dôres nas curvas das pernas, de sorte, que as
não podia estender, e se o fazia, era com grandissim_o trabalho, e dôres ; tomou 15 dias de
banhos, e alcançou tantas melhoras, que se
retirou para sua casa com perfeita sande.
57? Josepha1 crioula, escrava de Bernarda
Antonia de l\iello, da Lappa, com 10 dias de
banhos fez próvida a natureza na falta que
experimentava da evacuação mel}.strual.
58? Pedro, escravo de Luiz Cardoso, da
dita Villa, padecia umas grandes dôres I na
barriga, de maneira, que se ia mirrando ; com
dois dias de banhos, deitou pela via tres lombrigas pretas de tres palmos cada uma, e
achou-se inteiramente livre das dôres.
60? Miguel, preto, do l\Iorro Vermelho,
com dois formigueiros, um em cada perna, havia
seis mezes, e uma grande obstrucção ; com
tres semanas de banho sarou.
61? Maria, :filha de Rita da Costa Moreira, parda, do Caheté, idade de tres annos,
:havendo seis mezes, que padecia um defluxo
~thmatico; com seis dias de banhos se viu
livre daquelJa queixa.
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· 62? .F rancisco, escravo do tenente Manoel
Gomes da Motta, das Macahubas,· · havia seis
annos, que se achava com a cara inchada com
umas grandes dôres nos pés; -restituiu-se á
sua saude com um mez de banhos.
63? Antonia, escrava do . dito tenente,
• com uma grande dureza na barriga, havia
annos ; com 15 dias de banhos, se pôz o ventre
natural, e retirou-se bôa.
64° Sebastião, escravo de Oatharina, preta
forra, da Lappa, com uma grande obstrucção,
que padecia -havia um armo, e lhe impedia·
todo o exercicio ; com um mez e meio de banhos
sarou de todo.
· '
65? Roza, escrava de Manoel Leitão, da
Lapa, com uma chaga grande no rosto, e com
u"!:::l olho o.ffendido da mesma, do qu_a l já _não
via ; com um mez e meio de banhos se achou
de todo · bôa.
66? Um escravo do P. João · de 'Araujo,
do In:ficcionado, com um esquentamento que
trazia, ha seis para sete annos ; com tres banhos
que tomou, t,eve melhoras.
__
67? Simão, escravo do sargento-mór Fe~
lizardo Ribeiro da Costa, do Sabará, havia
muit9s annos, que estava cego de gota serena;
com um mez de banhos divisa o vulto das
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pessoas, o sol _ou lua, e tudo o que é objecto
branco.
'. • 68'? Antonio Nunes, carpint~iro, da Rua
de Santa Quiteria, em Villa Rica, de tres
annos a esta parte padecia um defluxo asma- ·
tico, :procedido de uma cura de azougue, que
havia tomado ; com uns poucos de banhos
melhorou inteiramente.
69'? :Manoel Alvares, de junto á Villa
Rica, por causa de uma quéda, que deu de
um cavallo, se não podia bolir, ficando quasi
leso ; e para transportar-se a esta Lagoa o carregaram em · µma rede ; com 15 dias de banhos,
melhorou de sorte, que para sua casa se retirou a cavallo com movimento natural .
.70'? Domingos Pinto .da Cunha, na Paraopeba de baixo, com umas hemorrhoidas muito
inilammadas, -e um tumor junto á parte viril,
e de tempos ·se lhe intumecia, de sorte, que o
fazia padecer intoleraveis dôres, que só · com
ajudas se lhe mitigavam alguma cousa ; com
oito dias de banhos se achou livre.
71'? Ventura, escravo de Pedro da Silva
Pedroso, de Villa Rica, padecia urna erisipela,
havia 16 annos, por cuja causa tinha as pernas
muito inchadas ; com 15 dias de banhos ficou
sem signal algum, livre da queixa, como tam-
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bem curado de uma mão com que veiu aleijado.
72~ O dito Pedro ·da Sil ~a, p : ~~~i: g~·~nd~ :' ·
falta de vista por haver um anno, que· nã~ ·.·
podi~ ler nem . escrever sem Ó<;ulos ; .-com 15 :
dias de banhos se achou restituidi:t á sua
-vista;
··
. . .- :
. , _. .
73? Jorge, escravo de -Jacintho d~_Sa, qu_
e
.por inéapaz o · expulsóu de sua casa cheio dé'
quigilia nos pés, cujos dedo~ se. viam ~o mi dos ; ·
:c om Úní. mez de banhos.: se vê~ as . ch~gas ·ci" _ · . ·
.-catrizadas, .'e q uasi de tod~ ·fechada~~· ·.::• ;_ ~ · . . . . . .
,:; ,.-.'.-, 74? - :paulo, .' ' ~scravo·.. de :Antoni~--- --carlos
Moreira; d~ Sabará, · c·o·m :priiicipi~ de·.··_quigilia ._
na per.o.a ·. esquerda, ha _· sete ,annós, ·-_tendo -a . .
-t ibia; . e inchada· 'como um pequeno. barril, e no_
-ter~o principiava:·a · quigilia por .modo de cupim ·
a · separar-lhe _o .. mesmo: pé; com : 17 ·_dias de
.banhos desinchou de todo, e está quasi natural ...
~--~ > 75? J.VIanoei,' · escravo de ~anoel R~_drigues, ,
morador nos CI:i<n~los, ..com ___o_s pés inchados ha .
30 annos, e ,17 à .e ste _parte ·rebentaram .os me-._
,-tatirços am,bos,· e -1 he , cahira.m , .os . deq.os com_
qnigilia-; ha mez.-e· ~ei,o. está •.fecbad_a ,~ais..
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. ·. [._- dous annos, · que padecia inso:ffriveis dôres na. ·

conjuncção; · com poucos banhos arroiou a na.tureza · sem dôr alguma: . ._
~
J - .
· , ·,-- 77? · Quintili~na; preta forra, da mesma
_:.r
Villa,··~om a mesma queix.:;t; com poucos banhos.
.<. __
sarou.
·.:: .· ·. :,,-_ 78?-. A mulher de Braz Pinto, do Pompeo,
~-: · - padecia.. a mesina ·falta, havia 10 anrios, com
},: ·. _.griÍndissínias dores· 4 ou ·5 dias antes das- suas.
· · .:· descargas; ·e·:o teiil.po todo ·.-que ellas durav am,:
_'. ·. :_. é--outiós éinco· ·e :seis dias depois que a·cab avam; .
'.,'. : ·' tomou varias sem - utilidade ; .chegou á
;/ :_'. Làgôa; i/ àchâ nâo-se no dia seguinte ~cc11pa da,'
;/ 'iiãoi ·du;ido\1 bàrihar-se} ' e -continuóu sem dôr'. {'i·_'·.-: ·alpnia a fluir:<> sert men~truó . 'por ·espaço de
>:.. . i5 dias~ . aliviando de todos os mais symptomas: ·
·:. :· > -~(.' _79e>. · José;· escravo- de Antonio Gome~, das
· ,J fossas Novas~ com u·m •formigueiro ·no brà ç<? ·
. ...direito- h~ tres ·a::O:nos ; ·e m 20 dias está . de ·todo

'curas:

··são'; ,f ..1 ; .. ~ · :.- = ; .-. _. .. .-•._·; ~·· , ~-/ -: .. ·...
: ;.
, ,. . :i\.\::80?'.· Jo'sé Al~~res, 'pardo, sapateiro, do Pi ~·

. .·tánguí, ··ha ·3 · annos

se lhe• · ~ncheo- . a carà d é' · figàdb-; · com pouco:s ·. dí'as de banhos· sarou de ·
. to' ·o·.·. ...,~· ·. ..' . -~
' t. : ' ~ - . )' . .. . . . . ~-. ' . / --. ·.. _.,
~...
~· .
.
_},'.j>: ~s1?: Fra~ciscó Xa,~ier . de Oliveira , dv _.In- ·
'tiócion.àdó•- de •dóis · annos, e de seis mezes de_ . _ ~~ade/ teve ··uma '_purgação ·no ouvido direito,.
·a·
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a qual parando de repente no Rio de Janeiro ··
.
'
no anno 1732, se achou surdo de ambos os ouvidos, chegou á Lagôa ha 18 dias, e com ·enes
lhe principiou a purgação, que de antes tinha.
82? Domingas da Fonseca, preta forra, da
Villa do Sabará: com uma dor ha mais de seis
mezes em uma perna, e não obedecendo a varias curas, com 16 banhos sarou.
83? .João Teixeira, do Sabará, ha dois
annos que não podia reter as ourinas, porque
insensivelmente se expelliam ; com 15 dias de
banhos se achou são e nos primeiros logo sentio
melhoras.
84? Antonio da Silva, no Pegabem, depois
de varias e dilatadas curas por umas sarn~s,
que ha muito padecia, :ficou com falta de vista;
J?.ãO differençando de longe os objectos, e parecendo-lhe as regras de qualquer ~ escripta
um.as riS(!aS pretas ; com os hanb os lê sem
oculos e destino-ue perfeitamente os objectos.
'
o
85? Valeria de Sá, casada no· Rio Sipó,
desde os primeiros dias da' sua conjuncção ex:
perimentou ~ehemente dôres e grandes faltas
por cansa de uma_ obstrucção no baço, aos se·gundos banhos se achou occupada, e mettendo-se
na agua cessou o sangue, mas parando com os
banhos, usando bebida· de manhã, · fluio com
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tanta copia, que, sendo o seu costume só de
dois,
ou tres dias, o teve oito.
l =• . . . 86<.? Tiburcio Valerio de Almeida Pereira ·
: ~f/ .
do Rio de S. Franciscó, Barra do Paraopeb~
da parte de Pernambuco,_ ha 7 annos, que padece um flacto tão vehemente, que perturbanír ",. .
r .: :- • . do-lhe a vista, o fazia cahir, como accidente
de gota coral, não podia comer e andava com
.
demasiada_ melancolia, conhecia alguns · dias
. antes já pro.rimo por . algumas revoluções do
! . .. · ventre, que com frios grandes o accommettiam ;
',:
.
tem 18 dias de banhos, acha-se sem repetiç~
. _,
do flacto, costumado a ~ar-lhe muito· a miudo,
..,,.
come bem . e ·está alegre .
87? Antonio da Costa-Campos, do Tijuco do ·
Serro Frio, passando a Paracatú no anno 744, comendo um pouco â.e serubi, lhe rebentou o
·. ,
corpo com nma especie de figado, causa porque
retrocedeu da viagem; depois de tomar varios
aposmas, e azougue, esquentou-se de sorte, que :
depois de seis mezes lhe principio_u no osso
.- . -_
frontal um tumor grande, e outro no sadio do
braço ~squerdo, que, depois de tres mezes, rebentando com tal cópia de materias, que era·
\
obrigado a trazer um lenço atado por cima dos
olhos · ao terceiro banho não tendo os tumores
. ~mais ~ue uma pequena base, se vira m em muitos
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-o~ olhos abertos pela sua grandeza. toda,

e vi- .
s1velmente diminuindo o jacto das -materias .
-está quasi.· de todo secco. · : ·. ·. ._... •
. ,. ... .
'
,, . ··.. 88? Manoel Pereira •· Saramenho;.· carpiu~
teiro de Paraopeba, ha quatro annos teve uma
grande inflai.nmação de olho·s , de que lhe ficou
diminuta a vista, de soroo que sem ocu.l os· não
lia ; aos primeiros banhos lê sem elles.
.- , ,
., · 89<? Manoel Benguellá, escravo . de Francisco da Cunha, do· Jaguar~, havia ·•um anno,
qu~ padecia curs_os rebeldes, sein lhe aproveita~
reni remedi os, ·. com_ poucos banhos ~sarou . de
·todof:.-~' -! ~ .<·.. · '
.:-•.~·-_-; ,. -.~,... l\ ..: · . , ; > ::• ~.i:, ·
. · ... •. 90? Christovão Mem, .e scravo .dodito,ha um
anno com boubas e COr:Pi?3-_e ntos por-.b raços e peruas, depois de tres mezes lµe J}rincip~aram uns .
cursos;~ em .1 2 dias de banhos se achou livre.· .
· ! •.; .
91? Fraticisco de . 1\1oura . Chaves, do Rio
d~. Pedras; ha tres annosbavendo-se molha~o, ·
lhe· sobrevieram umas ·d ores na mão e perna
dkeita,. da qual perdeu . logo pel'a parte de fóra,
a sens~ção,' ficando-lb~· na mão dôres e~ccssivas
por tempo de Ulll: me~. Em Outubro de 748 lhe
appareceram umas nodoas negras no rosto, braço·
e pernas, ·e m que_-a pouco. e pouco ia p~rdendo
de todo a sensação. Em Novembro do dito anno
0 aconselharam a banhos de agua corrente, e.

<j
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.~ao sexro .se achou tão entorpecido que não p~di~
mãos;· , principalmente .ná
./,_;- ,_ direita·_nada podia segurar, .deixou . o.s. banhos; .
,.,,. e enfy'ori. ' .com
entrepoladas
. :purgas
.
'
' e·. remedios
,: } fresc~s, com os . quaes no mez de Janeiro prin~
cipi'ou á sentir melhoras, quanto ao movimento• .
.
'
chegou .á Lagoa; não · experimentou o· mesmo · .
effeito, .•mas antes. : lhe tornou sen~ação nas
partes, qtle a havfa ·perdid~. t ·,!:-;·• - ,·. : ,;.:. ' 921tJ Antonio Collaço, do Cah~té · levou um
'i
.
.
'·
,. cr"ioulo de idade d~ cinco ann~s coní lepra na . càr.
·beça e braços, os· cotovellos encolhidos e a mão
direitai -havendó:: cinco niezes que padecia esta.
q~eixa; -v~io p~epara_do, e quaze com um mez
de banhos sarou. ~:" .)<.•;··,.· ·: ·' : -:·:· . ·. _ . :,. .,·::,1 .
-:;' . 93? : José- de Freitas Pacheco, da obrigação
.
do Dr. Domingos ·Nunes Vieira, Intendente dà
Co:marcâ do . Rió_das Velhàs, chegou do Rio de .
Janeiro ·co'ui Ulll rheumatismõ .. gallico e•: cursos
_de ·sangue; ' no • mete·c arpb da mão direita lhe
i~ lev'a~dó uma . gomma, . cbni excessivas dores
\ iias junta:~,- especialmente no }oelho do mesmo
_.:_·1ado· mais ·se·c\ca,· que . a outra ;: frustou varias
·'curas;: e _perdendo o regimento nos dias d_a
·uma inflammação no olho es ·... Pascoa
.
', so'breveio
.
.. querdo, de que já não via, . sentindo graves
.'
. dores;° ;aos poucos ba~hos sarou. ·

\::.. dar .um· _passo, .e nas
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Francisco de Freitas, do Tijuco do
Serro, com opilação de muitos mezes, e com
varios ·remedios lhe principiou a inchar o
ventre quasi para um assetis ; . entrou ~os .
banhos, e desinchando da intumecencia lhe so'
brevieram_ em ambas as pernas umas erisipélas,
e pelo corpo todo por modo de brotoeja, e continuando nos banho8, se purificou de todo .
. 95? José · de Figueirôa, soldado dragão
destas lVIinas, e destacado n·o Saba1:á, com um
violen_to rheumatisruo galli.co, lhe ficaram umas
dores nas arteticas, que à.e todas as ju?tas lhe
impediam o movimento; .melhor·ando no primeiro banho, se ~chou no segundo mais aggravado, até que na continuação d'elles lançou
grande cópia de· sangue pisado, p_ela via inferior, e se retirou com conhecida melhora.
96~ Uma mulata de casa de Francisco
Velloso, do Inficcíonado, que· por um grande
defluxo nos olhos, de seis annos a esta parte
lhe sobrevieram umas unhas, que nã? só lhe .
cobriram o vulbo todo, mas lho iam dimi~uindo;
em menos de mez e meio se . vêm as ' unhas
gastas, di~isa-se o vulbo, · ainda que diminuido,
e eHa differenç~ os vultos, sendo que nem a
claridade do dia percebia.
97? · Izabel Ri.beiro de Castilho, mulher do ·
94?

\

1

- 49 alteres André Francisco Braga,do Sabará,
com 111 lobinho em um joelho, que lhe im~
dia ajoelhar;em 15 dias de banhos sarou:
91J2 Manoel,de idade de 14 anos,filho
do defunto Thomaz D.liz,do Rio das Velhas,
com b.ellidas nos olhos,e do direito nada
via, por estar todo coberto; com 15 dis.8
de banhos gastaram-se grande i:arte das
bellidas, e do olho es<Jllerdo1 de _qu& não
via, vê de sorte que j~ distingue todos
os objectoa.
99~ O alferes João Dias Torres I do
Pam~o do Sabara, com um grande tumor na
coxa da perna direita da r,arte de - dentro; cc.m. 15 dias de banhos ae poz rasoe
l(X)Q Maria, escrav'} de Francisco Fe!
nandee Br~ga, do Sabara,com um pipo havia allll08: com 15 dias de banhos
ficai
extincto •
• · 101ª Ignacia, escrava da viuva de J.2
ao Gonçalves da Costa, da Soledade·, com
brubu havia mezes; com os banhos sarou

-

i:erteitamente.
· 102g __ O capitão Manoel M1:rtins Meire];
le.s, das Congonhas ·do Sabara, padecia um
es·erobuto confirmado, com doree por todas as juntas,e dif!iculdade de our~,e
ventre
entumecido; de toda a oppressao I
est~ livre, e sem ameaço de tao
grave
queixa.
N
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Francisca, escrava do letrado ?-'.LB.noel de Bastos de Oliveira
d
San~ lllzia, havia dois annos,~e pa~

decia de uma tosse gallica, e .falta do
seu costume; e em menos de um mez sarou da tosse, e está assistida d·o seu
regresso.
.
~ia
Antonio Francisco Neves, do
Sabara, padeceo llllitos annos variOB ataques gallicos, que frustaram o uso
de varios alixafarma.cos, e .1I1ercuriaea,
e ult. i mamente padecia tal debilidade~ ~rte interna das coxas, que não so nao podia. montar a cava.llo,mas nem

·livremente andar: aos pouc·os
bamhos
desembaraçc:n de ,sorte, que livrenente
·· monta, e sem ajuda de outrem.
l05J2" Aleixo de Miranda, de Santa
Iuzia, ~om a cara toda cheia de tal~
rias, ja suppira.dàs em horrorosas e~
gas, que tinham baldado effeito de di_!
ferentes remedioe: trazia as pernas,e
braços encolhidos com _,grandes dores,
que nem podia andar, nem mover-se, de
maneira , que ia pa.ra o banho encosta.
d
do a dois escravos; em pouco· mais
e
dois nezes se desembaraçou das perna~
allivioo. àos braços, e se cicatriza ram qu-asi todas as chs.&S,S do ro~O·•
106'2 Um sobrinho do F. Manoel N!!.
nes Neto 1 Capen.ão de N. Senhora
da
Soledade do Sabará,ccm ~ cancrot~~
labio
superior, que Jª lhe

. ..r:=-;;_..;~"-
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já lhe tinha comido as cartilagens do nariz, e
elevado em grandes intumecenci¾ todo O paladar; com dois mezes de banhos · cou mundi- .. ficado o labio, .e o nariz ; mas éolll! se fez mais
inclemente o ar por causa do gra e frio: experimentava, que as faces, e cica: izes se lhe.
iam ii.ovamente aggravando, po~ ~ uja causa,
por conselho dos medicos se recolh, u para sua
casa e voltará na melhor estação. ·
107'? Ildefonso, preto forró d 24 annos
morador junto a N. Senhora do 0' d a Villa do "
Sabará, com uma chaga em uma coxa da perna _
·havia ·poucos· mezes, e de nenhuma sorte obedecia aos remedios, que lhe applicav a m, antes
lhe causava tantas dores, que de n oi t€ não dor-_
miã: n'esta afllicção lhe 'sobrfyeio tanta cópia
de sangue pela boca, e tomando outros reme- •
dios, applicados por_ medicos, não consegnio .
4
melhoras , to~on
o Santíssimo Viatico ;. e pondo'
.
lhe nas chagas uns panos molhados na agua da
tagôa, logo minoraram as dôres, e d ormio t-0da
a noite' e se sentio com tanto. allivi o, que cor- ·
roborado de forças se transportou até a L agôa, .
.
e cóm o mm interno, e externo d'aq uella prodigiosa agua está bom.
.. . Esta é a :fiel ·. relação do descobr i mento da
· p~Ódigiosa agua ·da· Lagôa Grande ; p orque se
1
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velhos processos, todas as antigas fontes de
conhecimento, para só se cogitar das theorias
sanccionadas pela moda, venha eu, co~ o al 7
forge cheio de velharias e apoiado _ao bastão
do empirismo, reviver palavras que pareciam
bem mortas já desde os primordios do seculo.
Não se me accuse por isto, repito ; bem sei
que não faz das melhores figuras aquelle que, ·
no meio de estofos novos, se a.presenta revestido com o facto remendado do passado.
Mas, quero uma vez ao . menós dar ·. expansão a um protesto que vive dentro de mim
abafado pelo pêso oneroso do exclusivismo
scienti:fico actual. '
A medicina, sempre se o disse e ainda
hoje se repete, é uma scienci~ de observação.
Ora, em tal ordem de sciencias, a tradição, o
empirismo, são as fontes d' onde promanam
os materiaes, que vão dar tarefa aos pesq~is~dores de laboratorio.
Uns e ou·tros, observadores e experimentadores se completam. Quando estes apoderam,
se do que lhes fornecem aquelles, estao na
obra da transformação do empirismo em affirmações positivas e scienti:ficas. Uns . tiram a
prova dos outros. Si a medicina se valesse
- ·
ma1·s não faria
exclusivamente dos pnmerros,

-
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do que empirismo: ella. não se poderia exalçar
ás ·cumiadas da sciencia ; mas, ainda assim,
ella poderia ter a mesma utilidade, hoje, que
teve-a em todos os tempos.
· :· · Entretanto, o laboratorio sómente, ou a
theoria pu.rá e abst~cta, jámais colheria os
louros que analteceram por seculos immemoriaes sua co-irmã, a obserYação pura.
. Si a ·medici~a· n~o se _tem emparelhado
com as demais sciencias na vertigem com que
estas ascendem ás alturas do progresso, é que,
ÍlIB~inada com:·
vantage~s reaes da experimentação, julgou só dever ahi pro~urar a verdade, e fechar os olhos á observação, que ellà
desáenhosamente denom1Dou empirismo.

as

·· •: · Não, ~ão é mais possível que se permitta
_que ella continue a · lavrar este terrenÓ ingrato
de· ex~lusivism:o; dir-se-hia que, embora ·armada de dous pés, ella julga pa~adoxalmente
que, para avantajar-se na corrida, se dispensa
de um delles.
Não sou, pois, empirista ; o que quero é
que se não, dispense um dos pés, é que se
corra com ambos.
Nesta ordem de idéas, a experiencia do
passado torna-se uma fonte inesgotavel, onde

,, ,:::

,_ lt_,-; t
..& - • ; _ _ .;:.

56

podemos haurir senipre elementos que enriqueçam o patrimonio da sciencia.
Cumpre, é verdade, dar o desconto aos
preconceitos de época, aos êrros d~ então . . <
l\Ias, nem tudo é falso no que nos transinittiu a tradição.- E' sobretudo neste descri~
men entre a verdade e o êrro, que está ·o criterio médico.
...
Eis porque julguei dever ir desenterrar do
pó do esquecimento as duas longas memorias,
transcriptas áquem e além deste trecho.
Até esta data não consta que investigações
de ordem chiniica tivessem sido feitas soôre
nem uma das nossas aguas mineraes.
Foi no periodo de 1815 a 1826 que iniciaram-se as analyses, entre nós : a primeira, em
agua do Araxá ; e a segunda, em agua das
fontes da Campanha; co1no vêr-se-ha no correr
da memoria infra.
Ainda uma vez cumpro o dever de arrancar do pó dos archi vos estas curiosidades;
para trazêl-as á fulgida luz da geração médica
actual.
Bem como aquella primeira noticia, não
se trata de um documento banal ; além de nos
€Sclarecer sobre a natureza e efficacia das
aguas mineralisadas da Campanha, dá-nos uma

\
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idéa, e bem nitida, de toda aquella zona, sôb
varios pontos de vista:
Reproduzindo-as em toda sua inteo-ra nos
o
'
julgâmos dispensados de quaesquer considerações, insistindo entretanto em chamar a attenção do leitor para a analyse que se contém
na segunda, a qual, nem por tosca, se lhe
póde escurecer a gloria de ter sido a prim~ira
_das menos completas effectuadas entre nós.
De resto, como se deduz da propria narrativa, tem esta memoria igual merito, que a
outra, pois nella se fazem referencias a sessent'annos passados, ou - digâ:mos - a 1756,
quando menos. Eil-a:
Ao

Sr.

ANTONIO DA.

SrLVEIRA.

CALDEIRA..

Que compadecido do estado deploravel de
minha saude, por amisade pura, com mão bemfazeja, não se poupando á incommodos, me arranéo'u d'entre as causas, que devoravam minha existencia no Rio de Janeiro, dedica este
primeiro limitado fruct-0 de suas melhoras o
seu ·reconhecido Irmão e Amigo
M.

DA

s.

R.·

l'h ot ;:r.11·.
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AMIGO LEITOR

\

·!

Os algozes receios, filhos primogenitos da ---negra hypochondria, que me haviam declarado
constante e crua guerra, for~aram-mel em.fim~
.depois de longo padecimento, a tomar a resolução firme de os combater denodadam~nte
servindo ao mesmo tempo áquelles, que se ima-'
ginam, ou são na realidade, tanto ou mais infe- ·
lizes, do que eu proprio.
Não me era occulto, que debil, e sosinho
em campo limpo, contra _um exercito numeroso,
poderia facµmente succumbir á seus golpe.is;
animava-me comtudo a consideração, que o
General mais famigerado em vencer batalhas
cainpaes, não é sempre · mais venturoso que o
guerrilheiro tenaz. ·
Alssim · determinado, tenho escaràmuçado
em pessoa sem cessar a favor dos meus clientes;
e á luz vai com brevidade apparecer a relação
dos meus triu.m phos, os quaes, se bem que pareçam bem pequenos . aos olhos indifferente.s
dos espectadores, são de mui grande importancia pará mim ; porquanto os meus perseguidores e implacaveis inimigos, á forç~ de
combates parciaes, abandonando a offens1va.,
acham-se actualmente, por mim, noite e dia, sitia<los em seus entrincheiramentos ..
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INTRODUCÇÃO
Triste, e acabrunhado com o peso de meus
males, e infortunio, cedendo não sem penoso
constrangimento ás instancias dos meus, ás
persuazões dos amigos, e á minha propria pre·snmpção, e esperança, de que os banhos de Cal das i::taturaes, auxiliados pela salubridade geralmente reconhecida do clima de Minas pode,
'
riam restituir-me ainda, ao menos em parte, a
. saneie arruinada, particli!-a,rment·e no que pert.enée á perda quaze tot,a,l de meus movirnentos voluntarios, sem, lesão do sentirnento (tudo effeii-0
dezastroso
de uma febre capitulada .por typho, que
.
tro-nxe sua origérn da cornmissão á Macacú), o que
o Rio de Janeiro, tanto por sna.s circumstancias locaes, como tambem pelo estado político
d'aquella epóca, não me promettia já, resignado
á minha sorte aventurei-me á jornada, ainda
qu~ fóra de tempo idoneo, e embaraçado em
Valença pelo adiantamento da estação chuvoza,
entrei finalmente ·nos ultimos dias de Julho do
corrente na bem situada, e agradavel Villa da
Campanha. Aqui em ar mais livre, e dezabafado, ~ecobrando novo animo, · determinei-me
le;antar a guerra dentro de mim mesmo, e sacudir ·o dezapiedado jugo da medonha bypo-

.

cbondria, furtando-lhe o tempo tão mal empregado para o aproveitar na contemplaçã·o ele objectos, que rapida, e successivamente se offereciam
aos meus olhos, os quaes pela noYidade me recompeni;_aria . qnando menos com a dezeja,la distração. Chegado que eu fosse ao suspirado
campo das Caldas, vendo-me sem guia, ou re/ gimento __pelo qual me regulasse no uzo dos
/ , banhos (porque ainda não consta ter appare~ cido neste paiz coiza de semelhante genero),
-yi-me obrigado á tirar de mim proprio os recursos, que não encontrava á roda de mim ; e á
fôrça de indagações, e reflexão consegui estabelecer um methodo que, servindo-me a ruim, será
talvez tamberu util aos mais, emquauto não sahir
á luz outro melhor, e por isso apressadamente
me abalancei a reunir na memoria, que vou
submetter ao publicó sensato, quanto julgo mais
necessario para evitar dezastre, e aliviar a humanidade soffredôra. Descrevo primeiro que tudo a
localidade. ( O autor ela niemoria manda vér wn
desenho appenso, que não reproduzo aqui); relátando
em seguimento a descoberta da fonte Hydro-Sulfurada notando o abuzo, e o pouco aprêço que
'
.
della se tem feito, e propondo o que cumpre
actualmentefazer-se para a tornar mais vantajoza,
e bene.fica aos desgraçados que, a ella recorrem.
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· · Em~mero as suas qualidades physicas, e
chimicas mais salientes, e suas virtudes medicas·
não me disfarçando a imperfeiç[to desta em:-'
preza na parte chiinica tanto por falta de
meios proprios para isso, como porque .nrto
possuo os conhecimentos praticos precizos para:.
executar uma analyse minucioza, e delicada,
contentando-me que aquella, que apresento, seja
su:fficiente para se conseguirem os fins da medicina.
Indico finalmente a~ molestias, em que, me_
parece, ella, mais convém, e o methodo que
se deve guardar acautelladamente em seu uzo,
assim interno, . como externo, referindo -me.
quanto a temperatura e metheorologia á~ talJellas, que vão apensas nõ fim da obra, e que
principiando na Campanha no 1? de Agosto
ahi tambem terminam no fim de Kovembro.
Não ficou em esquecimento a Agua Virtuoza.
A' Yista do que fica referido, ninguem
por certo esperará, · que de minlias tremulas
mãos saia coiza que geito tenha ; ruas antes
os b~m intencionados desculparão facilmente
as imperfeições de toda a sorte, e ainda os
erros, que, pela pressa, escassês de conhecimentos me tenham escapado neste bo::;quejo, os
quaes eu prometto ingenuamente reparar, quando
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delles me aperceber, ou me forem por outrem
advertidos.
Por afortunado me daria eu, se com este·
_m esquinho trabalho chega<s.<:m á resgatar uma
pequenina parte_ ao . menos da grande divida
de gratidão, pela qual me tem preso, e obri- .
gado, a recepção hospitaleira, e a urbanidadé
generoza dos habitante8 de l\iinas, por onde
tenho tido a ventura de viajar, qualidades estas
que elles possuem em grâo tão excellente, que
não podem ser excedidas em outra qualquer
parte do mundo.

Memoria sobre as fontes hydro-sulfuradas,
quentes, ou não, e sobre a agua Virtuoza,
ou acidula, da provincia de Minas-Geraes;
incluidos seus uzos medicos externos, e
internos: publicada pelo Doutor M. S. R._
.

.

As aguas thermaes· sulfureas mais conhecidas, e uzadas na província de Minas-Geraes,
existem na fazenda do capitão Joaquim . Fernandes · da Costa Junqueira, seis legoas da freguezia de Caldas, · e vint'oito da Villa da
Campanha, em uma pequena planice,. limitada
da baud·a do Norte por uma serra, e da do Sul
par um aggregado de morros, que elevando-se,

- 63 e torcendo cada vez ma.is J.'8,ra a dita,
serra, r ormam um boqueirão para o oé
te, o qual favorece extremamente
õ
vento deste la.d o~
He ella _tambem cortada quaze
no
seu centro por um ribeirão com o lei
to pedregozo., e margens a.ltas, o qua1:
forma.do por dois braços ,ambos proxi
mos um. do outro em sua ori:::,-ain.
da ser
o
ra., e dos guaes um corre em sua maior extensa o quasi paralle lamente à
mesma., e o outro serpenteando o campo por mais de legoa em sua direcção
para o SU~ volta para o !forte a fazer barrarcom o primeiro,; e vai ( o
dito ribeirã9)., depois de receber ~
tras IIU.itas agu..as., a atravessar para
o Norte,. à grande dis~ancia, aquella
mesma serra, que lhe dera nascimento •.
o terreno circumvizinho é monta
nhozo.,de formação secundaria,e cobe.!:
to de prodigioza quantidade de pedra
solta com ba~s.,e quebradas _P3-ra r~
cabimento das aguas., e .r orma.çoes dos
rios,não produzindo quasi ·oo.tra coique não sejam pastos para oa gados, e na:., ·serrasmesquinhas searas, l"asteiras capoeiras.,e pinheiros que
cresc~ melhor ás bordas dos rios ..
.. Ha sessent 'annos.,salvo o erro., que
quaze pelo mesmo tempo, ~m dous pequ~
nos brejos situados., um a margem es;
querda do ribeirão das Caldas,
ja
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- 64 des-cripto., e outro na direita do seu se
gu.ndo braço.,se observou., que arrebenta-=vem por ro1merosos pontos sobre as aguas
que vertiam das entranhas da terra co~
.força., e em quantidade não ~quena ao
nive1 do leito destes ribeirÕes, dezoi
to palmos abaixo do terreno
pe!?ado bÕ
,
o
,
lhas de ar, sen:elhantes as que se le- vantam da agua de sabão., ·agitada.,·o que
unido ao calor., e cheiro d'ovos podres
dellas exhalado .fez crer ao povo, que
eram .ferventes, e proprias no seu moo.o
de entender para curarem toda a sorte
de -inolestias.
Correndo logo ..rama. d 1 esta descoberta não faltaram doentes 'que., anhelando
encontrar ne llas remedio e.fficaz contra suas doen~s., e achaques., sem att~
nção em geral. á conselho medico.,concol:
reasem successiva.mente -de di.f.f'erentese ainda de , entras
pontos da 'previne.ia.,
,
convizinha.s., a experimenta-aa,ja ~
ndo-se n 1 ellas varias
·v ezes ao dia,ex,
postos ao ar., e ja bebendo-as em tp"andes- quaãtidades sem regra., nem medid8: de ..cujos abuzos devem sem duvida ter resultado damno a nuitoa, e benerl~io_
a pou.cos.

/

I

1

Não havemo quase habitantes n'es 1
tes côntornos., os vizitantes d e. ·l 1es sustentavam-se de caça., de provia oes., que comsigo t ~ z ~ · ou mandavam pro~
obrigados
rar ao longe., vendo-se

-
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gados á levantar para sua moradia durante a
sua estada alli, ligeiros ranchos de palha • e a
,
'
fazer anteparos á roda · das fontes quentes, os '
quaes em sua retirada, eram immediatamente
destruidos tanto pelo gado vaccum, e cavallar,
como pelas bestas selvagens, que procuram semelhantes ·a goas por toda a parte com extrema
avidez, podendo-se affirmar isto mesmo tambem
das aves ; ? que tudo succede ainda hoje quaze
do mesmo modo.
Em 1826, Ago~tinho de Souza Loureiro, Juiz
de Fóra da Campanha, por ordem do Governo,
e consentimento da Camara, _visitou as Caldas,
e preferindo a fonte hydrosulfurada da margem
direita do ribeirão, a do segundo braço ·do
mesmo, ori por outra, a agua chamada - do
Campo - (que foi deixada em pleno abandono
aos gados), e reconhecendo, que aquella se encerrava no comprimento de cinco braças, e na
largura de mais de huma, depois de mandar
praticar algum aterro para entupir a agua
commum de temperatura ordinaria, que mina
do tejnco em toda circumferencia opposta á
primeira, cercou-a na extensão de algumas
braças de uma parede de quatro a cinco palmos
de altura, mais reforçada da banda do rio, e
fez logo abrir dous poços cada hum de mais de
6

ôo

(
,r,

seis palmos de comprimento sobre tres de largo, / .
e quatro de profundidade, os quaes foram for-/
rados por dentro de taboado com grandes buracos no fundo para a subida das aguas, e com•
petente esgotadouro de tubos de madeira, que
atravessam a parede de parte a parte para o
ribeirão, sendo cada um pratica do palmo, e
meio abaixo da borda d' elles.
No tanque coberto, rolhado que seja o seu
tubo de esgoto, em pouco mais de um minut:o
-a agua · o franqueia ; e por uma experiencia
instituida para conhecer athe que ponto se elevaria a dita agua, em menos de cinco minutos
ella subio quaze cinco palmos, e com experiencia mais exacta ha toda a pro habilidade,
que montará talvez, quando menos á altura do
terreno vizinho, ou dezoito palmos de sua na.s-cença, e do leito do rio. E finalmente ordenou,
que se cubrissem de uma choupana de palha,
a qual, bem como a parede, foram ambas,
pouco tempo depois, demolidas pelos repetidos
insultos das enchentes do rio.
Eis aqui pois todo o · beneficio, e apreço,
que athe o prezente tem merecido estas aguas
tão preciozaa, em ponto de vistas medico, e
não menos em consideração Nacional, vendo-se,
_quem. se preciza banhar, na alternativa de, ou
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suar no poço, respirando o gaz hydrogenio-sulfurado, venenozo como todos sabem, ou de voltar
para os ranchos, distantes dahi, suando, exposto ao ar, o que, segundo contam, já tem
produzido e:ffeitos funestos.
No meu fraco entender com modica despeza da bolsa dos particulares, ou da Fazenda
Publica póde-se melhorar muito esta agua á..
favor dos doentes, a quem ella convenha.
Voltando o ribeirão á direita, e encannando-o na extensão pouco mais, ou menos de
cento e trinta braças ; praticando um válo á
.sua esquerda, para receber as aguas dos montes
no .t empo das enchentes ; ou, ainda mais facilmente, cortando o angulo agudo da margem
do rib~irão, opposta aos tanques para o alargar,
encostar as aguas d' aquelle lado, quebrando.lhe a furia contra a parede dos poços ; alem
dos dous poços já existentes, que devem ser
.renovados ; e melhorados, separando alguma
.agua para se beber, formando uma especie de
cópa convenientemente arranjada ; e :finalmente
.levantando sobre a parede da -parte do .rio, que
_deve ser dobrada, e triplicada em espessura, e
mais augmentada ainda para os lados, refeitas
de novo todas as demais n'altura que melhor
julgarem os peritos da arte; um edificio, seja
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elle muito embora coberto de palha, com a extensão, e com modos . sufficientes para O fim a
que he destinado.
'
Deverá elle ser dividido em sala d'entrada
em quartos de suar, e de banho;separados ·para'
homens, e mulheres, e da agua de beber, sendolhe introduzida luz bastante, e praticando-se
aberturas nas paredes dos poços, que dêem sabida ao gaz venenozo, logo que o doente se retirar do bari.ho para ir suar.
/
No campo proximo, longe da athemosphera
/ dos tanques, cumpre edificar ranchos, ou esta/
belecer casas de hospedaria, onde se recolham, e
habitem os enfermos, que para ali se dirigirem;
pois que n' este logar tudo falta, e o vizinho
mais proximo mora dahi distante legoa, e meia.
Ouvindo-me fazer estas e outras observações o proprietario da Fazenda, o Capitão Joaquim Bernardes da Costa Junqueira prometteume solemnemente levar á pratica á sua custa.,
e em beneficio publico, este· tôsco plano, principiando logo a cortar a rocha opposta á fonte
quente ; e como elle é um cidadã.o reconhecido
por probo, e exacto observador de sua palavra,
ha toda probabilidade, que se mostre, n' este
cazo, bom patriota, cidadão intelligente, e benemerito.
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Em minha chegada á Freguezia de Caldas,
Antonio Pinto da Cunha, negociante alli rezidente denunciou-me a ex:istencia de dous olhos
d'agu~ sulfurada, um frio, e outro alguma coiza
morno, á uma pequena legoa de distancia do Arraial, na margem direita do rio Verde. (O auctor
niand_a vê?· o desenho n. 2, que veni a1Jp6nso ao
seu opusc-iilo.)
A' persuazões minhas, e pela infl. uencia do
Capitão Augusto Jozé Ribeiro, que então servia
de Juiz de Paz, cidadão probo, humano, e mui
amante do seu Paiz, o dito Pinto, merecedor
nisto de elogio, começou a derrocar, e a planar as
eminencias vizinhas a estas aguas, fez um tanque
sobre o olho d' agua mais quente, cobrio-o de
palha, e levantou um rancho proximo, preparando-se para lançar uma ponte sobre o rio, e pôr
em pratica as outras minhas recommendações.
Estas aguas têem as mesmas qualidades physicas, chimicas, e medicinaes, que as das Caldas,
excepto que o calor n' ellas excede sómente
quatro gráos de Fahrenheit a temperatura ordinaria, do dia, em que se faz a observação; o que
com tudo he ainda em parte _devido á mistura da
agua ordinaria, que filtra pela terra fôfa para
o tanque imperfeitamente acabado.
Para remediar similhant-e falta, e tornar
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proveitoza esta agua precioza, aconselhei-lhe que
mandasse construir um tubo de ferro, ou ain.d a
mesmo de madeira para esse fim apropriaa~· - 0
. '
qual nascendo de um fogão, ou fornalha, feita
segundo as regras proprias, corresse ao comprimento do tanque, por baixo do forro de taboado para conduzir o vapôr da agua fervendo,
sahindo em um quarto vizinho, onde os rheumaticos, e os que quizessem variar do banho
sulfurado para o de vapôr podessem expôr á
elle todo o côrpo, ou sómente a parte affectada.
Se se concluir esta obra, bem pouco dispendioza, é de esperar, que rezulte vantagem,
tanto aos habitantes do Arraial, como aos de
mais longe, encontrando ali mais commodidades,
que no campo das Caldas. A:ffirmam-me tambem, que n'um logar chamado - Caracol existem tres olhos d' agua sulfurea morna, e
na vizinhança do Rio Verde, aguas ferreas.
A Agua Hydro-Sulfurada em questão é sobresaturada de gaz, que não encontrando bastante
pressão no peso da atmosphera para se conservar n'ella mecanicamente defund.ido, escapa fingindo fervura, e evapora-se da sua superficie. No
tanque coberto a agua é constantemente de temperatura de 110º - da escala de Fahrenheit, e
sua atmosphera, ou vapor do poço da de 72º.
1
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E ella exhala o c·heiro de ovos podres, e
tem gosto enjoativo; é limpida e untuosa,
limpando o corpo logo que n' ella entra; excita.
·
na . peII e um sentimento
de calor acre, exasperando as erupções cutaneas, e mesmo fazendo
reapparecer aquellas, que estando de todo
apagadas, se julgam curadas, como acontece
com as bobaticas, etc., etc. Usada externamente em banhos geraes . ella produz ás vezes,
em menos de dous minutos, suór abundante
e anxiedade, vertigens, syncopes, vomi tos e
consequente debilidade, nos quen' elle se demoram
tempo demasiado; constringe tambem o ventre
e promove a secreção biliar pri1:1,cipalmente.
· As mesmas qualidades teem as aguas vizinhas ao Arraial, exceptuando a da temperatura, como já se disse. (*)
(*) Os metaes e principalmente o azougue, 9ue
se introduzem tanto n 'ella, como no gaz r ecolhido,
segundo as regras proprias ficam d en egridos. P ela evaporação espontanea e ainda mais dep~essa pela_ fervurar
a agua hydro-sulfuruda p erde as qu alidades nc1m a r eferidas, reassumindo aquellas de agua ordina;:ia, sem_ qu e se
perturbe o liquido, ou haja precipitado algum dura~te
e~ta operação. Ajuntando á a~u?- hydro-sulfurada acido
mtroso, ou sulfuroso, ba prec1p1taçao d e eD.-.xofre. Pela.
infusão de galhas não ha precipitado, mas com agua de
c~l h~ um precipitado bra nco e abun<!_ante. P elo que fica
dito e de presumir que esta agua nao c~mtenha b y drosulfato sulfurado, apezar de, ou não ter tido os reagentes

,
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Sendo alheio de meu proposito entrar em
qualquer discussão sobre a origem d'escas
aguas, remetto ~ssa tarefa aos especuladore·s
eminentes em taes materias.

SOBRE

AS

l\IOLESTIA..S

QUE

PEDEM

O

USO

EXTERNO, OU INTERNO DAS CA..LD.A.S -

Pondo de parte as relações menos ;erdadeiras, ou exageradas, de curas, como milagrozas, operadas por dous, tres~ ou poucos
banhos da Agua··Hydro-Sulfuràda, que actualmente nos occupa, em molestias differentes
em genero e especie d'aquellas em que a experiencia medica tem mostrado vantagens não
equivocas de seu uso methodico, limitar-me-hei
a referir succintamente, na falta de observações
profusionaes alguns casos dos mais desesperados, de pessoas mesmo ido.ias, vivas, ou
quando fallecidas, testemunhados por outras
:fidedignas, ainda existentes, bem persuadido,

para demonstrar esta asser ção, ou a I?reseuça de outras
quaesquer materias sa lin as. Não houv e ~nstr_umentos para
recolher e analysar os outros gnzes s1mphces, ou compostos, que esta agua possa conter; e nem tam bem para.
verificar methodicumcnte o seu peso.

1B iblio te c a

•

-

Te rm-as Antonio C arfos
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que em Medicina asserções vagas nunca enchem
o logar de factos, embora não tenham elles
sido exactamente recolhidos e considerados.
Offerece-se em primeiro logar aquelle do
Sr. Manoel Leite, de Pouzo Alegre, o qual
tendo padecido de rheurnatismo por muito
tempo, a ponto de ficar tolhido quasi de todo
em seus movimentos voluntarios, e ser conduzido deitado em um carrinho de mão pela
casa e na rua, quando precisava respirar ar
novo, com os banhos das caldas repetidos em
tres estações differentes, recuperou perfeitamente sua perdida sa ude. No mesmo estado,
ou ainda peior se achavam - Thomé .,..-\. ntonio
da Silva, morador de Caldas, Custodio l\Iartins,
do Ouro Preto, Pedro Domingues e seu irmão
Antonio Domingues do Douradinho; Joaquim
Bernardes da Rocha, Vicente Ferreira Domingues,
Frei Antonio de Padua, de Campinas, e o
Desembargador l\Ianoel Pedro Gomes, etc., os
quaes tiveram a mesma fortuna, se bem que
ha motivos de presumir, que n'este ultimo
houvesse complicação Syphilitica, o que explica
de alo-uma
maneira sua recabida e morte na
b
Villa da Campanha. O Reverendo Vigario de
Caldas me communicou, que estando no uzo
dos banhos pelo mesmo mal, alli comparecera

..

. ,.

" . ,.._

74

um individuo tão rhewrnatisado, que os calca.nhares se prendiam ás nadegas, o que nã<l
obstante, elle recobrara perfeitamente sua.
saude.
A Paralysia provinda de outras causas, ou
molcstias, que não seja o rhenmatismo, não
parece ter obtido d'aquella Agua o mesmo
decidido favor, se bem que a tal respeito não
se possa aventurar juizo seguro emquanto mais
escrupuloso exame de novos casos, methodicamente tratados não depozer pró ou contra sua
utilidade. Comtudo, seja-me permittido expôr
o meu modo de encarar a máis poderoza talvez
de quantas objecções hajam de embaraçar o
pratico no emprego de semelhante meio em.
qualquer especie, ou variedade de paralysia.
Sirva de exemplo aquella occasionada pela
apoplexia chamada - sanguinea - e_m um individuo moço, robusto, sanguineo, etc., etc., etc ..,
em uma temperatura de 110 gráos de Fahrenheit (dirá qualquer) é de receiar, que a dilatação dos solidos e rarefação dos :fluidos produzindo no cerebro predisposto cumulo sanguíneo preternatural mais rapidamente do que
a diaphoréze, restabeleça o equilibrio universal,
não se determine novo ataque apopletico ; mas
este receio e embaraço deve desapparecei;
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quando attentamente se considerar, que as
aguas naturaes hydro-sulfuradas ma~ conhecidas na Europa, ás quaes se recorre com vantagem geralmente, gozam cada qual em sua
respectiva fonte de temperatura propria, sendo
a que a tem mais baixa, de 92 gráos de Fahrenheit, e a mais ellevada de 170; que ninguem
a quaze questiona mais a superioridade dos
banhos da Agua Hydro-Sulfurada, nos casos
em que elles convêm sobre os da agua simples
de igual calor ; e que :finalmente ha o meio
facil de tirar aquella dos tanques e graduar-lhe
a temperatura, segundo as circumstancias do
doente, que ambici~so de melhoras, ou tal vez
já desesperado . a ella, mesmo no estado natural, bem depressa e grádualmente se habituará,
quando tenha esgotado todos os outros meios
poderosos, que possue e recommenda a Medicina. Frei Francisco do Monte Carmello, de Itú,.
e o Capitão Gonçalo Gomes l\'Iartins, ambos
estoporados, sem poder fallar o primeiro, tiveram. melhoras com os banhos. Uma preta da
Costa, escrava de Antonio da Silva Guimarães,
da idade de 25 annos pouco mais ou menos,
mergulha-se no rio estando regrada, suspende-se
immediatamente a menstruação e ella apparece
na manhã seguinte paraplegica.
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Apezar do uzo de rernedios empíricos, que
de tal sorte a debilitaram, que não retinha ·
mais as urinas, nem a mat.eria alvina, protegida pela natureza, rio fim de um anno encos'
tada a um bordão, ou pegada pelas paredes·
principiava a arrastar-se apenas, quando sendo
por mim aconselhada, que entrasse no uzo dos
banhos • menciona<;los e da agua por bebida,
logo ao decimo foi regularmente assistida, e .
achava-se na minha retirada quasi em estado
de dispensar o arrimo do bordão ; e agora me_
certifica o Capitão Augusto José Ribeiro, que
ella está de todo restabelecida. Outro tantó
diria eu a respe~to de certas molestias espas_modicas inveteradas e abandonadas já pelos
Professores : o hysterismo, a hypochondria e a
choréa de S. Victo, nas quaes é bem sabido,
que muito bem fázeni os banhos aquosos de
90º á 97º gráos de Fahrenheit.
É voz geral nas vizinhanças de Caldas,
que na complicação do Rheuniat·i snio com o
vicio syphilitico, na escrophula, escorbuto, •bôbas,
e nas mais molestias de pelle, quando mesmo
pareçam curadas, os banhos em qúest~o são _
extremamente prejudiciaes.
Nas edemacias produzidas pela erysipéla
endemica no Rio de Janeiro, o uso interno e
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externo das Caldas promette mui decididas
vantagens; bem como Il.as chagas atonicas e
particularmente nas molestias, que tem _dependencia de dezordéns chronicas das visceras
abdominaes. O Padre Alexandre Gomes de
Arauj<;>, com o corpo quaze todo chagado, com
poucos banhos sarou perfeitamente.
Passado que seja o periodo agudo do
Rheurnatismo, tendo cada qual em seus proprios lar~s, recorrido ao uzo de banhos quentes
d'agua simples, ou de qualquer sorte compostos, como os de caldas artificiaes geraes ou
particulares, por embrocações, variando-lhes á
vontade a temperatura de 84 ° graus a 110° e
mais ainda, por vinte ou trinta dias seguidos
ou alternados, por vinte minutos por cada vez,
conforme o estado do doente, ou lançado mão
dos banhos de vapor aquoso, a falharem os
primeiros, na tempe~atura de 96° pelo methodo já mencionado; uzando internamente, e
ao mesmo tempo, tanto em um, como em outro
ca.so supposto de remedios sudoríficos, e entre
outros com preferencia as preparações de
guaiaco com calomelanos, sulfureto de antimonio, etc.", etc. ; perdida e1n fim a esperança
de restabelecimento por aquelles meios, cumpre
então voltar os olhos para a banda das Caldas,

'
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escolhendo estação
cada um sua fortuna.

-e

conveniente ir tentar

O tempo mais proprio para entrar no uzo
dos banhos começa com Agosto, e termina
com Novembro para os habitantes de Minas
ou S. Paulo, e mais cedo para os de mais'
longe, ao menos emquanto se não apromtarem
as commodidades acima projectadas ; pois que
-então seria possivel continuar os banhos, além
da época do costume, tanto em razão da temperatura do Verão, que se approxima, não lhe
ser desfavoravel, salvo o mau tempo, como
porque se suppõe, que as enchentes assim dos
montes vizinhos, como do ribeirão estejam já
.acauteladas. ( O autor 1nanaa certificar-se nas tabel~
las appensas á memoria, sob o n. 3, em as quaes se
consig·n am as observações meteorologicas ).
Antes que qualquer enfermo se aventure a
entrar nos tanques de Caldas, cumpre que se
prepare desembaraçando o ventre por meio de
sal de Glauber, ou outro qualquer medicamento
•Com que ·bem se dê ; na dóze de uma onça do
primeiro, mais ou menos conforme o effeito
que houver de produzir, repetindo-o
P uro-ativo
b
1
·de cinco · em cinco banhos, quando · o ventre
cerrado pela influencia dos banhos quentes não
,dezemperihe diariamente o seu dever. Clysteres
1

•
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poderão nos intervallos suprir o mesmo officio.
A demora que se deveria por cada vez ter
dentro do banho (o qual fica prohibido nos
dias ventozos, chuvozos, e frios) poder-se-ha
regular com mais propriedade pelo sentimento
de excessivo calor, angustia, inquietações ; pela
tendencia a vertigens, por nauzea, vomito, suor
profuzo, etc., etc., etc., do que pelo relogio. Hum
individuo dentro de dous minutos experimentará ,;
alguns d'estes effeitos, entretanto que outro
em dez, ou mais, pouco os sentirá. Comtudo,
nunca eu aconselharia •que se excedesse de
vinte ·minutos do oitavo banho em diante, e se
principiasse por mais, de cinco, preferindo o
augmentar-se gradualmente de cada vez um
minuto, athe S0' prefazer o numero de 40 ou 50
banhos, tomados seguidamente, tres, ou ao
menos duas vezes por semana, conforme as
circumstancias _ do doente, que muitas vezes precizará intermea-los com remedios, que prehenchão indicações particulares, ou será obrigado a toma-los em tina ao pé da fonte, com o
r
calor que melhor lhe convenha, como já se
disse em outra parte, faltando ainda accreseentar, que não se deve perder de vista, que semelhantes banhos naturaes são mui debilitantes.
Como seja perigozo suar no tanque, depois
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nhâmos empregado, eu e o Dr. Antonio Pi mentel, nunca pudemos encontrar-lhe siquer a
pista.
Em 1841, o Dr. João 1\-Iauricio Faivre
medico de origem franceza, manifestando de:
sejos de fazer uma excursão scient.ifica a ~íattoGrosso, . com escala por Goyaz, foi encarregado
pelo Marquez de Barbacena, então ntinistro do
Imperio, e por solicitações reiteiradas do mesmo
D. José de Assis J\iascarenhas, que, de governador, passára a presidente da província de
Goyaz; foi encarregado, repito, de examinar
as aguas thermaes de Caldas Novas, que a voz
publica e os periodicos do tempo, proclamavam
especificas para a cura da morphéa.
Chegado a Caldas, encontrou effectivamente
o illustre hospede gr-a nde numero de doentes,
na mór parte leprosos, attrahidos áquelIM
fontes pela fama de sua efficacia.

\

/

- No a:i:ino seguinte apresentou o respectivo
relatorio, compôsto de duas partes: uma, sobre
as ag~as ; outra, sobre seu effeito curativo na
morphéa.
Vertido. para a lingua franceza, foi este relatorio enviado á Academia. de Sciencias,
em Paris ; submettido á alta critica de uma

/
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commissão \ omposta de Rayer, Pariset, Royer,
Collard, He~'"lry e Delens, mereceu de feito
aquella memoria interessante parecer, duplamente recommendavel pelos nomes que O subscreviam ; infelizmente, porém, opiniões discordantes de dous membros d' aquella com-:
missão - perturbaram qualquer juizo formal e
definitivo sobre o valor therapeutico das aguas
de Caldas Novas de Goyaz.
E' para lastimar que, não tendo havido
absoluta condemnação sobre os resultados até
alli obtidos, pesem entretanto ainda hoje, sobre
aquellas aguas, dúvidas levantadas com respeito á sua indicação na morphéa.
Accrescenta o Dr. Antonio Pimentel, em
seu trabalho sobre a Nova Capital Federal :
« consignemos que o Dr. Faivre não negou de
todo a acção dynamica d'essas aguas, apezar das
intimas quantidades dos seus resíduos solidos,
chegando mesmo a especificar sua acção tópica;
quanto _á morphéa, não acreditou no effeito
curativo destas, embora fôsse a sua opinião
provisoria attribuindo as melhoras de alguns
'
doentes, não á diminuição do estado morphetico, mas á bene:fica modificação de a:ffecções
secundárias».
Eis, em synthese, prosegue o· Dr. Antonio
.
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Pimentel no seu interessantissimo LTabaTho ·o
resultado das observações do Dr·. Foggia : ' ·
cc Na parte do relatorio baseada sobre informações .de pessôas de criterio, deduz-se que,
com o uso das aguas thermaes, sararam· perfeitamente, desde 1835 até o :fim de 1838, alémde. 1 syphilitico e 1 darthroso, 9 morpheticos ;
que obtiveram consideravel melhora 17 enfermos d'esta ultima molestia; que o uso das acruas
.
o
foi infructifero a 7 ; que, :finalmente, faileceram 4. ,,
·'

.

ccNa parte do mesmo relatorio baseada sobrepropria observação do Dr.- Foggia, se infere :
que, em Julho de 1839, existiam nas Caldas
Novas, em tratamento, 60 pessoas, em Caídas
Velhas 9; e em Caldas de Pirapetinga 7, perfazendo o total de 76 pessôas. ·. ' ·
·
« D'este total 2 morpheticos estavam perfei~
tamente curados; 4 enfermos da niesma molestia e 1 · darthroso', quasi sãos ; _3 morpheticos
com melhoras consideraveis ; 22 morpheticos,
2 darthrosos e 1 syphilitico com melhoras sensíveis; 16 morpheticos com poucas melhoras ;
:finalmente 23 no mesmo estado em que tinham
'
.
ido dos quaes 19 morpheticos e 4 syphiliticos,
sen~o que 12 d'elles alli se achavam havia
pouco tempo.

ª
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Em 1867, n'uma these que,
para obte:r- o b(Tráo
.
-de doutor na Universidade de Bru:x:ellas o eme'
rito hydrologo portuguez que tanto honrára
a
,classe pharmaceutica brazileira, Dr. Antonio
Alves Ferreira; n'essa these, repito, :figuram trabalhos analyticos, entre outros, da agua férrea de ·
Matacavallos, n'esta 03:pital,por elle effectuados
por espa_ço de muitos _annos, ·terminando seu
importante trabalho com um resumo representando a média de tres analyses feitas em_épocas
differentes; o que tudO confirma que, já em
1850, aquelle illustre profissional se dedicava
.ao estudo de nossas aguas.
Em 1865 - 67, o_ Dr. Theodoro Peckolt,
entregando-se a trabalhos identicos, apresentou
as suas analyses das aguas do Amorim,_· no
Andarahy ; e recti:ficou analyses de várias
-outras fontes desta Capit.al.
_
Em Outubro de 1874, os Drs. André Frederico Reignel e Agostinho .José Ferreira Bretas
-der~m á estampa o resultado da ari.alyse á que,
no resíduo :fixo das aguas mineraes, já conhecidas, porém até alli empiricamente empregadas,
havia procedido em Upsal, na Suecia, o professor de chimica da respectiva Universidade
Dr. Augusto Almen. - Estas aguas demoram ás
margens do Rio Verde, município de Calclas, a
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314 de legua da cidade desse nome, na exprovincia de Minas-Geraes.
Em 1875, o Dr. Julio l\'.Iax Happel procedeuá respectiva analyse em aguas da fonte descoberta, em S. Gabriel, no Rio Grande do Sul
'
co~hidas e remettidas por E. von Kaetterts eConstancio Sorephon.
A. este periodo de effervescencia, snccedeu
outro por assim dizer de i nacção.
A.fóra uma ou outra tentativa pàrticular,
que não chegava a sahir dos estreitos cadinhos.
dos nossos mofi.nos laboratorios officiaes, aoque me conste investigador . algum, nacional ou
estrangeiro, pro.cedeu a analyses sobre as innumeras fontes que se acham derramadas na
vastidão do Brazil; até que em 1872, o govêrno, instigado pelas constantes noticias da
effi.cacia que, de toda parte, lhe acodia, em
falta de iniciativa individual, tomou a si a tarefa
de mandar proceder, por completo, a exame chimico nas aguas mineraes de Cax ambú, Lambary .
e Cambuquira .
.D'esta tão penosa quão difficil tarefa, at~
tendendo á pessima ou nenhuma captção das
fontes por aq uelle tempo, fôram encarregados.
os habeis chimicos Drs. Agostinho .José de
Souza Lima, José Borges Ribeiro da Costa e-

'
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- Conselheiro Dr~ Ezequiel Corrêa dos Santos ·
cujas analyses relativas a Lambary e Cambu:·quira, aqui reproduzo· no logar competente. _
Nova intermittencia, mas desta vez mais
proficua que no periodo de silencio, pois a
Casa da Moeda procedeo, n'esse entretempo, á _
-analyse de certas aguaes mineraes, como as do
Araxá, e outras, já por ordem do govêrno, já
por solicitação de particulares.
·
Em Fevereiro de 1887, os Drs. Orville
Derby e M. d _e l\1endonça, analysaram as aguas
do Araxá ·no Estado do Minas-Geraes ; a essa analyse precedeu logo outra, não menos · completa,
-d' essa mesma agua, pelo Dr. Borges dá Costa.
Em 1887, o Dr. Agostinho José de Souza _
Lima, na qualidade de membro da Inspectoria
Geral de Hygiene, tornou á ·Lambary, Cambu-quira e Caxambú, e visitou Poços de Caldas
em inspec_ção geral das fontes d' essas localidades.
Em ·1 892, ~ - Academia Nacional de ~edi- .
cina, por solicitação da respectiva empreza,
nomeou uma commissão encarregada de pronunciar-se sobre as ·águàs mineraes de Caxambµ,
nem só com respeito aos principios constituintes, _
como ás suas indicações. Fizeram parte dessa
-commissão os Drs. João Baptista de Lacerda, ·
Pinto Portella e Francisco de Castro, para di-
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zerem sobre a parte médica ; e o pharmaceutico Major Augusto Cesar Diogo e Dr. Borges
da Costa, para procederem a novas analyses.
Em 1892, o Dr. Antonio Pimentel, hygie nista da commissão do plan.' alto, occupando-se
largamente das aguas mineralisadas de Caldas
Novas, em Goyaz, sem romper com a tradição,
depois de meticulosa analyse, colloca-as no seu
verdadeiro pé de sciencia.
A' cêrca de 10 kilometros a N. E. de Caldas
Novas, visitou, em 1892-1893, o Dr. Antonio
Pime~tel, .as Caldas de Pirapetinga, quasi tão
:flibundantes e da mesma natureza que as de
· . ·Caldas Novas ·; a . temperatura, porém, é um
pouco ma~s elevada. Estas aguas acham-se em
terreno plano e fronteiro a uma cadeia de
môrros pouco elevados, na direcção do rio Corumbá. Encontrou-as em completo abandono.
Além d'estas, menciona o Dr. Antonio Pimentel a existenc!a, perto de Cavalcante, de riquissimas fontes _thermaes, cujas aguas summa:riamente an~lysou.
No logar denominado Descoberto, entre Pyrenopo1is e Formoza, em Goyaz , existe a
Capellinhà de Santo Antonio, isolada no meio
de vasto e bello sitio onde todos os annos a 15
de Agôsto se faz uma verdadeira romaria.

•
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ANALYSES

Este livrinho, que entregámos aos azares
da circulação, não aspira impôr-se, 1nas tão
sómente demonstrar as vantagens reaes do emprêgo medicinal das aguas de Lambary e de
Cambuq uira.
Taes vantagens resultam theori camente das
analyses cuidadosas, que sobre ellas se fizeram;
e praticarnente dos resultados sempre beneficos
que têem tirado os enfer1nos, quer quando vão
usar de taes aguas na propria fonte, quer até
mesmo quando procuran1 as exportadas nos
armazens de retalho, uma vez verificada sua
procedencia.
Ha realmente importanciai maxima em
considerar a questão por estas duas faces, que
se completam uma á outra.
De facto,_ não bastaria que as analyses,
com a demonstração de uns tantos princípios
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A, esta capella, nos tres dias de festas,
nem so acodem os devotos como tambem muitos
doentes que demandam os milagrosos e:ffeitos
das À;Juas virtuosas da Capellinha de Santo Antonio do Descoberto. ·
·
Estas ãguas, ensaiadas pelo Dr. Antonio ·
Pimentel, deixaram abundante residuo cuja
natureza não pôde reconhecer. Mostrou-se mui
ligeiramente alcalina; temperatura 2º ácima
da agua do rio, do qual a fonte se acha distante duzentos metros approximadamente.
Em 1894, o Dr. José Bernardino Baptista
Pereira accusou~-a existencia de uma forite perto
da cidade de l\forrinhos; pela analyse verificou
ser s ulfurea.
Em 1. 0 de Março de 1895, a Escola de
Minas de Ouro-Preto fez analysar no seu respectivo laboratorio de docimasia, as Aguas Virtuosas de S. Loure11ço, a 80 kilometr,os da Estação do Cruzeiro.
FinaÚnente, só agora, isto é, em Julho -e
__/ .
/
.A.gôsto de 1S95 é que, pela primeira vez no
'
Brazil, se procedeu a ànalysP.S bacteriologicas
de aguas mineraes, analyses cujos resultados vêm
no Jogar competente d'est.e livro, feitas pelo lrnmilde signatario d'este t _rabalho, sôb os auspícios
do preclaro especialista o Dr. _\V. Havelburg.
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Ao terminar este esbocêto historico nacional
e forasteiro, licito m e seja lastimar que a curiosidade scientifica n ã o tenha, entre nósJ se apoderado das fontes bene:fi.cas sem numero que
existem derramadas por todos os Estados d ' esta
Federação. E' effectiva mente triste que só bem
conhecidas sejam as ag uas do Estado de 1\1:inasGeraes. Entretanto, o beneficio que as aguas
naturaes prestam ao r estabelecimento da saude
é um facto ineqµi voco, e de tal sorte inequivoco que ellas não p ódem ser substituidas, na
maioria dos casos, p el aS substancias mineraes
que presumidamente lhes dão acti v idade. E'
para lastimar, repito, que se faça mister vir
de longinquas paragens, do norte, por exemplo,
para aproveitar o beneficio que actualmente só
o Estado de Minas-Geraes póde conceder. E já
que nos hahituámos a receber tudo da Providencia que se chama Govêrno, já que cada qual
· deve se affeiçôar ao meio em que viv~, e é isto
mesmo uma lei tanto physiologica como social, seja-me tambem p ermittido lastimar que
os govêrnos dos demais Estados ainda se não
tivessem recordado de explorar essas minas,
dando ao mesmo tempo orientação scientifica
ás indicações de suas agu'as.
As noções historicas mais remotas que pu7
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demos colher sobre as aguas de Lamba,r y e
Cambuquira remontam ao anno de 1834, em
que o cidadão Midões, presidente da camara
municipal da Campanha, trato~ de melhorar
as pontes, que se achavam quasi em ruinas .
. Por esse tempo as aguas já eram conhecidas ha mais de sessent'annos, , pois situadas
á margem da estrada por onde desciam as
tropas e boiadas para a serra do Picú, em demanda do Rio de Janeiro, os conductores sabiam-lhe po_r tradição as virtudes, e tanto que
as denominavam-·a guas 'santas ·- ·.
.
----- Mineiros, paulistas e .:fluminenses, já dellãs
,,,,
I
usavam, abrigando-se em ranchos de palha
que construiam de improviso, e que, quando se
retiravam, abandonavam ao primeiro que sobreviesse.
N aquelle mesmo anno de 1834, o vereador
lVIidões procurou melhorar este estad~ de cousas
construindo uma casa espaçosa para os doentes
pobres; e ao mesmo tempo, por compras on
donativos, foi constituindo o patrimonio, que
, até então não· existia.
A cessão de lotes de patrimonio facilitou
a construcção ·de casa~ po_r parte de faze11:deir~s
visinhos e familias que habitualmente procuravam estas fontes abençôadas; entre outras a

Í
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familia Breves ( do Estado do Rio), que começou a frequentar a localidade, trazendo comsigo numerosos amigos, e attrahindo ein sua
orbita grande cópia de satellites que, ou por
adoração á grande fortuna desta familia, ou
pelos proventos resultantes, alli se reuniram
Pº1'. algum tempo em verdadeira feira ·animada,
ond~ se jogava, dansava, realisavam-se ~aliosas
transacções de animaes, n'um trasbordamento
de vida e animação · que de todo cessava durante o resto do an:no;
Em mil oitocentos e sessenta e tantos, . có. meçando a efficacia das aguas de Lambary a
prender
attenção da sciencia,. o govêrno de
~finas resolveu melhorar as condições · das
fontes ; e~ sôb a presidencia do conselheiro
Saldanha Marinho, foi para lá commissiona,d o
o engenheiro Gerber, que traçou o plano dos
jardins e do actual edi:ficio de engarrafa1:Ilento ;
e projectou a mudança do leito do rio ~umbuca, que atravessa a , povôação; ob~as que ,
fôram e:ffectuadas pelos engenheiros Francisco
Lobo e ·Honorio do Couto, successores de Gerber.
Já então esté havia fundido · em uma só · as
duàs fontes gazosas, mais ·p roximas da estrada,
mudando-as para dentro do jardim, e circumscrevendo-as ém rim poço . de 50 centimetros

a

Phot, g-ra v .

CAMBUQUIRA.

(Poço

N. ~) I. BcYilacqna &

e.

Fante do Parque ( Lambary )

1. fl E \'11.A CQUA

&

r.

100
de dia.metro, coberto de telha e defendido por·
um gradil de ferro, aproveitando a segunda
fonte gazosa para os banheiros . destinados ao .
uso dos doentes.
Em 1868, quando estes trabalhos ainda .
tavam em via de execução, fôram fazer uso
.~/l
ssas aguas a ' ex-Princeza Imperial e seu con•✓:,
1
sorte, alli se demorando cêrc~ de dous mezes.
Esta estada da princeza, aliás tão ardente- mente almejada, em nada concorreu para o
~- 1
augmento da nomeada das fontes, que conti~
nuarai;n com limitadissima concurrencia até
1880, época em que os Drs. Bandeira de Mello
-.
~ Eustaquio Garção Stockler obtiveram do govêrno de .Minas privilegio para _ a exploração ·
das aguas de Lambary; e desde então data o
:florescimento · destas fontes niineraes, destinadas a occupar um dos primeiros Jogares .
entre as do seu genero . ao sul de ]finas.
O Dr. Stockler, o maior operario da pro- .
speridade deste logar, concluiu a construcção
qos jardins da Em.preza, levantou, . em 1885, o actual estabelecimento hydrotherapico, e iniciou .
, . --a· propaganda das aguas de Lambary,_ tor- .
nando-as conhecidas _ nos principaes mercados .
do Rio, S. Paulo e !Minas. Por ultimo, em
· Março de 1894, a i;11a uguração do ramal da

(f
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.Estrada de Ferro 1\Iuzambinho, que serve esta
localidade, veio trazer o elemento mais -essencial ao desenvolvimento das Aguas de Lambary.
Em setembro d'esse anno, a Companhia
União Indm~trial dos Estados do Brazil organisou a Empreza Lambary e Cambuquira,
de capital 2.000:000$000, com séde n'est~ cidade, entrando, com bens, · cousas e direitos,
constituidos pelos terrenos, pelas propriedades
que possue naquella~ regiões, e pelas concessões
municipaes do Estado de Minas-Geraes, para a
exploração das aguas mineralisadas dos municipios da Campanha é dos Tres Corações; e
parte do da Varginha.
Legalmente installada a 29 do referido mez
de Setembro, elegeu a sua directoria assim composta: Dr. Honorio Gomes de Paiva Coutinho,
presidente; Dr. Francisco de Paula Valladares e
Augusto José Ferreira, directores; e Conselho
Fiscal : Drs. Conde da Motta Maia, Francisco
de Paula Bicalho e Antonio Teixeira Belfort
Rôxo· ; e, apenas empossada, satisfez as exigencias legaes para firmeza dos direitos adquiridos, e deu logo comêço aos seus trabalhos.
Em 21 de Janeiro de 1895, por despacho
da 2~ secção da Secretaria d' Agricultura, Commercio e Obras do Estado de Minas-Geraes, a
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Companhia União Industrial dos Estados do
J3razil, cessionária dó contracto de 7 de Ou-.
~ubro de 1882, ficou auto~isada a tr~nsferir as
mencionadas concessões á empreza Lambary e
Cambuquira, c-µjo respectivo têrmo foi lavrado
_e m 28 do dito mez e anno, tendo sido nomeados arbitros pará a avaliação do privilegio
os distinctos engenheiros Dr. Ernesto von Sperling, por parte do Govêrno de . l\íinas, e Dr.
Francisco van Erven, por parte da Empreza.
Na mesma data, 28 . ·de Janeiro de 1895;
.em Ouro Preto, na Secretaria , da ,.Agri_cul tura,
Çommercio · ~ Obras Públicas, com · o G()vêrno
do Estado, representado pelo respectivo Secr~:ta,rio, o J?r. Francisco Sá, foi lavrado o t êrmo
de novação do contracto referente ás alludidas
_concessões e privilegio, e approvado pelo Decreto ii. 807, conforme o jornal official - Minas
Geraes-, de 1~ de Fevereiro daquelle mesmo
anno.
Reorganisados o pessôal e os serviços da
no;a empreza, não tem poupado. a directoria
. -~sfórços para activamente proseguir na execução
das obras emprebendidas na Estação de Cambuquira ; .e nem só subordinando ~as ás · exigencias do novo contracto, como tambem a tudo
quanto a experiencia demonstra dever-se fazer
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de util e proveitoso com respeito á exploração
d'aquella estação hydromineral.
Pela natureza mesmo dos serviços, que
emprehendeu, de captação rigorosamente scientifica das fontes de Cambuquira, não lhe parecendo prático pr<?jectar trabalhos definitivos,
contando com a segurança de prompto e verdadeiro exito, a Empreza não quiz accelerar
aquelles trabalhos, mas antes proc"Lrrou cam..i.nhar com passo firme, embora len~o e pesado.
Na verdade, os processos da captação de aguas
mineralisadas, em que cumpre attender principalmente a todas as surpresas do sub-sólo,
que escapam muitas vezes aos estudos preliminares, obrigam a proceder-se quasi sempre
por tentativas escrupulosas, sôb pena -de destruir ás vezes tudo quanto se presupporia de
positivo em planos anteriores projectados.
Tendo a Companhia União Industrial· dos
Estados do Brazil cont~actado o Dr. Charles
Berthaud, na qualid~de de especialista chimico, para proceder á analyse das fontes de
Cambuquira,já consideradas captadas, concordou
com a verificação demonstrada por esse mesmo
technico, de que nem todas as fontes o estavam
perfeitamente.
Louvando-se nos antecedentes, que o acom-
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panhavam, como conhecedor d'aquella· · ordem
de trabalhos, por haver collaborado nas captações das fontes de Ai:x:-les-Bains, na Saboia
.(França), encarregou-o de _proceder á captação
das fontes, e de proseguir nos trabalhos de
creação d' aquella estação d' aguas.
Effectivamente, fez-se a captação com todos
os preceitos scientificos, de quatro fontes, pelo
· modo e proc~sso indicados á fig. 4 ; precedida
das respectivas sondàgeris, como tambem se
verá á fig. 5. Duas daquellas ·fontes estão funccionando em excellentes ·condiç.õ es; com próducção permanente de· agua superior ás exigencias, e que proniette dilatar-se indefinidamente,
sendo que a fonte n, 2 fornece 8.600 litros em
24 horas; e - a de n. 3 - 30. 000 litros, ri.esse
mesmo lapso de · tempo, segundo affirmação do
mesmo Dr. Charles Berthaud.
· As outras duas dependem ainda de remate, faltando concluir apenas as construcções
. exteriores aoi:;_ focos ou jorros do lençol d'aguas.
Póde ainda contar-se· com' a fonte férreo-gazosa,
· denominada-Cambuquira, o·u n. 5, que se acha
em condições de bôa utilisação.
Nestas circrimstancias dE:;ve · considerar-se
Cambuquira apparelb.ada, com verdadeira superioridade, para preencher todos os intuitos

\
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uteis de aproveitamento ele suas afamadas aguas
medicinaes.
A. Empreza fez execütar todos os trabalhos
acoessorios, nem só para .o beneficiamento do
local das fontes em toda a vasta extensão do
perimetro determinado para a construcção dos
estabelecimentos, como tambem para resguardo
dessas mesmas fontes.
A. facha da zona de preservação está amparada na extensão de 80 metros para cada
lado do eixo, tendo-se procedido ás competentes
desapropriações; desapropriações estas, que excederam ás das concessões feita-s pela municipalidade á Empreza. A.lém de drenado, foi todo
o terreno convenientemente consolidado, determinando-se simultaneamente o escôamento das
aguas e dos enxurros, e rectificado o córrego
que percorre o valle das fontes.
A empreza dispõe já de todos os apparelhos para as installações ; e possue, na vertente opposta á povôação, approximadamente
sessent' alqueires de terras, em pousio, para
renovaçã-o da :flôresta, em beneficio da salubridade local.
A vasão do poço grande de Lam bary é de
48.000 litros em 24 horas, segundo observação
do Dr. Carlos Claudio da Silva.

Phot, grav .

CAMBUQUIR •.\.

C.ôs: PT ..\ÇAO

DO

s Poços (sus-sóLo)

I. Bevilacqu a &

e.

106
A directoria, confiando nos importantes
trabalhos com que vai dotar o futuroso Estado
de Minas-Geraes, e desejosa de erguer aquellas
estações hydromineraes ao nivel das suas congeneres forasteiras de primeira ordem, acaba de
contractar as obras d'arte com o distineto engenheiro Dr. Gonzaga de Campos ; taes obras,
associadas ás analyses chimicas e bacteriologicas, nem só das aguas, como do ambiente
local, collocam aquella directoria em condições
taes, de poder cumprir, na medida dos seus ·
desejos e interesses, a letra do alludido contracto de 1895, que se nos afigura do mais
auspicioso futuro, pela orientação e crit~rio
que têm presidido á marcha dos trabalhos
todos.
A gerencia dos estabelecimentos e o serviço
technico, estão confiados ao preclarissimo cli ·
nico mineiro, Dr. Francisco Ferreira Rodrigues Netto; que tem conseguido, por seus conhecimentos, zêlo, e dedicação, attrahir grande
numero de aquaticos,· que não cessam de proclamar a excellencia das aguas mineraes e do
clima d'aquellas localidades.
No intuito de tornar mais conhecidas as
aguas mineralisadas de Lambary e Cambuquira,
e de augmentar-pela exportação- o seu con-
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sumo, levando ao mesmo tempo por toda a.
parte a fama de suas propriedades medicinaes,
~ directoria não hesitou em confiar a propaganda de taes aguas, e d'isso se deve desvanecer, ao Dr. M. Buarque de :Macedo, grande
industrial, que tem sabido salientar-se por suas
aptidões e inexcedivel actividade. N'esse sentido, em 8 de Abril de 1895, firmou aquella
directoria contracto com a firma M. Buarque
de Macedo & C~
Effectivamente, os resultados não se fizeram
esperar, vistocomo, no relatorio que temos á
vista, e do qual tomâmos estas informações,
nota-se já progressivo augmento de exportação
,. das aguas, ao ponto de ter feito diminuir a
importação e consumo, na mesma escala de progressão, das aguas estrangeiras congeneres.
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activos, affirmassem a inex:istencia de germens
in:ficciosos. Far-se-hia misrer por igual que,
como complemento de taes analyses, viess~ a
observação clinica patentear a sua efficacia.
Por outro lado, esta só observação, sem a
respectiva arialyse, seria tambem insufficiente,
porque mais não faria do que apresentar,
neste fim de seculo tão meticuloso nos trabalhos experimentaes, apresentar, digo, um.
agente meramente emp1rico. E', sim, empirismo o emprêgo de substancias, cuja acção
therapeutica só nos é dada pela clinica.
De modo absoluto, portanto, taes aguas
se impõem desde que fallam em seu favor
a chimica e a clinica. J.\,Ias, nem só por este
lado, como por igual em vista do que se
tem passado com as d~mais aguas mineraes,
estão as de Lambary e Cambuquira a impôr-se
-quando se faz a comparação.
Si não, vej âmos.
As aguas que os enfe.r mos procuram, e os
medicos aconselham, são : ou naturaes ou arti..ficiaes.
Das naturaes empregam-se, quer as estranO'eiras quer as do paiz. Ora, aquellas não
b
'
.
d
-0fferecem ao prático escrupuloso garantias
e
pureza, porque, desde a fonte, algumas dellas
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apresentaram-se contaminadas por germens in:ficciosos~
Este facto :ficou demonstrado perante a
Academia de Medicina de Paris, em as celebres sessões de 20 e 27 de l\1arço do anno
proximo passado.
Com effeito, perante a sábia associação
fôram lidas communicações de Moissan ( do
Instituto), Grimbert, e Alberto Robin, em que
aguas de diversas fontes, como Contrexeville,
Vichy, Alet, Seltz, Vals, Badoit, Couzan, e
outras, apresentaram ao exame bacteriologico
resultados inquietadores, poisque quantidade
enorme de bacillos, mucedineas, e até bacillos
pathogenicos (bacillz1,111, coli), fôram· encontrados
em vastas colonias.
E' verdade que Roman e Collin affirmaram
estarem taes aguas isentas de microbios nas
respectivas captações, o que levou a Academia
a julgar que tal polluição se désse no acto
das manipulações de engarrafamento, ou nos
processos de decantação e de gazeificação.
Não pretendemos indagar si este ultimo
modo de vêr dependeo antes dos estremeci-·mentos tardios do patriotismo ferido, que de
realidade da convicção, ou de um grito da
consciencia.
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O que, porém, resalta desde logo ao menos
attento leitor é que o bacillus communis, nomeadamente, não póde provir d' esses processos exteriores, desde que o meio normal de
sua vida é a propria agua, -elle é sim.plesmente hydrico.
E' de crêr, portanto, que a contaminação
se _dê mesmo desde a fonte, por infiltrações
subterraneas de aguas suspeitas. Si assim suecede para com determinadas fontes da França,
o facto torna pelo menos suspeitas as aguas
de todas as fontes estrangeiras. Suspeição que
tem tanto maior razão de ser, quanto se sabe.
o pouco escrupulo que ha no preparo das substancias a exportar. Não nos devemos jámais
esquecer da lição que nos offereceram os preparados de Grimault, quando, ha vinte annos,
accusados perante os tribunaes de fraudulentos
e dolosos, viram-se licenciados sôb o motivo de
que não eram para o consumo intr;g.. ·m uros,,
:µias sim para exportação com destino ao Brazil !
Quanto ás aguas arti.ficiaes, o caso torna-se mais grave ; e digo mais grave, muito
embora accuse as naturaes da suspeição de·
possuírem microbios pathogenicos, porque taes
microbios fôram apenas patenteados, em algumas aguas, exclusivamente pela analyse ba-

1
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cteriologica ; até agora caso nem um ainda ha
que venha comprovar clinicamente a producção
de ~olestias pelos .germens pathologicos contidos nas aguas estrangeiras ; porém, por outro
lado, a verdade é que ninguem póde contestar.a possibilidade de uma tal tram-;missão.
As aguas artificiaes, diziamos, são, no meu
modo de enxergar, inefficazes, por não operarem exactamente como as que ellas imitam.
De facto, as aguas naturaes, si agem pelas
substancias que as therapeutisam, não operam
comtudo, nem pela quantidade d' estas substancias, nem pm,itivamente como as proprias
substancias quando vindas do laboratorio.
1--- - · Âssim é que, as aguas arsenicaes, por exemplo,
produzirão e:ffeitos que o arsenico isoladamente
não conseguiria ; entretanto, taes aguas operam
pelo arsenico que contêem. Outro não póde ser
o ·motivo d'esta diversidade de acção, sinão que
ó arsenico das aguas dissolvido pela natureza
ganha com isto propriedades dynamicas que
o producto do laboratorio não possue.
Em caso identico eu dice alhures, que esta
diversidade de · acção não era difficil de ser
comprehendida pelo chimico, que conhece os
factos de allotropia, ou-modernamente-protomorphismo : isto é, a differença de ~cção
~· 1.

•
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que uma mesma substancia possue, conforme
se acha no estado nascente ou no estado definitivo.
Assim, pois, com o arsenico, com o enxofre, ~te., nunca conseguirá o laboratorio
fazer uma agua arsenical, ou uma agua sulfurea, etc., com os attributos beneficos d'aquellas
que naturalmente já são dotadas de arsenico ou
de enxofre.
Deve-se, assim, eliminar por completo o
emprêgo das aguas artificiaes.
De resto, a analyse demonstrou, nas aguas
comnierciaes, a presença de sáes metallicos de
cobre, chumbo, estanho, devidos aos processos
artificiaes de engarrafamento em syphão,
em botelhas. Bem sei que pouco bastaria para
corrigir este ultimo inconveniente, mas em
todo o caso elle ainda não foi correct.o, e pésa
por conseguinte com toda a energia de sn.a.,
desvantagens.

on

Assim, portanto, devemo-nos voltar para
Lambary e para Cambuquira) cujas aguas sahiram immaculadas de analyses rigorosamente
feitas, e cujo engarrafamentio dá-se com os
cuidados precisos para que não sejam as aguas
c~ntaminadas) quer por substancias vivas pathogenicas, quer por corpos metallicos toricos.

,.
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Fontes mineraes
(Ã.GU..A.S VIRTUOSAS -

LAMBAR Y)

A 10<:alidade possue actualmente quatro fontes de aguas mín-eraes, sendo duas gazosas, uma
férreo-gazosa, -~ uma reputada sulfurea.

Fontes gazosas
Aguas gazosas frias, similhando-se pela sua
composição chimica, temperatura e propriedades ás celebres aguas de Sel tz.
A commissão nomeada em 1874 para _analysal-as, composta dos trez distinctos medicos,
Drs. Ezequiel Corr~a dos Santos, Agostinho
,/ .José de Souza Lima e José Borges Ribeiro da
Costa, assim emittio _a sua auto~isada opinião :
« A agua gazosa do Lambary é perfeitamente límpida· e tansparente, _ incolora, inodora,
de sabor · picante muito pronunciado, · de tal
modo effervescente que é difficil ingerir sem
int~rrnm~o um copo cheio.
· -Vermelhece o papel azul de turnesol e
não tem ·a-eção sobre o de -acetato de chumbo.
·S na temperatura é de 20º, sendo -0 ambíente
·de 21°.
·,: ···_Densíaade 1,001 -sôb -a temperatura de 23°;
e·pressão, 687 -millímetros.
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A analyse qualitativa deu resultados quasi
negativos ; assim a agua da fonte gazosa só
precipitou fracamente em branco pela agua de
cal e de baryta; e pelo acetato · de chumbo.
Nenhum precipitado nem turvação manifestou
com os outros reactivos ordinarios. Assim, consiste toda a sua importancia na prodigiosa
quantidade de acido carbonico que emitte, ao
qual deve as propriedades beneficas que a fizeram denominar-Agua Virtuosa-.)>
A commissão encontrou em . cada litro
d'agua da fonte gàzosa 0,0560 de residuo fixo,
compôsto de :
Grammas

Gramrnas

Acido sulfurico... ...
li
silicico... ... . . .
li
carbonico......
Sesquioxydo de ferro
Potassa.................
Soda ......... ,............

0,0007 Cal. ..................... . 0,0072
O,U070 Magnesia ............. . 0,0036
0,01~9 Chloro ................. . 0,0004
0,0020 Materia organica e
0,0007
perdtt.s .........•...... 0,0169
0,0046 Alumina (vestígios) _ __
0,0560
Acido carbonico total. .....................................• 1,4182
»
combinado (bicarbonatos).····················:·· 0,0280
Livre.............................................................. 1,3902

Estas aguas gazosas são exactamente as
mais proprias para a expor t açao,
porque são
utilisadas não só como aguas de meza, das
quaes se consomem milhões de garrafas em
todo o mundo, bastando citar o consumo pro-

.
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\
digioso que têm, entre nós, as aguas Appolinaris, etc., visivelmente inferiores ás nossas•
e até perigosas, pois a maior parte é "de fa-'
bricação artificial, contendo resíduos e substancias irritantes ; ao passo que as nossas são
aguas naturaes, completamente immunes de
quaesquer substancias nocivas, e a tal ponto
innoxias que mui tas familias moradoras · na
localidade fazem, ha muitos annos, uso diario
da agua gazosa de Lambary, sem o menor inconveniente para a saúde.
Bem engarrafadas, conservam suas propriedades medicinaes, e são uteis nas molestias
como si fôssem tomadas na fonte, sendo numerosos os casos de cura por meio dellas.

Fonte
. férrea on Paulina
A respeito desta, a commissão citada assim se pronunciou : A .fonte chamada - Paulina-, em homenagem ao nome de seu desco- ,
bridor, Dr. Antonio Gabriel de Paula Fonseca,
contém uma agua limpida, t"t"ansparente, incolora, inodora, de sabor picante e ligeiramente
styptico; reacção mui fracamente acida ao
turnesol. Temperatura de 20º, : marcando o
ambiente 21º. Densidade 1,0006 sôb a temperatura
23º ·; e pressão, 687 millimetros.

de
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No estado natural a agua revelou o 00 •
guinte: Precipitou em branco pela agua de
cal, de baryta e pelo acetato de chumbo ; não
deo resultado algum com os outros reactivos empregados ordinariamente neste genero de ensaios.
Forneceu por litro 0,.0540 grammas de :residuo fixo, compôsto de :
Grammas
Gra.mmas
Acido sulfurico. ..••. 0,0007 Cal .•......... ;.,... ••.•• 0,0061
n
sílícíco ... .. . . . . 0,0100 Magnesía.......... .. ... 0,0032
»
carboníco .. . . . 0 70116 Cbloro ...... :........... 0,0004:
Sesquioxydo de ferro 0,0020 Materia organica. e
.Potassa................. 0,0007
perda .•..• .,.......... 0,014 7
Soda...... ..•...... ..... 0,0046 Alumina (vestigios)
0,0540
Acido carbonico total. .............................••.•..•.• l ,4942
n
carbonico combinado (bi-carbonatos) ....... u•• 0,0254
»
carbonico livre ..................................... .. 1,4688

Fonte snlfnrea ou M'aria
(Actualmente- DR.

FERREIRA_ NETTO)

Eis a opinião da commissão sobre esta fonte:
E' uma agua considerada no logar como
sulfurosa, sendo geralmente conhecida por esta
designação ; entretanto, nenhum ensaio chimico
rigoroso autorisou sua classificação como tal,
partindo apenas essa idéa do leve cheiro sulfhydrico que ella apresenta accidentalmente,
sendo de notar que a agua da fonte M~ria,
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hoje Dr. Ferreira Netto, que não é tida como
ferruginos~ pela analyse se reconheceu ser
mais riQa deste principio do que a da fonte
Paulina, reputada como tal. E' limpida, transparente, incolora, ~e sabor picante e mui
levemente hepatico, de cheiro muito pouco
pronunciado de acido sulfhydrico. Reacção
fracamente acida ao turnesol. Temperatura
de 20'?, sendo o ambiente de 21 '?. Densidade
1,008 sôb a temperatura de 23'?; e pres1:;ão,
(>87mm. Com o tempo depositam-se flocos avermelhados de oxido de ferro. Precipita sómente
pela agua de cal e de baryta e pelo acetato de
1
chumbo em branco; tinge-se de uma côr verde.garrafa pelo sulfhydrato de ammonio. NãÕ deu
resultado algum com os 'outros reactivos. Forneceu por litro 0,0710 gr. de residuo fixo, compôsto de:
\
·,.
Grammas
S oda •...\ ................ 0,0067
1.,
O,0050
Cal.... . .................
M agnesia •..... . . . . . ..• 0,0025
Chloro .... .............. 0,0009
M a teria organiéa e
p erda .... . ........... , 0 ,0101
0 ,0710
Acido car bonico total ...•........ •••••·•···················· 1,4808
-» .
D'
,
combinado l bi-ca rbonatos) ...•...•. 0,0346
1,446~ ii , ..
livre····················-·•·'"·······--'.··
.
.... , ..
...)):

Grammas
Acido sulfurico. •... .. 0,0007
»
silicico.. .•...•••. 0,0220
»
carbonico.. .. .. . 0,0118
Sesquioxydo de ferro 0,0100
Potassa.................. 0,0013

' ':.

Dando por excellentt·s as analyses á que
sobre as aguas mineralisarias de Lambary, pro~
cedeo aquella commissão: em 1872, nos limitámos a pesqliizar agora, de um lado, o estado
de combinação em que sf:,· achava o ferro • e
' '
de outro lado, a proporçiio do gaz carbonico
livre ; verificação esta qut indicou notavel melhoria nas aguas das fontes, por aquelle tempo
analysadas, pela di:ffere:r: ça, para mais, da
quantidade de gaz carb01lico então existente
o que ·attribuo, entre ou ~ras razões somenos,'
aos esmerados trabalhos de captação.
Sendo corrente em e;linicà que uma agua
gazosa é tanto melhor, ,· na especie, quanto
maior é a quantidade de acido carbonico,
que contém, e ten,<'Í o os novos processos de
captação augmentJ tlo a proporção d ' esse gaz,
mórmente na font~ gazosa de Lambary, claro está
que maiores be:rie:ficios poderão ellas prestar a
I
.
•·
uma serie immp1sa de molestias que reclamam
/

}

o seu uso.
Na agmr ' da fonte Dr. Ferreira Netto,
porém, out/, ora fonte Maria, recahi_n do mais
minuciosas investigações, pois tratava-se de uma
fonte a explorar, verificámos que o ferro contido
n'est'ao-ua ~:ffereceo m ·a ior porcentagem em reº
.
lação á da fonte Paulina; o que torna-a mais

/

(\
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recommendavel
dóse de ferro.

nos

casos que exijam

maior

Mostras de agua da fonte Dr. Ferreira
Netto, colhida e analysada, aqui, incontinente,
dera_m -me um pêso de oxycarbonato que oscillou
entre 0,012 a 0,015 por litro; pêso relativamente muito mais elevado, que o da agua da
fonte Paulina.
Dando de barato . que esta agua tivesse
sido colhida, como effectivamente foi, durante
prolongada sêcca, o que poderia ter infl.uido
no pêso do resid uo, ainda assim, por successivos ensaios comparativos, é-me licito affirmar
que a agua da fonte Dr. Ferreira Netto, deve·
ser considerada uma agua francamente f é rreogazosa.
Os outros sáes guardaram, mais ou menos,
as mesmas proporções relativas aos da agua
da fonte Paulina.
A analyse á que procedemos na agua da
fonte Dr. Ferreira N etto não é absolutamente
completa, porque, pelo menos, não fôram observados certos preceitos de chimica hydrologica
na obtenção da agua, e os respectivos ensaios
in situ. Não se tratando, porém, de um trabalho -para contestar, e muito menos para firmar
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ulteriores juízos, a parte sobre a qual versou a
questão principal, essa, .aff:irmâmos, foi executada com todo o criterio profissional.

Analyses bacteriologicas das aguas e da atmosphera de Lambary e de Cambnqu.ira
Em dous pequenos balõés fervilltadores, de
Miquel, systema Pasteur, préviamente esterilisados no antoclavo do gabinete de Hygiene
da Escola de Medicina, e comportando cada
qual 40ºº de aguà - distillada, :filtrada, e por
·sua vez · esterilisada, e posta em agitação, durante 40 minutos, por meio de uma bomba
de vidro, sôb pressão de 50 atmospheras, fôram
colhidas; por uma espeéie de saturação n' agua,
as poeiras atmosphericas de Lambary e de
Cambnquira; á mesma hora, e por espaço de
duas horas consecutivamente, isto é, do meiodia ás 2 horas da tarde, com intervallo apen~
de trez dias entre as duas colheitas ; achandose, entretanto, esta localidade, apenas a 14 kilometros approximadamente d'aquell ' outra.
As condições atmosphericas mantiveram-se
mais ou menos as mesmas, pois no período decorrido entre uma e outra colheita, nem um
·· phenomeno se apresentou que pudesse influir,

\

_)
\
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ou para melhor, ou para peior, no estado ge:I"al
do ambiente, tendo sido aquella collecta feita..,
em Cambuquira, depois de 15 dias de sêcca -e
'
- em Lambary - depois de 13.
Com o contendo de cada balão, :fizemos
duas experiencias, cada uma das quaes recahio
sobre um centímetro cnbíco do liquido, que misturámos com gelatina peptonísàda contida em
um provere de ensaío1 e a estendemos, para isolar
os micro--o:rganísmos, sobre Uilla placà de vidro,
de accó.rdo com tod<?S preceitos ba.cteriologicos.
Começámos as investigações no dia 7 de
Agôsto.
_
Dous dias depois, sem que no dia anterior
nada tív~mos notado de aprecíave~ começaram a delinear-se as co1onia.s; sobre uma das
placas semeadas com o eonteudo procedente
de Cambuquira, achavam-se nove colonias; e,
sobre a outra, oito.-Nas placas semeadas com o
contendo do balão procedente de Lambary~ formaram-se - respectivamente - 14 e 16 colonias.
Na cultura do liquido da primeira procedencia, observámos o seguinte:
1<? - Bacillus subtilis. Caracterisou-se pelo
facto da massa ter-se liquefeito rapidamente na
plàca _de gelatina. Observ adas ao ruicroscopio,
as colonias apresentaram-se claras no centro;
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vitreas mesmo n'es
f{
se ponto, esbranquiçadas sôb
a orma de estrellas do mar.
.,
~

Cult~r~ em ~ei~~in~
..
·--

,.-~
j
/

(

/
Fig. A -

Bacillus su btili s

Inoculadas em tubo de gelatina, liquefizeram logo a massa. Semeando esta ultima
cultura na super.ficie do agar, formou-se uma
pellicula rugosa, ondulada. Na batata, esse micro-organismo cresceo n'uma camada humida,
esbranquiçada, simulando a nata do leite.

I
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Cultura em agar
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. Fig. R ·....:_ Bacillus · subtilís

Vista ao rnicroséopio, à cultura apresentouse sôb a fórma de bastonnetes delgados, mais
compridos do que grossos; e á medida que iam
crescendo, collavam-se uns aos outros, formando
longos :filamentos.
Este bacillo não é pathogenico.
2?- Micrococcus candicans. Na placa, as colonias desenvolveram-se em fórma de discos
brancos ; não liquefizeram a gelatina; e vistas
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ao microscopio, apparentaram- uma
massa arred on d a d a, levemente o-ranul
ó
osa, escuro-carregada
no centro, e clara ~ ci.rcnmf~
.
-

enc.i.a.

. F.ig. O - M icrococcus candicans

O crescimento d' este miGro-organismo, na
gelatina, affectou a interessante forma de um
prégo. Massa muito alva representa-lhe a cabeça,; e outra massa, igualmente alva, porém
finamente granulada, estendeo-se distante da
ihoen1ação praticada na gelatina.
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No agar, formou-se uma camada larga e
espêssa, porém mais alva.
Cultura em agar

·- ·
.

. ..

Fig. D -

\·
- : ,- ..
.
Micrococcus
candicans

Mas, nem a substancia do agar, nem a da
gelatina, deixaram-se atacar por esta formação.
No trecho destacado, porém, para sobre
elle recahir o exame, as colonias compuzeramse de pequenos coccus redondos, dispostos em
pilhas irregulares.
· _ D'essas duas especies, o bacei1lus siibtilis
achava-se, n'uma das placas, em maior numero

(
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que o micrococcus candicans: não verificámos,
porém, em que proporção.
Na outra, a proporção dos dous era de 7
para 1.
No liquido da sêgún:da procedencia isto é
. ·'
'
de Lambary, observámos:
I. - Um _ bacillo até agora inn'ominado,
bem que s·e ja geralmente tido por uma das
fórmas do bacillo da batata ; fórmas as~im conhecidas por serem ellas, d' entre todas as outras,
as que melhor prosperam e se desenvolvem
n' este tuberculo.
Na placa, as COl(?nias liquefizeram a gelatina;
essa liquefação. ·.··-·éome_çou
amago;·
ca~inhando
.. - -pefo
. ,
.
paulatinamente . para··a. circumfere:Í:J.cia: .
Ao micrÔscopió . .iJ_~ctúava~J nó liquido,
corpuscnlos
-q~~i preto~, tendo nó
centro uma a~gama:ssà éÓ~_pacta, que se desdobrou - n'um.a
.pélÍí~•
u ia im~relladà.
Inoculados
. .
..
. - ·- .
r ._
n'um tubo de gelatina.) esta liquefez-se .rapidamente, a p;incip~~· no·. ~e_11~ido do comprimento
. da picada
.inoculação, e·- em_ seguida-por
toda a s~bst~ilci~~ ·N'esta mru:isa formou-se, na
superficie, 'uid~.~ de~_tro d'ella per.
· . :·.
.
.
cebiam-se nevoas.
Transportadas para o agar, formou_-se revestimento delgado, levemente acinzentado. No____,-;

~s-cti~o;;'··

de

Vill!~0a,
.

,.

C ar\os

h nt oni º ___,___.......
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campo do nlic1·osc::>pio, tae::; micro-organismos
offe.recerarn o aspecto de bastõesinbos espêssos.
Tanto na apparencia como no tlesenvolvimento,
essas formações apresentam muitos pontos de
similhança com o bacillo denominado da batata;
faltam-lhes, entretauto, alguns caracteres. Ultimamente verificou-se que uma serie de bacillos que se fi_x am de prefcrencia n' esse tuberculo, a elle não pertencem propriamente, mas
provêem do sólo.
Cultura em gelatina

. E _ Bacillu i11-nu1ninado
F 1g.

9
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Não duvidâmos incluir u'esse grupo o bacillo á.cima; até mesmo porquP, sôb o ponto
de vista pathologico, o que tambem verificámos
para affirmar este modo de vêr, elle é completamente neutro.

II.-Proteus vulgaris.-Na placa, observámos
essas colonias cm gelatina liq uefacta sôb a
fórma de grnmos amarello-intensos, orlados de
prolongamentos finos.
·:.·,·.,.,._. ; , .
0

Cultura .- em· g~latina·-...
- :

.

.

.
F _ Proieus v nlgaris
F 1g.

1:31

No tubo, a liquefação

fez se de modo
forme e no sentido do canal de puncção .

l1 Ill-

.A. gelatina dissolveu-se logo ~oda: na ·parte
superior, form_3tram-se nebulosidades lJrancoaciuzentadas; e, no fundo, os micro-organismos
. se engrumaram.
Cultura em agar

I•'ig. G ·~ Brzcill!zs proteus

No a(l'ar
desenvolveram-se á maneira de
o
uma pellicula humida, brilhante, granulada,

f

1
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CLIMA
Observações meteorologicas

\I

Em toda a vasta super:ficie comprehendida
entre as serras da l\íantiqueira, do Espinhaço,
da Canastra, e a cordilheira geral, tambem chamada das divisões, as condições meteorologicas
tão pouco differem de ponto a ponto, que se póde
com segurança affirmar ser insignificante, ou
mesmo desprezivel, a differenciação climatologica. Tanto vale isto como dizer que, si pudessemos representar, por algarismos, o clima das
várias zonas d'esta extensa região, os algarismos em pouco differeriam entre si.
Por isso bastar-nos-ha fazer entrar no jôgo
do calculo os elementos que, embora pouco,
mais variam · nas diversas localidades, e tomar
a sua média. Esta representará assim o v3:1~
climatico de toda a região, de que nos êmos .
-- \ Oc"
1
occupado.
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,, Cultura em agar

Fig. I

~

A1icrococcus ochracms

No campo ·ao microscopio, os organismos
apresentaram-se com o aspecto de pequenos
micrococcus, qu_e frequentemente se conglome·
raram grupando em pilhas.
A proporção das colonias, nas duas placas
preparadas com a mesma materia, foi esta :
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PLACA I

,--

I PLACA

II

___ ---

Colonias
-_,

A especié de_bncillo _d n batata:.: ....... ·.. .

4

3

Porteus vulgnris. ·:.'_:..... : .. ·. ....... ~........ .

8

8

Micrococcus candicans .............. ~ ....·.:

2

3

l\íicrococc~s oéhmccus ... . . : ..,: ...... : .... .

o

2

.

Aléfü do~ .rnicrá-organismos
ácima consi. ·•
..
gnados, . e 9-escript?s, desenvol ,~eu-se nas duas
placas uma _e spécíe .de . asperqtll-w·s.
Para a analyse · dás d úas ·ag1ias de La.rn bary
e Cambuquirá,' applicámos;'. OI~a\im centimetro
cubico, ora meio êientimetro : cubi~o, á cultura
em gelatina; e lançada a mistura na placa, esperámos que as colonias se desenvolvessem ..
Ao cabo de dois dias, _na placa que recebeo
a agua de Lambary _formaram-se, para cada
meio centiIDetro cubico,, 80 colonias ; e, para
cada centímetro cubico, de 150 a. 16~ colonias.
A agua de Cambuq uira deu origem a 200 colonias por meio centímetro · cubico; em todo o
centímetro cu bico, a 432 colonias.
As colonias da agua de Lambary apresentaram-se de uma fórma unica, e por igual :
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t.ratava-se <le urna especie de bac'illus aquatilis.
Transportada da placa para o tubo de gelatina, desenvolveram -se, ao cabo de poucos
dias, em toda a extensão da inoculação, pontos
brancos, nacarados.
Na camada superior, ou~para melhor-na
snper.ficie, esses pontos brancos reuniram-se com
a apparencia de fôlhas chanfradas.
No amago ela geiatina, as colonias floresceram em fórma de rosario, figurando esphera$
de vidro comprimi das.Cultura em , gelatina

Fig. J _ Bacillus aq1wtil-is
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Essas colonias não dissolveram a gelatina,
e tinham o aspecto de perolas enfiadas n' um
cordão.
_ Transportadas para o agar formou-se um
véo espêsso, viscoso; de côr cinzenta esbranquiçada. Na batata, esses organismos cresceram e se desenvolveram do mesmo modo . .A.o
microscopio, compunham-se estas colonias de
bacillos curtos, rectos, trez vezes mais compridos do que largos. Isolados, na grande maioria
dos casos juntaram-se, formando .filamentos.
Cultura em agar

. o- ·K F 1::,.

Bacillus aquatili.s

'{
\
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· · Este bacillo, quando vivo, é dotado de
movimento rapido, analogo ao do penclulo.
Possue esta interessante propriedade,que tanibem
·verificámos nitidamente na prepara<iío : a de ser
um producto de gazes. Os gazes produzidos nas
camadas superiores, escapavam-se fa~ilmente ;
mas os que eram desprendidos pelas colonias
um pouco mais fundas, :ficavam encarcerados
no aniago _da gelatina, que assim se apresentoü
salpicada___ de bôlhas. · ·
1

·N a ag-~a; -~e Cámb.u quira~ encontrúrnos

:

_I. - .A. mesma f'Specie de ~acilln:~ arznai il is,
ácima descripta'. ~: _., ·' .: ,. · · . -----~ - . · _
•

• ~ •

-

, _

••

•

•

......,, r

II..-:- 1.Tma ·fó~·ma de proteus; si~ilhante ao
já ácima mencionado.
,.
.,
. III.-. Ú~_ bacillo · que -considerámos, ou
uma espccie sui generis, ou· uma -variedade do
JJroteus. Na plaé-a
gela:t:ina, elle cresceu como
o bacillus prote_its. · · .
Distinguem-se, porém, os dois, quanto ao
seu modo de proceder no tubo de gelatina :
-ao· passo que o bacillus proteus' liquefez a gelatina em t-0do o comprimento do canal de iuo. culação, o baci1lo de que se trata apenas fêl-o
cm derredor dos pontos da inoculação, formando leve nuvem, e deixando incolume o
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agora, e em seguida, o resultado do exame
bacteriologico da vasa das fontes de Lambary
e de Cambuquira.
~i\ntes de tudo, cumpre serenar o animo
assustadiço d'aquelles que porventura se sobresaltarem com a expressão vasa.
Este vocabulo não passa de mera palavra,
que não se deve confundir com o lodo ou a
lama do_s nocivos pantanaes.
A vasa das fontes ele aguas medicamentosas
é até utilisada nas hydro- estações_ européas ; e
primitivamente, o foi tambem, e quasi ·_exclusivamente, entre nós, fazendo-se d'ella uma
especie de catapla,sma, que, applicada sobre as
partes doentes, agia pela longura de sua acção,
que é precisamente a mesma das aguas mineraes.
Não ha, pois, motivo para -q11e nlnguem
estremeça _de susto ao fallar -se em ,;asa de
fontes mineraes.
Quando nos propuzemos ao exame bacte·rfologico de taes vasas, tinhamos como certo.
·p oder obtêl -as com o dgôr das prüti cas scientificas · entretanto a1)ezar de nossos esforços, '
'
.
faltou-nos o apparelho de Carlos Frü,nkel para
a extrac~ão profunda da terra no sôalho das
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fontes. Julgámos então que nos bastaria recolher um pouco da superficie da vasa em va- ..
silhas convenientemente esterilisadas.
·succedeo
.
.
' .··
porém, que a demqra do transporte, occasio-·
n·a da por motivos que não vêm appêllo explanar ·
..
'
e o acondicionamento indevido, deram occà~ ·
sião ,á que das investigações não p _o dessem ·
surtir effeitos·· scienti.ficos.
· D' ahi a ausencia aqui de taes analyses, ..'
cujos_resultados aliás bém se póde1n adcluzir
dos meticulosos e favor.aveis exames e1nprebendidos sobre
agúas e sobre a atmosphera, por
sua vez sanccionados pela analyse pbysic~- .
chimica d'aquella mesma vasa. Essa · revelou; é ,
certo, a ptesença de alguma materia organica
na vasa de Lam bary ; mas, não é isso de estranhar, attendeudo -se ús condições morpholog-icas do terreno mesmo, que, na ausencia absoluta ele vallos c~n·ados ú fal<la das montanhas,
embaracem aos enxnrros de arrastar comsig-o
os detritos animaes e vegetaes, que descem rapidos dos morrêtes, e vão accurnular~se nos
pontos mais baixos.
As culturas ácima figuradas, deYidamente
preservadas por camada superposta do competente liquido que, nem só embarçava a formação
de novos o-ermens como obstava o desenvolvi-
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mento e prolifera~~ão dos existentes, estiveram
expostas, por tempo de trinta dias, na vitrina da drogaria Janvrot. PréYiai:nente pl-10tograpbadas no conhecido estabelecimento do
Sr. Santos l\Ioreir:1, por elle proprio, e gentil e
graciosamente, e <lepois passadas - á aguaãa para a madeira, na Casa da :Moeda, fôram estes
desenhos snccessivan1ente gravados, . n'aquelle
mesmo estabelecimento, po1· um xylographo
de reconhecido merito, lvir. Childe, actual ehefe
da officina ; que sempre conseryou á. vista, nem
só as _photographias, como as propria::; culturas
originaes.
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culiariclades do local, quer se refiram ao sólo,
quer á atmosphera, quer ás aguas.
_
Cumpr~ ter ideia exacta da configuração
do sólo, e bem assim das condições morphologicas que pódem imprimir á localidade um
cunho climaterio especial ; as relações do am-"
biente com as grandes e pequenas massas
d ' agua; a natureza, riqueza e qualidade de suas
producções naturaes; si o terreno é accidentado ;
e, si porventura existem montanhas, serras
proximas ou longinquas, qual a sua distancia,
direcção e elevação ; e bem assim suas relações
com ref~rencia aos val_les ; si por acaso ha rios,
riachões, ribeirões, ou _s imples córregos, lagos
ou lagôas, qual a sua odgem, sua; extensão, e
si são ou não sujeitos a enchentes . . ..
E, ainda mais, que substapcias concorreram
para formar, ali, as · te1-ras _primitivas, secund:irias ou terciarias; e si . existem camadas cal cáreas, silicosas, argilosas, carbonosas, sulfnreas
ou gypsosas. E deter1ninaudo -lh_es os metaes
e a natureza de seus minereos, caracterisar depois os vegetaes, assignalando p9r fim as alte rações em virtude das quaes o local adquirio
qualidades therapeuticas.
Por este simples enunciado, v ê -se logo que
a bygiene, embora ramo apenas da medicina,
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reqnLr comtudo a somina geral de conhecimentos

scientlficos, nem só medicos como outros, para
sua efücaz applicação.
1
Nein é de estranhar que simples secção da
. sciencü:., médica exija tão dilatados conhecimentos: sabe-se, · de facto, que relações intimas ligam, prendem, encadeiam umas ~is outras todas
as sciencias, de modo que o conhecimento· completo de uma só exige ser ill urninado pelo das
demais.
Dir-se-hia que os ramos todos dos conhecimentos humanos constituem uma entrosagem
tal corno a dos mecanismos artificiaes, em que
o movimento ~e ffm.a só roda precisa, para se
effectuar, que o systema inteiro seja pôsto em
actividade. Mas; a hygiene pertence a uma secção das sciencias . que bem póde constituir uma
applicação · geral das . outras todas ; não se dá
com ella o que. s_u ccede, iJor exemplo, com a
chimica, que, embor~ precisando em certa medida das outras -sciencias, é a seu turno. essencial
para o desenvolvimento d'ellas mesmas.
E' assim: qúe ella se torna indispensavel,
quer se trate do estudo do macrocosmo, quer
se cogite das investigações sobre o microcosmo;
por isso ha uma chimica nieteorica, isto é, a que
estuda e explica todos os grandes phenomenos

,,
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que se passam na atmosphera; por isso ha
tambem uma chini'ica geologica, isto é, aquella
que se preoccupa com as grandes combinações
da natureza que geraram os volcões, as mi~as metallicas, as de hulha, os basaltos, as agt..as mineraes, a formação do salitre no sólo da India
do natrum nos_ lagos do Egypto, e do borax'
nos do Thibeto.
Por isso, ha tambem a chimica que, adaptando-se aos tres magnos ramos da historia
natural, se subdivide em chimica 'm ineral ou das
substancias inorganicas ; em chiniica vegetal, a
que analysa as plantas, e seus productos immediatos; em chimica animal, a que se applica
a todas as substancias forn"ecidas pelos animaes,
vivos ou mortos. E ainda mais este ramo póde
se seccionar em chirnfoa physiologica, que considera as mudanças operadas nas substancias animaes pela acção da vida'; em chirnica patholog-ica, que observa as alterações causadas pelas
molestias ; -em chimica therapeutica ou pharmacologica, que analysa os medicamentos, e ensina a prescrever, combinar e manipular medicamentos · ·e :finalmente, em chimica hygienica,
' '
que se applica aos meios de sanear as cidad~s,
que estuda e analysa o ar que respirâmos, que
indica os meios de prevenir as epidemias, que
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aponta os alimentos sadios, conduzindo ao descobrimento das sophisticações.
Vimos dizendo, o que interrompemos com
as vastas applicações da chimica, vimos dizendo
q·,1e a hygiene não se satisfaz com as meras
analyses bacteriologicas _para affirmar a proficuidade um clima em relação á generalidade
_ das molestias . Algumas ha que reclamam especialmente uma particularidade em referencia
ao sólo, ás aguas ou ao ambiente, que outras
não exigem, particularidade que póde não ter
uma região, muito embora as analyses colloquem
seu clima na cathegoria dos bons. Assim, em
satisfaçã~ a tal exigencia, antes de explanar as
médias das observações meteorologicas até agora
feitas nos territorios que circumscrevem Lambary e Cambuquira, aquem e além, territorios
que, achando-se no mesmo plan'alto d'estas duas
localidades, se submettem ao mesmo regímen
geologico, hyclrographico e orograpbico, vamos
dar poi· iguâl, attencle~do á identidade d' estas
condições; o estudo resumido da formação geologica d'aquella mesma zona .
.A. região das aguas mi neraes, nem só de
Lambary e Cambuquira, c:omo de toda a bacia
hydro-mineral ao sul do Estado de MinasGeraes, _constitue interessante parte do plan' alto

de
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da J\íant i q u eira. Como este, é àquella região
formada de um terreno ondulado, com a altitude ~ é dia de 100 a 200 metros, que-sommados
com os L O0 0 metros de altitude e.o chapadão
geral sob r e o nivel do mar -perfazem -têrmo
médio - 1=_.100 a 1.200.
·
Com prehende aquella zona, em seus limites,
as bacias dos rios Verde, Lambaiy, Baependy
e do Peixe, sendo tronco principal o rio Verde.
Tem ao sul a serra da Mantiqueira; ao vv.,
no rumo S. N., tem a serra que separa as aguas
do rio Lambary das dos ·afiluentes da margem
direita do rio Sapucahy ; a L., no mesmo rumo
S. N., tem a · serra da Ayuruoca, e seus contrafortes, · que separa a bacia do rio d' esse nome
das vertentes dos primeiros affl.uentes da margem direita do rio Verde, da bacia do rio
Baependy e das nascentes do rio do Peixe, que
passa em S. Thomé das Letras. ·
Esta região, de forma irregularmente triangular, sôb o ponto de vista geologico faz parte
d_as formações de transição, ou - mais claramente - dos terrenos da época paleozoica ; terrenos estes que abrangem, nem só grande parte
do .Estado de l\fina.s,. Geraes, como bôa parte dos
de Goyaz, e de alguns limitrophes a um e
outro.
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Esta vasta região representa de facto a
primeira terra firme que emergio do elemento
aquoso.
Realmente, resulta dos estudos geologfros ·
de Gerber a respeito d'esta zana brazileira, que ella o:fferece exclusivamente formações de transição horizontalmente stractificados, sem que
se encontrem - superpostas - camadas de formação secundária ou terciaria. ".ale isto por
dizer que, qua~do estas se iniciaram, isto é,
quando começaram os depo~itos ·marinhos, já
aquella zona, onde não se os encontra, achava-se
ácima do nível das aguas. Ora, como este facto
não se observa em nem uma outra parte do
planeta, deve concluir-se que toda a zona alludida, e especialmente o Estado de l\íinas-Geraes, é anterior a todas as outras em que se
topam formações secundárias ou terciarias,
ou - para melhor - é a mais antiga terra
firme que surgi o das -convulsões do nosso
globo .
.à.s bacias do rio ácima indicado, geologicamente consideradas são constituidas por uma
formação fundamental de schisto micáceo; e
de grés argiloso, em grande proporção na
proximidade das culminancias; nas depressões
encontram-se, geralmente, depositos alluviona-

150

rios recentes, e urna camada de argila, de Yariavel espessura; e bem assim, em alguns
pontos, quantidades variaveis de quartzo fragmentado, urna vezes rolado, e - outras com angulos agudos e arestas vivas.
A cama,la argilosa, na maioria dos casos
é de côr acinzentada ; e _o s depositos alluvionarios são mais ou menos enegrecidos, já por
vegetaes decompostos, constituindo uma especie de turfa de qualidade inferior, já pela presen9a do oxydulo de ferro.
,
Este oxyd ulo, peroxydando-se, transforma-se
ás vezes n'um cimento argilo-ferrugineo, que
concorre para a formação da canga ou tapiokanga, pela collagern, pela adhescio, pela aggregação, em snmrna, dos elementos ferrugine.os
granadinos, resultantes da decomposição do
micaschisto.
Do rapido esbôço geologico, que acabámos
de traçar, facil será deduzir que a região
estudada deve ser rica das fontes mineraes
que ahi pullulam. Terreno virgem por assim
dizer, terreno constituido exclusivamente por
camada de formação primária., aquella abençôada região está mais proxirna do centro do
o-lobo isto é do fóco de toda, aactividade geoloºgica, 'do que 'qualquer outro terrltorio que tenha

'. Ç
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sido abafado por formações secundárias ou terciarias. Neste, qualquer Yeio liquido vivificado
pelo fóco acti vo magnetico da materia central
em fusão, terá de perder, e abundantemente,
um qitani'urn de sua vitalidade, pela travessia
por camadas já menos vitalisadas que a de formação primária. Entretanto, n' uma região como
o plan' alto da J.VIantiqueira, em q ne o chão firme
é constituido por substancia que rebentou directamente do fóco central, e portanto tem
com elle a proximidade de affirn, o veio liquido que a percorrer deve trazer comsigo directamente esses elementos vitaes, que fazem
com que as aguas bem captadas operem milagres de quasi ressurreição. Eis como se póde
comprehender, nem só a abundancia, com tambem
a efficacia das fontes mineraes d' aquelle vasto
territorio.
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N' estas eircnrnstancias, procurámos a rné<lia,
já em rela~:1o ú temperatura, j{í em rel:1<;rw á
pressão atmospherica, já finalmente quanto á,
quéda de chuYas.
Baseados n ' este principio, e conhecidas as
obsen' ações de uma ou mais localidades n 'essa
mesma superficie, pocleriamos já julgar do clima
de toda a área,sem discordancia apreciavel. l\Ias,
no intuit,o de ser mais exactos possivel, rennirnos as observações das vúrias localidades,
e - enfeixando-as todas n'urua só- tomá.mos
então a média geral, e depois a média ela média,
com os quaes confeccionúrnos os diagrammas
appensos.
Em taes médias, é claro, fôram attendidas
as differenças das condições hypsometricas e os
contornos elo terreno ; e bem assim, as conelieões relativas aos ventos variaveis em diversas
J

épocas do anno.
Na falta de esclarecimentos rigorosos para
ajuizar da humidade relativa, nos reportámos
ás médias thermometricas.
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Médias mensaes das observações meteorologicas
de 1885-1892
colhidas em diversos pontos do plan:alto da
Mantiqueira ; e por meio das quaes se
póde adduzir do caracter geral do clima
de tod' aquella região.
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Médias das observações ac~ n'aqne le .
mesmo periodo -
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colhidas em diversos pontos
do p\an'alto da Mantiqueira, por meio das quaes
se pôde ajuizar do caracter geral do clima de
toda aquel!a região.
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Durante os aunos de 1885 a 1892, deram,
pois, as ol>seiTações os algarismos, que Yão
seguir, os q u aes demonstram a regularidade, a
uniformidade do clima . d' aquella região, referentes ao barometro, ao tbermometro e ao pluYiometro :
.~ !-
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Nos chapadões da Mantiqueira são as chnYas
e as troYôadas tão frequentes, quanto pavo
rosas. Parajustificar este assêrto, basta accôrdar
as condições topographicas geraes do ter reno,
n'aquellas paragens, com a expli cação tarnbem
geral daquelles dous pbenomenos meteoricos-

(~} Neste anno a 111ini111a abso luta oLsc rvada, como se vê no tnt~·ac.lo,
fui c.l c 3° abaixo de zero.
(*'') Ncst~ nnno a minimn absoluta observada, como se vê no tras·ado, foi de 1°.
_ Nestas obscn-açücs não fú ram le vadas em linlia U(• conta as fru.c-

~oes de grúo.
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Levantam-se continuamente do plano da
terra e da superficie das aguas, exhalações que,
sôb a fórma de vapôr aquôso, vão constituir,
em maior ou menor altura ela atmosphera,
essas massas suspensas, que se conhecem com
a denominação ele nuvens, as quaes, consignarei
desde já, em todo o massiço da Mantiqueira,
acossadas pelos ventos, que as resfriam, do
equador se dirigem para o pólo sul.
Taes exhalações entretanto nem sempre se
condensam sôb fórma apparente á nossa visão,
pois que se diffundem. pelo espaço al ém com
a transferencia propria de um. .- fluido elastico,.
para dar, ás camadas superiores da atmosphera,
a agua, que essa mesma atmosphera contém
naturalmente.
Comprehende-se que, actuando sobre este
fluido elastico temperatura mais baixa trazida
por aquel1as correntes de vento frio, este fluido
condensar-se-ha agora sôb á fórma de cirrocwnulus, ou mesmo de cwrnulus-stratiis, que a
seu turno poder-se-ha, ou não, resolver em
chuva, conforme
acção daquelle frio continuar pertinentemente, ou passar além.
Este phenomeno dá-se, }JOr exemplo,
quando, ::t limpidez da atmosphera, succedem
raros curnnllts que, conchegando-se aos novos

a
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formados, vão aos poucos cobrindo o céo da
região em que se observa (ni?nbus).
Sôb o ponto de vista da origem, pódem as
nuvens se subdividirem em duas cathegorias :
umas partem directamente das evaporações da
terra, e vão constituil-as desde logo por sua
condensação; outras, só indfrectaniente é que
partem da terra, porque procedem da condensação da agua que existe superiormente na
atmosphera ; ou então da formação mesma
d'agua, lá nas regiões superiores da atmosphera, quando um excesso de electricidade produz o acto chimico da tumultuosa união entre
o oxygeno e o hydrogeno, o que se reconhece
/
pelos movimentos ruidosos do ar, preludios
das tempestades.
O vapôr d'agua, no estado de condensação
chamado 11:u,vern, é poderoso conductor de electricidade: d'ahi vem que o isolamento das
nuvens, no ar, dá em resultado a condensação,
nellas, deste fluido imponderavel. Dir-se-hia.m
botelhas de Leyde pairando na atmosphera.
E' por isso que umas nuvens são carregadas positivamente, ao passo que outras o
são negativamente ; podendo mesmo algumas
outras conterem, nos dous pólos, electricidades
oppostas.
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mosa, em dias e horas indeterminadas, em qualquer ponto do horizonte. D'ahl, os grandes
aguaceiros, os coriscos, os relampagos, os raios,
as trovôadas; as tempestades, mais frequentes,
muito mais frequentes e tremendas n'aquellas
alturas, que nas planicies.
Tenho ouvido queixas aproposito de certas
regiões da l\íantiqueira, e nomeadamente de _
toda a zona hydro-mineral explorada ; queixas
que se referem quer ás · trovôadas constantes,
quer á humidade que, affi.rmam, inquina aquella
atmosphera.
Injustiça e· êrro.
Injusto é quem se levanta contra o acto
que o beneficia. De feito, são precisamente as
trovôadas ,o signal de que se derrama por aquelle
sólo a electricidade bene:fica, que vem dar tom,
vigôr e actividade ás aguas mineralisadas, que a
tantos aproveita.
Errado anda quem julga que aquelles sitios
são humidos.
O que dá esta má qualidade a qualquer
local, é a superabundancia, no ambiente, de
ao-ua
no estado de :fluido elastico transparente,
b
.
que não empana a visão dos objectos long1nquos ou do céo sereno e calmo.
Mas, n'estes pontos, são frequentes as chu-
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vas ácima constituidas pela formação, nos mais
altos pontos da atmosphera, no momento menos ·
esperado, ele nuvens que se vão aos poucos estendendo, e que resolvem mansamente em chuva
miuda. Póde-_se, pois, julgar da humidade de
uma região, pela frequencia d'estas chuvas.
Ora, a zona incriminada só em épocas certas
do anno é que vêem chuvas, e estas mesmas
do caracter das acompanhadas de descargas
electricas, isto é, d' aquellas que se formam, não
pela humidade do ambiente, mas pela evaporação que vae clircctaniente constitn.ir nuvens.
O plan'alto da Mantiqueira é, portanto,
sêcco.
Não admira, pois, que, no correr do anno,
a constancia e regularidade de todos esses phenomenos, como se verifica dos diagramruas aqui
entremeiados, dêem ao clima de Lambary, e notaclamente de Cambuquira, o caracteristico do
clima ex:cellente, por sua mediana elevação ácima
do nível do mar, ausencia de pantanos ainda
mesmo ~í distancia ; ambiente, puro ; ventos,
regulares e constantes ; atmosphera, aseptica ;
aguas, abundantes ; gr{w menor e relativo da
humidade do ar; noites, calmas e fresca-s ; o que
tudo exprime as propriedades fundamentaes do
clima sub-alpestre de primeira ordem, mórmente
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quando alliado á presença de aguas mineralisadas.
Os principaes caracteres do clima d' essa
região, são os dos climas reconhecidamente
tonicos e estim,ula,ntes ; isto é : elevados, mas
abrigados das rijas correntes aéreas, como Lambary, para os tonicos ; e elevados, como tambem
descampados, e portanto desafoga dos de anteparos
que embaracem as livres correntes de ar, como
Cam b uq uira, para os excitantes.
Relativamente descampada, é certo ; porque, embora na contra-vertente da serra em
relação a Lambary, que fica-lhe na vertente,
acha-se comtudo Cambuquira situada em larga
depressão, e não collada ao sopé da montanha,
olhando abertamente para os horizontes sem
fim ; e, · amparada e protegida, por essa mesma
serra, dos ventos rijos do quadrante SW e NE,
é banhada de continuo pelas brizas doces e
fagueiras, que lhe refrigeram o ambiente local.
Aquelles caracteres, ácima nominados, são
resumidamente os seguintes :
a)-pressão atmospherica menor do que ao
nível do mar, e correspondente rarefação do ar;
b)-ar mais fresco ; temperatura muito alta
ao sol, mas relativamente muito baixa á sonibra,
e especialmente á noite ;
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c)-acentuada sêccura do ambiente, apezar
das grandes chuYas tropicaes;
d)- forte movimentação do ar no verão, e no inverno- mais branda agitação ; sendo, . no
emtanto, digno de nota, que, em certa phase
do anno, reinam NE · ou ENE ordinariamente
fortes desde a madrugada até meio-dia, ou
pouco antes.
Em algumas paragens d' esses chapadões,
e nomeadamente naquelles de maior altitude,
como no dôrso da cidade de Barbacena,, além
dos ventos d'esses rumos, sopram SE, ESE,
ou francamente S, de ordinario mais rjjos e
frios.
e)-Naquellas duas localidades, e principalmente em Cambuquira, é notavel a pureza do ar
em relação aos effiuvios miasmaticos, como
tambem ao excesso de poeiras organicas e inorganicas: as analyses bacteriologicas aqui registradas e figuradas, deram ao ambiente das
duas localidades os caracteres do ar aseptico.
f)-Augmento de )u1ninosidade, princ'ipal mente em Camb:nquira, reYelado por gráo 1nenor
da nebulosidade.
Este factor tem hoje, entre os clínicos modernos, grande importancia therapeutica no
tratamento das molestias cerebraes, ou -_para
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melhor - mentaes, mórmente quando combinado com a excellencia do clima.
Em virtude d-a grande quantidade de 9zona .
produzida, · já pelos violentos · abalos atmosphericos, já pelo eleyado gráo de vita lidade dos
vegetaes nem só da região mesma, como da
pro xi ma zona da matta, o gráo de salubridade
desses pontos torna-os beneficamente iudicados
principalmente para as rnolestias que se revelam por distrophias organicas, nem só esse~ciaes, como symptorn.aticas; e especialmente para
as dyspepsias, desde a simples perturbação gastrica _até as mais profundas alterações, que collocam o i:>aciente na fronteira da loucura.
g)-·É tambem alli, em todo aquelle chapadão, mais consideravel a producçã.o da electricidade positiva, _c omo se deduz da acção combinada dos elementos chuva, calor e altitude.
h)-A.pezar dos grandes aguaceiros em certa
época do anno, a humidade do sólo é menor
do que nas regiões inferiores, não só pela facilidade da evaporação, como tambem pela presteza do estabelecimento das correntes subterraneas qµe vão fecundar as numerosas e abundantes
fontes e cabeceiras de rios.
Da presença d' estes caracteres, · e de seu
confronto com os diagrarnmas ácima, resalta de
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prompto · tal uniformidade e excellencia, quese revelam desde logo as vantagens d ' esse
clima para as convalescenças que se prolongam
além do commum; cumprindo salientar que,
melhor do que alhures, estarão ahi aquelles
que tenham de passar por um traumatismo
cirurg-ico.
Effectivamente, sôb a infiuição d'esse clima,
todas as funcções organicas experimentam logo
benefica correcção, de modo a · restituil-as ao
seu perfeito estado physiologiéo.

- Climas sub-alp_estres ~ seus attributos
.A.o sul do Estado de Minas-Geraes, na
bacia do Rio Grande, notam-se as estações mais
procuradas do Brazil, já pela excellencia do
seu clima, já pelo beneficio de suas aguas mineralisadas.
A alliança do clima bom ás aguas bôas, é
u.m dos ideaes dos clinicos e dos hygienistas.
Indaguemos, portanto, se esses dous pontos de
vista correspondem ás diversas estações d'aquella
bacia.
Todos elles se avantajam por offerecerem
as bene:ficas condições do que, em climatherapia, se cham:a clinia das alturas. A todos os
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logares d' esta bacia cabe, com e:ffeito, tal quali:ficativo. E d'isto mais noR convenceremos' si
rapida olhada- lançarmos sobre o quadro bypsometrico que para estas paginas confeccionámos:
.

Dados hypsometricos sobre as differentes localidades,
nacionaes e forasteiras, mais conhecidas e frequentadas, já como hydro-estações, já como estações
d'ares ; para, do confronto de suas altitudes com
as das estações congeneres sul-mineiras, julgarmos de sua importancia como sanatoria.
r.ocALIDADES

ALTURA E~I METROS

Chiclana ( E espanha, Cadiz) ............................. .
Urberuaga de Alzola (Hespanha) .......•..............
Albano (Italia) ............................................... .
Battaglia (Italia) ..........•..................................
Dinan ( França, costas do Norte) ........... • ••· • •••• · · ·
Balaruc (França, Hérault) ......... ••·· •··· • •· · ·· · · · · · · · · ·
SaliPs de · Béarn (França, Bai:s:os-Pyrenéos) ....... .
Fouchaude (_França, Hérault) .......................... .
Dax (França, Landes) ......... -······ • •·········· ········
Giuliano (San) (Italia, Toscana) ...............•........
Eno-luen-lcs-bains (França, Sena-e-Oise) ............. .
o
Caldas de Royes (Hespanha) ............................ .
Harroghate (Inglaterra) ....... ••·•·························
Cambo (Baixos-Pyrenéos) ........................ -········
Leamington (Inglaterra, Warwiéksbire) .......... ···
Barbotan, (França, Gers) •················· .......... ·····
Pierrefonds (França, Sena-e-Oise) •••· · · · · · · · · · ·· · · · · · · ·

9

11

13
15
18
23
30
40
40
40
44
47

55
62
65

80
84

\
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Boulou (França, Pyrenéos-Orientaes) ............... .
N f>uenhar ( Prussia) ......................................... .
Provins (França, Sena-e-~iarne) ....................... .
Ems (Allemanha, Nassau) ... ~ ........................... .
Cbeltenham (Inglaterra, Glocester) ................... .
Garde .. ........................................................... .
Condi11ac (França, Drôme) ....•...........................
Montmimil (França, Vaucluse) ........................ .
Wieshaden (Naus!'au) ...................................... .
Creu tznach ( Prussia) ...................................... .
D occie basse e Doccione (Italia, Lucques) ......... .
Li ppspringe (Prussia) ........•............. ..:. .............. .
La Puda (Hespanha, Barcdonu) ...................... .
Euzet-les-bains (França, Gard) ......................... .
P yrmont (AUemanha, Waldeck) ...................... .
Archena (Hespanba, ::M:urcia) ...............•..... ... ...
Fumadf>s (França, Gard) .............................. . .. .
Langen brücken ( A 11emanha, Bade) ................... .
Bondonneau (França, Drôme) .......................... .
Posteny ( A ustria J •••••••••.....•..•••..•...••...... • ••••••· · •
Jaxtfeld (Allemanha, Wurtemberg) ................. .
Berthricb ( Prussia-Rhenana) ..................... •. ••• •
Svden (N assau) ...............................•. • •· •· •·· ··· ···
Acqui (Italia) ......................•.•........ •····· ·········
Sierk (Alsacia-Lorena) ................... •· • • ·· · · · · ···· · ···
Nauheim (Allemanha, Ilesse-Eleitora l) ............. .
0fen (Hungria) ........................ •···•··················
Forges-les-eaux (França, Sena-Inferior) ............. .
Mula (Hespanba, Murcia) ............. •···· • · •······· ···· ·
Bagnoles ( França, Orne) .......••..... ••••··················
Caldas de Cuentes (Hespanha) .•....... •·· •·-· ·· ·· · · · · · ·

84
87

88
95
100
100
100
100
100
110
119
126
126
130
130
130

1go
136
140
140
140
144
145
149 .
150
150
155

lG0
160
163
164

•
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Durkheim (Allemanho., Baviera) ...................... .
l\fehadia (Hungria) ......................................... .
l\iergentheim-Karlsbad (Allcrnanha, Wurtemb.)
Kõstritz (Allemanha, Prussia) ......................... .
Krõntha1 (Soden e) (Allemanha, Hesse-~aussau)
Soultzbad (Alsacia) ...... : .................................. .
Aix-la-Chnpelle ( A.llemanlrn., Prussia) . .............. .
Teplitz-Tzentschin (Hungria) ................•..........
Wildungen (Prussia) . . .................................... .
Tured ( A.ustria-Hungria) ................................ .
Boc klet (Baviera) ........................................... .
Kissingen (Baviera) ........................................ .
Lamalou (França, H é ro.ult) ....• : ....................... .
Ni ederbronn (Alsacia) .............. ~············ .......... .
:t.angcn ............................................................
Hombourg (Allemanha, Prussia) ...................... .
Côme ......................................•......................
Pougues (França, Nevers) ........_....................... .
Pau (França, Baixos-Pyrenéos) ........................ .
Aix (Frnnça, Rhodano ) ................................... .Baden-Baden (A1lemanba) .......... . .. . .... . ............ ~
Tep1itz ( '3ohemia) .............................•....•........
Herbitzheim (Alsacia-Lorena) .......................... .
Alet (França, A ude) ....................................... .
Gleichenberg (Austria, Styria) ........................ . . .
Caldas ele Mombrey (Hespanha) .... . ........... ···.···-Baden (Austria) .......................................•......
l\fi nnesota (Estudos-Unidos) .........•.............. ......
Agued.a (Santa) (Hespanba) ............................ .
Driburg (Allemanha, Prussia) ........................ .. .
Cahnstatt (Wurtemberg) ...................... : .......... .
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170
170
170
172
173
175
178
180
181
190
190
192.
200
200
200
200
200
204
205
205
209
210
210
210
212
220
220
220
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Palalda .................. : ....................................... .
Fitero (Hespanha, Navarra) ............................. .
Neuhaus-Neustadt (Baviera) ............................ .
Minneapolis (Estados-Unidos) .......................... .
Arechavaleta (Hespanha) . . ............................ .-.. .
Alhama de Murcia (Hespa~ha) .... : ................... .
Bourbon-Lancy (França, Saôna-e-Loira) ............. .
Vichy (França, Allier) ................................... .
Botzen (Austria) .......... ~ . .............. .. ................ .
Salzungen (Snxe-:Meiningén) ........................... .
Braemer (Es coss ia) ................... , .................... .
Sail-les.Bains (França, Loira ) ........... . .............. .
Marlioz .........................................•................
Chitignano (Italia) ........................... ·:·············
Aix (França, Saboia) . ........ . ............................ .
Jastrzemb . (Allernanha, Pru!:'sia ) .............. . ..... . .. .
Néris (França, Allier) ............................. . ...... .
Challes (França 1 Saboia) ............................. . . '. .. .
Cauvalat (França, Gard) ..... _.. ···: ·······················
Vals (França, Ardeche) ................................... .
Coise ou Co_i~ze (França, Saboia) ....................... .
Bourbon-l'Archambault (França, Allier) . . '. ... . .... .
Miers (França, Lot) ...................•.•.......... •·· • •· • • •
Monsummano (Italia, Lucques) ..........._. ............ .
Honoré (Saint-) (França, Nevers) ...••......._. ... _. .... .
Am élie-les-Bains (França, Pyrcnéos -Orientaes) .... .
Cusset (França, Allier) ...................... •· • • • • • • • •·· • •
An1élie-les-Bains ................................ • • • • • • • • • · · · · ·
Monte-Catini (I ta lia, Lucq ues) ............... •· • • • • ._. •• •
Lugano (Suissa) .......•.................. , .................. .
Hammam-Boughara (Algeria, Oran) ........ . •········

,.
222"
228
224
225235
23G
240·
240
25Ô
250
250
250250250
250
250
260·
260
260
260

270·
270
270
270272
276
277
280
2 .8 0
280
282:
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Liebenzell (A llemanha, Wurtemberg) ... ...... ... .. .
Arene (França, Hérault) ... ... .. ..............·........... .
Ballater (Escossia) ..... .. ....•...............................
Cransac (França, Aveyron) ............................. .
Buxton (Inglaterra) ........................................ .
Jenzat (França, Allier) ..... . ............................. .
Saint-Christan (França, Baixos-Pyrinéos) ........ .. .
Grmnat (França, Lot) ......... ....... ... ....... ........... .
Hammam-:\foskoutin ( .A.lgeria) ......................... .
Charbonnieres (França, Rhodano) .................. .... .
Bourbonne-les-Bains (Frnnça, Alto-J\farne) .. ...... .
Toncirgue (França, Ariege) ...................... ....... .
Buxton (Inglaterra) ....................................... .
Bruckenau (Baviera) ...................................... .
Bains ('r osgos) ........•........•.............................
Luxeuil ( ~.\. l to-Saôna) ........................... _...•.......
Gleis\veiler .. ........... .. .. ....... ...... .. ..................... .
Saint-Pardoux (França, Allier) ................. ······:··
Arnstadt. •..•.•..........................•.............. :· ..... .
Liebenstein (Allemanha, Saxe-Meiningen) ........ .
Juliushall-Hartzburg (Allemanha, Brunswick) .. .
.Schmiedeberg ................................................. .
Warmbrunn (Prmsia) .•.. ~ ....... ..... ............... .... . .
Harti:instein .................................................... .
Buchwald ...................................................... .
Arnedillo (Hespanha) .......................••..••.........
Roznau ........................•............ -•••........... •· ... .
Gleisweiler (Allemanha, Baviera) ...... .. ............•.
Liebwerda ...................................................... .
Salins (França, Jura) ..............................•.•....
Petersdorf. ................ • •... ••· • •· • •• •••••• ••• ••· ••· •••· •.. · ·

~86
287
300
300
300
300
300
300
300
361
304
304
304
305
30(3
307
310
310
310
312
314
315
316
320
320
324
325
330
330
330
335
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Vittel (França, Vosgos)...................................
Hall (Austria)... ... ....... .. ......... ..... ...................
Warmbrunn .................. ....... ..... ............... ......
Erdmannsdorf. ...... ............... ......... ..................
Hcrmsdorf.... . ... . .... .. .. . . . . . . . . . . . . . . ..... ... ...... ... . .. . ..
Eich "\\'ald. .. . . . . ... . . . .. ... ..•.•...... ... . . . ... ... . . . .•• . . . . . . . . .
Wildegg (Suissa, Argovia)...............................
Fisch bach......... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Scbinznach (Suissa, Argovia) ......... .................•
Gréoulx (França, B aixos-Alpes)...... .. ........ .. ......
Contrexéville (França, Vosgos)....... ... .. . ... . .. . . . . . .
Chateldon (França, Puy-de -Dôme)....................
Chatel-Guyon (França, Puy-de-Dôme) ... ............
Guillon (França, Doubs) ... ..........................•..•
Baden (Suissa, Argovia.).. ... . . ... ............... ...... ...
Encbausse (França, Alto-Garonna)........ ... . .. ......
Dieu-le-fit (França, Drôme). .. . . . ... ... ........... .. .. .. .
Cudowa ( Allemanh a, Prussia)........................ .. .
Póretta (Italia) ......... ............... ...•....................
Lavey (Suissa, Vaud) .....................·.... ...... ......
Langenan-Nieder (Prussia). ... ...... ... ...... ...... ......
Szklem (Hungria)............................................
Szlics (Hungria)..............................................
Evian (França, Alta-Saboia)................. ... .........
Vevey .......•................... ......... ......... ...............
Viterbo (Italia)...... ................. ...... ... ........... . ...
Salzbrunn (Prussia)....................... ...... ... . ..... ...
Cbateauneuf-les-bains (.França, Puy.de-Dôme)...
Carlsbad (Bobemia) ........•............. ,. ....... . .........
Spa (Belgica)............................ ........... .. ........
Uberlingen . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

336
337
340
345
345
345
350
350
350
350
350
350
360
3ô0
360
362
363
368
370
375
375
375
3 77
378
380
380
382
382
384
400
400
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-Galmier (Saint-) (França, Loira) .. . ................... .
Triedrichshafen ............................... . . . ............. .
Sylvanes (Franç,a, Altos-Pyrenóos) .................. .
Divonne .................... ...... : ........ .................... .
.Sail-Sous-Couzan (França, Loira) ........... . ........ .
Recoara ......................................................... .
Malvern (Inglaterra) ...................................... .
Blankenhain ............ . . . ......... . .............. ........... .
Lons-le-Saulnier (França, Jura) ....................... .
Sonneberg ...... : .......................•.......................
Capvcrn ( Altos-Pyrenéos) ................................ .
Schlensingen .......•...........................................
Rocpolano ( I talia ) ............................ . ............. .
Ohrdruff........................................................ .
Bex (Suissa, Cantão de Vund) ......................... .
Scbonmuntzbach ........ . .. ................................. .
Amplion (França, .Alta-Hnvoie) ..................... .
·Georgen thal ........................ , .......................... .
Tam bach .................................................. . ..... .
·Ta barz .......................................................... .
Louisentbal. ...................... ............................. .
Alban (Saint-) (Frn.nç,a, Loira) ....................... .
Ruhla ........................................... . ............... .
Iwonicz (Austrin-Hungria) .............................. .
Bex ................................................ •·· ... • •··· • •··
Friedrichsroda.......................................... -.... -Uriage (França, l serc _)............................ . ....... .
Gimeaux (Fr:::mça, Puy-~e-Dôme) ..............._..... .
Weesen ......................................................... .
Peterstbal. ................................. • • • ... · · · · · · · ··· ··· ..
"\Vallenstad t .................... . .................. • • • • • •• • • · · · ·

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
405
405
405
407
410
410
410
410

414
414
420
420
420
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Aigle ................. ·· - ........................................••
Gerso.n .............•.••......... • • • .. : ... -- ..•.........•........•.
Baden,veiler.............................•••.•••..•.............
Plombieres (França, Vosgos) ........................... .
Meltingen (Suissa, Soleure) ..................... :········
Wildbad (Wurtemberg) .................•..•.•.••........ . .
·'iVaggis......................................... . ................ .
Olbernau •.......................•..............................
T einach . . .............. . ................. . ...••.•........... . .•••
'\V Õlkenstein ............••. ·-~ ...............................•.
illattighofen ( A ustria ) .. . .................................. .
Feiers bach ................. . .................................... _
Saint-Aubin .............•....•........................
Vi tznau ............ . ................ . ..........••.....••.•......
'\V armbad ... . ...................... . ................. . ......... .
H errenalbs.- ................................•...................
vVinona ..·............. . .......................................... .
Sirodan (Fra nça, Altos -Pyren é os) ......... - ~---·······
Cbouilly ....•.......... . .................•........... ·•-·••· ..... .
1Iarie (Sainte ) (Fr::m ç a, ..:\.ltos -Py r e néos) .........•.
Lie benzell ......... . .................................• - ........ .
Burbazan (França, Garonna) ............................ .

)Iattegbad (Austri a ) .......................••...••. • •·· • • • · ·

420
420
420
421
423
427
430
430
430
-!35
440
44.0
440
440
445
445
450
450
450
450
450
4 50
450
450
450
450
450
450
451

Land eck (Prussia) ...•.•.. ., ................ •· • • • • ·· · · · · ·· · · ·
P eissy ....... .. ..........•.......................................

455

Einsiedel. ..... -............................ •··· • •··· · · ·· ·•···· ···
Andabre (Françh, ~.\.. v eyron) ............................ .
F all~enstein ... . .......... -................. • • • • · · • • • • · · · · · · · · · · ·
R oyat (França, Puy-d e -Dôme) .....................•.•••
Baudry .........••....•............. . ...... • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
\Vi nona ............. ·-· ............... •••••·····•················

462

176
Auvernier ...................................................... .
Cbianciano · (Italia, Toscana) ............................ .
Reicncnball .................................... ............... .
Evanx (França, O reuse) .................................. .
Altenau .. -. .................................................... .
Colombier ...................................................... .
Ressinge ........................................................ .
"\Viesen bad ....................... .-............................. .
Recoaro (Italia) ............ _.................................. .
Jussy ............................................................ .
Attawasser (Prussia) ....................................... .
Morbo (ltfllia, Toscana) .................................. .
Bourdigny ..................................................... .
Rippolsdau (Allemanba, Bale) ........................ .
Elgersburg ..................................................... .
Mayres (França, Isere) ................................... .
Els ter ( Allemanha, Saxe) ................................ .
Kamnier ................................... . .................... .
Di vonne-les-bains (França) .............................. .
Ilmenau .................................. : ..................... .
Allevard (França, Isere) ........................... ····:·
Saxon (Suissa, Valais) ................... . ............... ..
La Baucbe (França, Saboia) ............................. .
Lo benstein ............ ........................................ .
Lobenstein (Allemanba, Rcuss-Lobenstein) ........ .
La Baucbe (França, Saboia) ............................ .
N eufchatel. ..................................................... .
Ischl ( Austria-Hungria) .................................. .
Prégny .......................................................... .
Antogast ..................................... ................... .
Cologny .......................................... . .............. .
~

455
458

4nO
460
460
460
460
460
46~
463
467
4ü7
470
470
470
470
473
475
475
475
475
479
480
480
480
480
480
480
485
485
490
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Salins-Moustier (França, Saboia)........ . .............
Saxoney-le-Petit .•.................................... '.······•
Griesbach ....................................................... .
Saxaney-le-Grand ........................................... .
Griesbach (Allemanha, Baden) ........................ .
Schwarz bach .................................................. .
Chateau-Gontier (França, Mayenna) . . ............... .
Flingberg .............•....•...... . ............................•
~Iornex ..............................•.•........................
Mondsee ................................•.............. . .........
Chiem ........ : .................................................. .
Cruzeiro, Estação, (Brazil, Estado de ,.Winas-Geraes) .......•.••••••••..•...•.•......•••••...................
Glaine-M ontaigut (França, Puy-de-Dôme) ........•
Laurenzenbad (Suissa, Argovia) ....................... .
Hammam Rirha (Algeria, Alger) .....•........•......
Autogast (Baden) ................................•.•••......•
Kovazna (Hungria).........................................
Levico (Italia) .•••• ••••....... .... .•... .. . . . . . . . . . . . . . . . .....•
Birmenstorff (Suissa, Argovia).. ............. .. ........•
Bagneres de Bigorre (}'rança, Altos-Pyrenéos)...
Gorbersdorf... ........... .. . . . . . . . . . . . . . ... .. . •• . . .. . . . . . . . . . . . .
Eptingen (Suissa, Bâle) ...... ... . . . . .. .. . ... .•.••••.. •.••..
Thalgut (Suissa, Berne). .....•••........... ...............
Reinerz. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • . •. •. . . . •. • .
Clausthal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andreas berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . ••. • •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interlaken....... .. . . . . •• • .. • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . • .. ... . . . . . . . . .
Thoune...........................................................
Alexanderbad............ ... ..... ... ......... ..••... ...........

492
495

514,12
516
518
520
520
522
530
539
550
550
550
550
555
560
560
560
560
560

Langenau (Baviera) .•.....••...•..••...•.••. •··············

562

495
500
500
500
500
500
500
500
510

12
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Zaizon (Austria) ............................................
Chateau de Lebenberg ...........•.•..•.•..................
Rippoldsau ... .. ............................................... .
l{einerz (Prussia) ...........•...••...... . ....................
Brides (França, Saboia) . .................................. .
G ervais (Saint-) (França, Alta-Saboia) ..... . ........ .
Ole tte (França, Pyreneos -Orientaes) .................. .
Krynica (Austria, Galicia) .............................. .
Johannisbad (Austria, Brotterod) ............ .. ....... .
Bohemia ..... . ..........•.......................................•
Nocera-umbra (Italia) ................................... .
La C a ille (França, Alta-Saboia) .......... .. ........... .
La Motte-les-Bains (França., I ser e) ............... ... .
Limpac h (Suissa, Berne) ................................. .
J'rl uggendorf............... . ....... .. ........ .. ...•.•...........
Bilin (Bohemia) ...........••..•••.........•..................
J\Ioligt (França, Pyrenéos-Orientaes) . ................ .
Admont ......................................................... .
Lochbad ou Lochbachbad (Suissa, Berne) ......... .
Orezza (Corsega) .......•....•...............................
Kochelsse ..•.....•.... ·........................... . ............. .
Franzens bad (Bohemia) ...•................... . ........•..•
Schreiberhau .................................••.•••••..........
Nydelbad (Suissa, Zurich) ............................... .
Friberg .................................... . .•............ ........
Vernet (França, Pyrenéos-Orientaes) ................ .
Hohegeiss ............................................... .. ..... .
B ussang (V osgos) .............. . ... . ... . ........•............
Charnex ......••..•....... . .................. . ...... • •• • •····· ···
Luchon (França, Alto-Garonna,) ....................... .
Grãfen berg ....................................·........... ••• • • • ••

566
569
570
570
570
575
G84
589
590
600
600
600
600
600
600
600
601
602
603
603
605
613
615
620
620
620
620 .
624
626
628
G20
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Heustrich (Suissa, Berne) .............. ___ • _..............·
.J obannesbad ...........................•.. _........ :. _.. _. ......•
Konigswart ( Bohen1ia) ..............•••••••••..••••••... _.•
Sainte-Ro<legonde: ..................•••.••• _................•
Saced~n (Hespanha) ................................•........
Uarienbad (Bohemia) ...................................... .
.-\. ussee. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . _.•••
Cbaudesaigues (França, Cantal) ..........•.••...•....••
Siachelberg ..................................................... ·
Frauenstein.: ............•..•.•.••...........•.........••• _.... .
Gerardmer (França, ·Yosgos) ............................ .
:Uindelbeim ( Allemanba, Baviera) ..........••....•.•..
Vic-sur-Cere (Fra~ça, Cnn tal) ..........•................
:-lchõn brunn ..................••.•.••...•.•.. ·.•••.....•....... .-.
Krankenheil (Baviera) .....•.....••••••••..•••••.•.........
Hohegeiss .....................................•......••.•.••.••.
Eaux-Chaudes (França, Baixos-Pyrenéos) .......... .
Heiligenberg ................•............... - •............... • •
Losdorf (Suissa, Soleure) ................•....... , ....... .
Obstalden ................................•...............•.••..•
Ragatz (Suissa, Sain t-Gall J....•••.•••••••..••••••••.•••••
.A.lhama de Aragão (Hespanba) ....................... .
.\fiesbach ........................................ • • • • · · · · · · · · · · ·
Reibo ldsgrü n ......................•........... -..... • • • • • • • • • • •
Axenstein .............•.......•................•........... • • • • •
Carcanieres (França, Ariege) ......... . .......•••..... •··
Ashvíne (Estados-Unidos) ....................... ••• .. •• - .
Konigswart .•••.•...•...............••......... - ......... - ... · · ·
Escouloubre ( França, A ude) ....................... • • • • • •
Marcols (França, A rdeche) .................•.• - .•.. • • • • • ·
Glion :ou Rhigi Vandois ............... . •.....•.... • • • • · · ·

630
630
632

634
634
1344

650
650
659
660
666
670
670
670
670
670
675
680

680
680

681
684
685
690
692
700
700
700
700
700
700
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Ax (França, Ariege) .....•.................................
Monnetier ..................................................... .
Ledes ma (Hespanha, Sala.manca) ............. ........ .
Ilanz ............................................................ .
P artenki rcb en .......•.........................................
Trillo (Hespanha) ... . ....................................... .
Hainzenbad ...................... . .....•....••.... ~ ....•.......
Cadéac (França, Altos-Pyrenéos) ...................... .
Th usir ....................•.••............................ .......
Wi lden thal ................................................... .
Tegernsee ... : .................................................. .
Seelis berg .•.....................................................
Kitzbichel ..................................................... .
Sontofen ............................. ....•.....................••
Steinam ühle ................................................... .
Sain t-Blaise ........... . .........................•..•.•........
Eaux-Bonnes (França, Baixos-Pyrenéos) ........... .
Mon temayor (Hespanha) ................................. .
Zell am See ............... . ................................. .. .
Hersau .......................••.................................•
Karlsbrunn .................................................... .
Schõneck ....................................................... .
Macaia, Estação ( B1·azil, Estado de MinasGeraes) ...•......••.•...........•..........•.....•.•....•.•
Cenrichsbad .................................... . .............. .
Saint-Sauveur (França, Altos-Pyrenéos) ............ .
Waidring ...................................................... .
Giessbach ......•................ .. ..........•...•••......... -.. .
Sonnenberg, nas cercanias de Lucerna ............. . .
Cha vannes ................................•......................
Saint-N ectaire ......••..•............................. • • •. •· ...

710
712
720
718
722
720
724
725

730
730
732
733

735738
740

740
748
750
752
756

760
763
767
767
770
770
780

780
780
784
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Aureliano Mourão, Estação, (Brazil, Estado de
Minas-Geraes) .........•••••...•.......••••••...••..••..•
Heiden, no Appcnzell. ..........•.••.••••........•.•......•
Schliersee, na Baviera •...•...... , ..................•......•
1,f ürzzuschlag ............•....•................................
Korytnica (Hungria) ..........•••..••..•...................
Kais.erbad ( Allemanha, Baviera) ................•......
Farnbühl (Suissa) ..........•.....................•...........
Promontonio, no Val Bergaglia ••••...............•...•
Borszek (Austria, Transylvania) .....•...••..............
Heilbrunn (.A.llemanha, Baviera) .•.....................
Peréqué, Estação, ( B1•azil, Estado de JJ,Iinas- Geraes)
Rio Sapucahy-mirim, Travessia, (Brazil, Estado
de 1'l!Iinas- Geraes) ...... .......•....••••••................
T eufen ...................•••••.•••.•........•.....................
Ober sdorf ..... . . . ................................•............ • •
Pouso-Alegre, Cidade, (Brazil, Estado de MinasGeraes ) ..............••..••............•••••..........•..•.•
Saint-Gervais, na Saboia .................................. .
Santa Rita, Estação, (Brazil, Estado de M ú w s Geraes) ..•••••••..........•......••• .••••••• : •.. • • • • •· • • • • • •
Weissbad ....................................................... .
Ribeiro da Vargem Grande, ( Brazil, Estado de
Minas-G eraes) . ...... . , ...••..............•..••• • • • • • • • • • · • ·
Krenth, na Baviera ..... . .•......................... •···•····
Hammam-Seynoir ( AI geria) ............•.•••....•. •••••··
Todtmoos ..........• ..••........................................
Ribeirão João Pedro, Travessia, (Brazil, Estado

p;G7 -

8ib\iot~crl Te, mas

s::n:f

813

810
812
814
815
81G 170
820
818
820
820
820
822

de Minas-Geraes) ....... .................. • • • • • • • · · · · · · · ·
Olegario Maciel, Estação, (Brazil, Estado de
~finas- Geraes) ................ •..........................

?z

786
787
789
790
796
7!)8
800
800
800
800
810

822, 20

'1
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lbituruna, Estação. (Bra zil, Estado de lllfinasGeraes) ..................... •......••.......................
Panticosa (Hespanha, Aragão) .....................•....
Vorancn, no Krontal. ..................................... .
Piranguinho, Estação, ( B1·azil, Estado de 111/inasGeraes) . ............................•...•.•..••••.•••.•..•••
Rio Sapucahy, Travessia, (B1·azil, Estado
de
Minas- Ge1·aes) .•.•.....•.......................••••...•
Cotta, Parada, (Brazil, Estado dP. Jl,finas-Geraes).
Itajubá _, Cidade, (Brazü, Estado de 11:linasGeraes) ..................••••......••....•........ -· .•.......
Tres Corações, Estação, ( Brazil, Estado de
Minas- G_e raes) •..................•..••.•••.••...... .....
Molar (el) (Hespanha, Madrid) ...................... .. .
Reutte, no Tyrol. ........................................... .
Nazareth, (Brazil, Estado de 11'1inas-Geraes) ..... .
Rio Lourenço Velho , (Bra zil, Estado de llfinasGeraes) .•..•..•.........................................•.•.
S. Thorné, Estação, (Brazil, Estado ele 1llfinasG eraes) ...............................•......... .......•....
Bom Successo, (Brazil, Estado ele Minas-Geraes).
Bc,urboule (França, Puy-de-Dôme) .............•.......
Rio das Mortes, Estação, (Brazil, Estado de
Minas- Geraes) ........................•.......••.•.......
Kreuth (Baviera) ...... ............................... ..... .. .
Albisbrunn ... . ....................................... •···· ••··
Contendas, Estação, (Brazil, E stado d e llfinasGeraes ) ......••.••.••................. .. ...... ••• •· • ••• •••••
Bonndorf .......... . ................ .... ........................ .
i1ariazell. ....................... ••................ · · · ·· · ·· · · · · ··
Trons ........................... ... .. ............................ .

(
~

829
830
830
834,70
834
838,70
838,70
839,21
840
840
841
841120
843
844
846
848
849
850
853
850
558
860
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Bagnols (França, Lo zere)................................
860
Santa Rita, Estação, (B1·azil , Estado de MinasGeraes) ...... .. . . . ....•• ....... .... ...••..•.•.. ... ..•. .. ...
86:2
Soledade, (Brazil , Estado de 11:linas-Geraes).. ....
865
Soledade, Estação, ( Brazil, Estado de 11:linasGeraes ) ..... .. .....•............. ... .••••.............•.....
Freitas, Estação, ( Brazil, Estado d e Minas-Geraes)
Soledade, Estação, (Brazil Estado de Jl.:linasGeraes) ............................•.•..•.........•.......•.
865, 50
S. Lourenço, Estação, (Brazil, Estado de ltiinasGe1·aes) .... ................ .••. •...... ... .•••••••••.........
867, 50
lbituruna,Arraial (Brazil, Estado de ll:linas-Ge1·aes)
867
N etliberg ................... ..•.............•...................
867
Baependy, Cidade, (Brazil, Estado de MinasGeraes) .....................•...••• •••• •....................
870
Carmo, Estação, ( Brazil , Estado de JIIIinas-Ge1·aes).
870,50
Pouso-Alto, Estação, (B1·azil, Estado de 11-IinasGeraes) .........•.......•...•...•..••...........••..•••••..•
875,50
Ribeirão do Taboão, (Brazil, Estado de Minas876
Geraes) ......... . ...... ..•.•. ....•.••.••.....•..•••.........
Bias Fortes, Estação, (Brazil, Estado de ll'linas876
Geraes) .... ..................................•••••. . .......
Virginia, E staçiiQ, (Brazil, Estado de JIIIinas880
Geraes) . ................••..•••••••.........•...... •· •• • • • :.
S. João d'El-Rei, (Bmzil, Estado de Minas880
Ge1·aes) ................•............... •··· ... • • • •· • •· •· · · · •
884
Gontem ....................................................... •··
Campanha, Estação, (B1·azil, Estado de MinasGeraes) ....................•...... •........... ··············
Capivary, E»taçüo, (Brazil, E s'tado de JjfinasGe1·aes) ........................ ................. ··· ·· · · ·····

893
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Silvestre Ferraz, Estação, (Brazil, Estado de
Minas-Geraes) ................. ......•............ . ......
Saint-Margen ............................••....................
Mattosinhos, Arraial, {Brazil, Estado de MinasGeraes) . .........•....••..................................••
Weissenburg (Suissa, Berne) ..........................••
Tiradentes, Estação de, (Brazil, Estado de _i',,finasGeraes) ......•.•............... . ...........................
Correge Olimpio Bernardo, (B1•a zil, Estado de
}.finas- Geraes Y. ......••••-•.••..•........... ..••........•.
Lacaune, (França, Tarn) ................................. .
Macolin ...........................•..............................
Grandri:ff (França, Puy-de-Dôme ....................... .
Tiradentes, Cidade, (Brazil, Estado de 1l1inasGeraes) ................................................... . .
S. João d'El-Rey, Cidude, (Brazil, Estado de
Minas- Geraes) ............ .....•.........................
Mosquito, Povôação, ( Brazil, Estado d e .,lfinasGeraes J ...••.•.•..•••.•.•.•.•••....•..••.••.........•••••.••
Aguas Virtuosas, Estação, (Brazil, Estado de
Minas- Geraes) ......................................... .
Ribeirão S. Pedro, (Brazil, Estado de }riinasGeraes) .........•...........................................
Entroncamento, (Brazil, Estado de llfinas-Geraes)
Gouten (Suissa) ............................................. .

Trogen ............................................ •········ •·····
Rio Lambary, Travessia, (Brazil, Estado de M i nasGeraes) ......... ........................................... .
Prados, Estaç;ão,
(Bra zil, E s tado de MinasGeraes) ...•............................... •········ ·········
Jaszcrorowka (.Austria, Galici a ) ............... •········

893,20
890
896
896
897

899
900
900
900

HOO
900
900
900, 8
901
901
904
905
907

908
910
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Lamba:ry, (Aguas Virtuosas) (B1•a zil, Estado de
JJ!Iinas-Geraes) .......................................... .
940
Garganta do Pinheiro, (Brazil, Estado de MinasGe,·aes) .................................................... .
944
Rio das Mortes, Arraial, (Brazil, Estado de MinasGeraes) ........................ ............................ .
945
Bom Successo, Cidade, (Brazil, Estado de 111.inasGeraes) ................................................... ..
950
Seews ............................................................ .
950
Caieiro, Povôação, (Brazil, Estado de MinasGeraes) ................ :............................... •..•
950
Schluchsee ..................................................... .
950
Montbarri (Suissa, Friburgo) ........................... .
953
Garganta Bacellar, (Brazil, Estado de ~MinasGe1·aes) ............................................... .•.•..
957
Ribeiro, (Parada) (Brazil, Estado de Jrlinas960
Ge1·aes) ......................................... ... ........ .
960
Waldaso ..................... ................................... .
960
Prose (Le) (Suissa, Griuns) ............................. .
Conceição da Barra, Arraial, (Brazil, Estado
960
de Minas-Geraes) ...................................... .
960
La Prese ....................................................... .
Garganta do Bezerra, (Brazil, Estado de 1v.linas965
Ge1·aes) .... .. .............................................. .
S. Gonçalo, Arraial, (Brazil, E stado de lliinas970
Geraes) ...... ............................................. ..
Garganta da Gloria, (Bra zil, Estado de Jl,,linas971
Geraes) ............ ........................................ .
Garganta dos Posses, ( Brazil, Estado de Jviinas975
Geraes ) .................................................... .

Avants (Or) ................... '. ·································
,... \\

,·

·_:

1 , _

1\

.,

980
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Ilheos, Estação, (B1·azil , Estado de Jj,finas-Ge1·aes).
Felseneg ...........•.•..••..................................•....
Mathias, Povôação, (Brazil, Estado de l',1inasGeraes) .......... •••••••..•••••.•.••.....................•..
Cantagallo, Povôação, ( Brazil, Estado d e l',:finasGeraes ) ...................••••............••••••••.........
Gargant,il. de Cuiabá, (Brazil, Estado de MinasGeraes ) ................._. .... .. .........•. ..................
Rio Lambary, Travessia, (Bra zil, E stado de MinasGeraes) ......• ............................... '. ............. .
Sarnthein ......•.....•...........................................
Christina, Cidade, (Brazil, Estado de MinasGeraes) ..••.•.•..................... ·~ ........•.............
Cambuquira, (Brazil, Estado d e M ·i nas-Geraes) ..
Chateau d 'Oeux ......•........................................
:Burgenstock ................................................... .
Gamas, Povôação (Brazil, Estado de 1',finasGeraes) ............................................•.•••..•
Buraco, Povôação (Brazil, Estado de .J.lfinasGeraes) .. .........•..................................•••.••.
Bôa Vista, Po~ôação , ( Brazil , Estado de JJ:[inasGeraes J ....................................................
Posse, Povôação, (Brazil, Estado de Minas-Geraes)
Montividio, Povôação, (Bra zil, Estado de J.VIinasGe1·aes) ....... .............................. • • • ••·· • •· • •· •••
llhéos, Arraial, (Brazil, E stado de lllfina.s-Geraes.
José Dias, Povôação, (Brazil, Estado de ll!finas-

980
980
980
980
987
989
990
990
994
~94
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Ge1·aes ) ................. .•.......... • •• • • • • · · · · ·· · · · · · · · · · · ·
Onça, Arraial, (Brazil, Estado de Minas- Gcraes).
Ribeirão da Barra, (Bra zil, :Estado de Minas-

1000
1000

Geraes) .. ...................... • •··· • •·· · · ···· · · · · · · · · · ·· · ··

1007
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Garganta do Jacarandá, (B·r azil, Estado de 111inasGeraes) ••••....................•........................... 1007
Encruzilhada, Estação, (Brazil, Estado de 111inasGeraes) .......................•.....•.. .-••.•............... 1008
Ribeirão das Furnas, ( Brazil, Estado de MinasGeraes) ......... .••..••.••••..•.•...••..................... 1009
H oh ensch ward .............•.................................... 1010
Dôres de Campos, Arruial, (Brazil, Estado de
lllinas-Ge1·aes) .......•...•......... ······:·· ........... . 1017
Registro, Povôação, ( Brazil , Estado de klinasGe1·aes) ...........•.•.... ..........................•.•.....• 1020
Garganta de Cantagallo, (Brazil, Estado de
Minas-Geraes) .................•..•................. ••... 1021
Gessenay ....................................................... . 1025
Ibertioga, Arraial, (Brazil, Estado de MinasGeraes) . ......................•..•.. : ...................... . 1030
Engelberg .......... ; .......................................... . 1033
Ribeirão de Alberto Dias, Povôação, (Brazil ,
· Estado de Minas-Geraes) ....••....................... 1035
Sitio, Estação, tB1·azil, Estado de 11:linas-Geraes). 1039
L'Allian_z (Suissa, Vau~) .................................. . 1040
Livramento, Alto, (Brazil, Estado de MinasGeraes) ....................•........ ......................•• 1040
Padre Gaspar, Alto, (Brazil, Estado de MinasGeraes) .. ...•.••....•.. .. .......•......................•..• 1040
Ressaca Velha, Povôaçíio, ( Brazil, Estado ele
llii.na.s- Geraes) ............ ....·.......................... . 1044
Carandahy, Estação, (Brazil, Estado ele 111inasGeraes) . .......................•.........•................. 1045
Mama-Rosa, Alto, (Brazil, Estado de MinasGeraes) ....................•.....• .......................... 1045
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Saint-Cerques ....... •••••....................................... 1046
l\Iont-dore (França, Puy-de-Dôme) ..•...••... ...•..•••
1046
Grindelwald ............ • •· .................................... · 1046
Gastein ( Austria, Salz bourg)....... .. . . . . . .. . .. • . . . .. . . . . 1050
Bayrescbzell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 1050
Tatú, Povôação, (Brazil, Estado .de Minas-Geraes)
1050
Cham péry. . .....................••.......•.......•.•.•••.......
1050
Cajurú, Arraial, (Brazil, Estado d~ Minas-Geraes).
1053
Chamonix (Cidade de) (Saboia) ....................... .
1052
Prados, Arraial, (Brazil, Estado de Minas-Ge1·aes)
1060
Carandahy ( Brazil, Estado de ll:Iinas- Ge1·aes) . •... 1060
Garganta do Retiro (B1·azil, Estado de MinasGeraes) .....................••...•••••• ••••.••••••••........ 1063Santa Rita da Ibitipóca, Arraial, (Brazil, Estado
de .Winas-Geraes) ....... ...••••••••.•••••••.......•••• ., 1064
Santa Rita, Arraial, (Brazil, Estado de MinasGe1·aes) .••.•••..•••.•• •......•...........•.•.....••••.••••.• 1065
Domaine (Suissa, Berne) .•...•................• . ..........
1065Vargem de Prado, Arraial, (Brazil, Estado de
Minas- Geraes) .••.....•••••.•...........•......•......•.. ]080
Extrema, Povôação, ( Brazil, Estado de MinasGeraes) ..•.•........•••••..•....••••• • • • • • • • • • • • • • • · ·· · • · · · · 1080
Garganta do Pinheirinho, (Brazil, Estado de
Minas-Geraes) ..••••••••••••.•·••.••••••.........•...... •. 1081
Tunnel, Estação, (Brazil, Estado de Minas-Geraes)
1082
Torres, Povôação, (Brazil, Estado de MinasGeraes) ••. •••.••.•....•••.••••••••.•..••...•.......•• • • • • • • • 1090
Padre Gaspar, Povôação, (Brazil, Estado de
Minas-Ge1·aes) .••••.•..•...•.•••••••••.••..•• • • • • • • · · · · · · 1090
Lagôa Dourada, Arraial, (Brazil, Estado de
Minas-Geraes) .......................................... . 1090

190
Victoria, Povõação, (B·r azil, Estado de 1lfinasGeraes) ................................•...................
Quilombinho, I:>ovôaçâo, (Brazil, Estado ele MinasGe1·aes) ............. .............. . ........................ .
Sóbe e Desce, Alto, _(B-razil, Estado de MinasGe1·aes) ..•.•................................................
Cajuní, Alto, (Estado de lt-linas-Geraes) .•..•.......
S. Thiago, Arraial, (Estado de 1l.Iinas-Geraes) .. .
Cbaumont ............................... . ..................... .
Lenk (Suissa, Berne) ..................... ~ ................ .
Abendberg ..................................................... .
La Preste (França, Pyrenéos-Orientaes) ....... . . ... :
Serra de Ibituruna, Alto, (Brazil, Estado de
11:linas- Geraes) ......••. ............••....................
Flimser Waldacuser. ............................. 1102 a
Curral Novo, Povôação, (Brazil, Estado de 1',finasGeraes) ............ . ....................................... .
Victoria, Alto, (Brazil, Estado de lt'Iinas-Geracs).
João Ayres, Estação, ( Brazil, Estade, d e .lvfinasGeraes) . ...........................•..•••...•...............
Saint-Léonhard ............................................... .
S. Sebastião, Arraial, (Brazil, Estado de MinasGeraes) .........•••...................•.•........... • • •· • • •
Torres, Arraial,
(Brazil, Estado de MinasGe1·aes ) ..•••.•................•..................•..•...••
Lage, Arraial, (Brazil, Estado ele Minas-Geraes).
Môrro de Caxambú, Alto, (Brazil, Estado de
Minas- Ge1·aes) .•...••••.....•....................... • •• •· •
Germ (França, Altos-Pyrenéos) .................•......
Serrinha do Rezende, Alto, (Brazil, Esttr.do de

Minas- Ge1·aes) •••..• ................ • ••• •-•• •• • • • •· · · ·

1090
1090
1090
1091

1097
1100
1100
1100
1100

1100
1130
1107
1107

1115
1110
1115
1115
1118

1119
1123
1127

191
Sepey ......... •.. •· • •·· •·· •·· • • • •· • • • • • • • • •· • • • • •· • -·. .. . .. .. .. . . .
Lagôa Dourada, Alto, ( Brazil, Estado de MinasGeraes). ........ .•••••••• •••••• ••• • .. . •• . . • • . . . .• • .•.......•
Barbacena, Estação, (Brazil, Estado de JJ.f-inasGeraes)............................ ....•....••••••.•..•...••
Ressaquinha, Estação, (Brazil, Estado d e Minas. Geraes).................. . . . •• . . . . . . • . . . . . . . . . .. . . . . . . • . . • • •
Cangalheiro, Arraial, (Brazil, Estado d e MinasGeraes) ...........•............•.. .•••••.••• .:. . . . . •. .. . . . . . .
Fuschersbad.......... .. .•.••. .•• ..•••.. .. ..• •.•••• .. . . .. . ..•..•
Pinheirinho, Povôação, ( B1·azil, Estado de MinasGeraes) ..........•... ••.......................••...•••••••••
Saint-Beatenberg .............•..••.•••..........•.............
Beatenberg, Estação de verão ..........•••••............
Barbacena, no dôrso da cidade, ( B1·azil, Estado
de Minas-Geraes) ..•...........•.•.......•....•.........•
Porteirinhas, Povôação, (Brazil, Estado de ]IIinasGeraes) .....•...........•.....••.............•..........•••
Dissentis .........•.••....•..•••.••.....•.•..••.........•.....•••••
Curralinho, Povôação, (Brazil, Estado de J.lfinas-

Geraes) ...•.. ............................... •· •• • •· •··· •· • •·
Teixeiras, Povôação, (Brazil, Estado de J.WinasGeraes) ....... ...........•.••.....••••••••••.•••••.•••••••••
Barbozas, Povôação, (Brazil, Estado de .1Wina:sGeraes) ........................•.••.•..... . ....•.••.........
Gurnigel (Suissa, Berne ) .......•••••••.••••••.............

1130
1132
1133
113 5
1140
1140
1140
1147
1148
1150
1150
1150
1150
1150

Gourni"el
·
b
••••••••• . .. . •• • • • • • • •• • • • • • • ••• • • • •• ••• • • • • •• • • • • • • • • • •

1152
1153
1155

Picada, Povôaçiio, (Brazil, Estado de JJ.finas-Geraes) ........• ..••..•••...•..•••••.•••••••••••••••••••.••••••
Ormond-Dessus
Masino (Italia, · -~~~~~·~)-.-. ~ ~ ·. ~ ·.·.·. ·.·. ·. ~ ._._ ...... ~ ~-.-.-.-.-.·.·.·~: ~::::

1160
1163
1168

192
Môrro do Jacob, Alto, (Brazil, Estado d e JlfinasGeraes) ...................... ........................ . .... .
Môrro da Posse, Alto, (Bra zil, Estado de Minas~
Geraes) .•.........................................•........•
Vigia, Alto, (Brazil, Estado de Min as-Geraes) ....
Cruz de Almas, Alto, (Brazil, Estado de MinasGeraes) . ....•..•..........••••..••.••.....•............ . ....
Gsteig ....................... . ................................... . .
Cruz, (Brazil, Estado de Minas-Ge1·aes) ........... .
Luhaschowitz (Austriu., ?tíoravia) ... . ........ ; ....... .
Barzun-Bareges (França, Altos-Pyrenéos) ......... .
Courmayeur, no Piemonte ...... ........................ .
Pré Saint-Didier (Italia) . . ...... .... . ..................... .
Montchanson (França, Saint-Flour; C a nta]) ..... .
Môrro do Morcêgo, Alto, ( Brazil, E s tado d e Minas- Geraes) ...... ..... . ......••••.....................•..•
Serra do Bom-Successo, Alto, (Brazil, Estado
de Minas- Geraes) .....•.•..........•.•.•••..........•...
Cortina, no Valle de Ampezzo ........................ .
Mi ttel berg...... . . . . . . . . . . . . . . . . ••..•...........................
Oh urwalden ..................................•.................
Môrro-Alto, Alto, (Brazil, Estado de Mina s -Ge-

raes) .......................... • •.. • • • •• • • •• • • · · · · ·· ·••· ··•••
Courmayeur (Italia, Aosta) ............... . ........... •··
La Saxe (ltalia, Aosta) ........................ •········ ···
Garganta do Prudenciano, ( Bra.zil, Estado de
].:finas- Geraes) ................... •• • • • • • • • •• · · · · · · · · · · · ·
Picada, Alto, (Bra z il, Estado de Minas-Geraes) ..
Môrro da Bôa Vista, Alto, · (Brazil, Estado de
Minas- Geraes) . ............ • • • • • • • •• • • · · · • · · · · · · · · • · · · · · ·
Tarasp (Suissa, Gri sons) ........... • • • • • •· •· • • •··· · · · · · · · · ·

1170
1171
1184
1190

1200
1200

1200
1200
1200
1200
1200
1200
1202
1210
1210
1212
1213
1215
1215
1217
1220
1220
1221

193
Chcssiores. .................. ...... ... ......... ...... ...... ......

1230

Grion ......................... •······· •············. ......... .. ...
Serra de Santa Rita, Alto, (B,·azil, E s tado de
11:Iinas-Geraes).... .. . . . . . .• . . • • . • . . . • . . • •• •• • . . . . . . . . . . . .

1235

Rabbibad...... ........ ...... ... ... . .. ... . .. . . . .. ...... ... ... ...
Monte-Mario, Alto, (Brazil, E s tado de klinasGeraes)............... .•...•.•.. .............. ... ........•..
Môrro do Patrício, Alto, (B r azil, Estado de
111 inr.z s- Geraes). . . . . . . • . . . • . . . . • . . • • . • • . • • • . . . . . . . • . • . . . . .
Tabatinga, Alto, (Brazil, E s tado d e 11'/inas -Geraes) ..... . ......... .• .. •. .......... .. ... ... . ... . . . . .... ... ..
Maria da Fé, Estação, ( Brazil, E s tado de JlíinasGeraes)...... ......... ...... ..... . . ........ . ..... ... . ... .••
Môrro Redondo, Alto, (Brazil, E s tado de .NiinasGeraes). .. . . . . . ... ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . .
Serra do Lenheiro, Alto, ( Braz il, E s tado de
1lfina s- G eracs) .••....••...................... . ...... · · · · ·
Schrocken ................................................ . ..... .
Wengern_. ............................. . .... . .......... . .. . ..... .
Barêg es (França, Altos-Pyren é o s ) .................... .
Freyersbach (Allemanba, Bad e n) ................... .
Kloster, no Prattigau .........•...•...................... • • •
Frohnalp.; tock ................................... •· •· • • • · • ·· · · ·
Nenê, Alto , (Brazíl, E s tado d e J.l'li.nas-G ero es) ...
Môrro do Mandú, Alto , (Bra z il, Estado de

1238
1250

1250
12 50
1255
1258

1260
12G3
1~65
1275
1280
l'.280
1285
1290
1293

lliinas-Geraes ) .... .................... • • • • · · · · · · · · · · · · · · ·
Briançon, França, (Altos -Alpes ) ....................... .
Serrinha do Wencesláu. Alto, (Bra z il , E s tado

1295
1300

· âe 111inas- Geraes) .......•.......••... • • • • • ·· · · · · · · · · · · · ·
Garganta do Chico Campos, (Brazil, Estado de
11:Iinas- Geraes) . ............................•...... . . . . ...

1301

13

1304

194
l\federan ... .... .......... .

............................... ... ..... 1305
"\Tin a Dio (Italia) .................................. . ........ . ] 330
G luri s ....................•....................................... 1340
Bornio (Italia) .. .. ............................. . : .... 1340 a 1448
Epinabnd . ................................................ ........ 1 345
Valdieri (Italia) ....._. ................. .. ..... . .............. . 1349
Co1 n bu 1laz .........•••...••...................••••••. . ....••.••• 1349
E scaldas (França, Pyrcnéos-Orientacs) .. . ............. . 1350
H.osenheim { A u s tria) ................. : .................... . 1350
Fladni tz: ....................................................... . 1360
Môrro Queimado, Alto, (Brazil, E s tado d e 1lfinas_G eraes ) ... •......•......................................... 1375
Ob ladis ........•............................... . .......... .......• 1380
C haressal. ...........•.......................................... 1380
E vol C" ne .... . ........... .. ................... . .................. . 1380
Grande-úhartreuse (Ise r e ) ......................... . ..... . 1400
Lnndro ......................... .. .......................... . .... . 1400
Schuderbach .•...................... . .......................... 1400
Schuls Tarasp .................... ................... . ......... . 1407
Morgins, no Valais . .. ........................... .. ......... . 1410
Louec hc-lcs-Bain s ou Lo ecb e (Sui~sa , Valai s) .... . 1415
Guibe rtes (França, Altos-Alpes ) ...................... . 1429
Serrinha de Santa Rita, Alto, ( Brazil, E s ta do
d e Jjfinas-Geraes) ...... ..•...•........................... 1430
Regi-Kaltbad .................... . ........... . ... . ....... .. .. . . 1440
Serra de S. José, Alto, (Brazil, E s tado de ;llinasGe1·aes) .... .................... •........................ •. • 1448
Vie sen ......... : .......•.. . ........................... .. ......... 1450
D orres (França, Pyren éos -Oric11tnes j .. .............. . 1458
San-Martino di Castrozza .... . ........... ..... . .. ........ . 1-16 5
Davos-Fra n enki rch ................................. • •· • •• • · · 1480

195
Parpan, nos Gri s õ es ..............•........................ .
1505
1520
Cmnpigho ............. • .......... • • • • • • • • • • • • • • • • • • -•· •· • - •. • - ..
Davos-Dorfli ............•..••..................••.............
1550
Da vos-Platz ......................... ~ ........•.........•...•..•
1560
Rigi-Stafi"cl. .......... . ......................................... .
1594
Pen ti cosa .....................•................•............. _.. .
1600
Santa Katcrina, no Dormi o .............•.••..••...•.....
1602
Zcrmatt ......•...................................................
1 6 20
San B ernardino , nos Gri so n s ............................. .
1626
1630
M urren ·. .. ............... . . . . • . . . . ................ .. ............ .
1637
Saint-1I o ritzdorf .................... . .............•..•.....•.
Y eltan .............. : ............................•.•..............
1640
1648
Rigi Scheideck ............................................... :
1ü55
~Iondang ( França, Altos-Pyrenéos) .................. .
Flue (Suissa, So leure ) ...........•..........................
1670
Celerina .......................•...................•.••.........
1724
1727
Pião , Altu, (Brazil, E s tado d e 1lfinas-Geraes) . .. .
Samaden ..... .. ........................ . .... ..... .............. .
1740
Zug .. .. .. , .. ..............•........ .. .............................
1746
Serra da lbitipoca, ..:.-\.lto, (Braz-il, E s tado de
1762
11Iinas-Geraes) . ............................•....•....• • • •
1769
Saint-3I oritz (Suissa Grisons) .....•............... - ..•..
1791
Sils B aseglia ...... . .........•.......... . .............•...... • • •
1Iaria Sil:, .. . ......................................... . •..... • • •
1805
1810
Sih·aplana ................•.......................... •·· •· •· • · · ·
1828
P on tresi na ............. . .......•.•.•.......•.....•••••....... .. .
1829
· Campher ......................•..................................
Aro lia .... .......... . .. . ........ . .....•.......••••............. . . _ HIOO
1n21
L a Li che (França, Altos-Alpes) ................•.......
Obladec (A.ustria-Tyrol) .. . .................•.•........ . ...
2000

<

1;

l'.NDICE

1

'
D

1
~

. ,...,

Historico _ •••••••••••..•...•
Noticia do descobrimento da
IAGOA GRANDE, virtu1e de suas aguas e curas ••••••••••••
Curas Veriricadas ••••••••••
Amigo ü,itor •••••••••••••••
Intruducçao ••••••••••••••••
Memoria sobre as .f'ontes Hidro-Sull'Ü.ràdas,
.,,
.
. qu.entes
nao e sobre a agua virtuosa
ou acidula. • • • • • • • • • • • • • • • • •
Aguas Virtuozas ( I.ambary)...
Foto de · i:a.iobá.cy J.-89 5 · ••••• ~ ~
Parqú.e · dO · íamba.r.,v - l.895 • • •
Parqué · de Càmbuquira - 189 5 •
Captação dos Poços-Cambuqu.ira.
Parque Fontes Cambuquira • • •
Fontes 11..ineraes-Irtmbary.....
Analyses bacterio1ogicas das
aguas e atmos.re~a das .f"ontes
de Iarnbary e Cambuquira • • • • •
Constituição geologica • • • • •
CJima-()bservações meteorologicas 1885 a 1892 ••••
Medias mensaes das observaÇoes meteorol.ogicas.........
Altitudes de varias J.oca1ida.
des-compa.radas •••••••••••• ::Ação - Indicações e contra-1.B
dicações das aguas minerallz~
das de IJunb<1.ry e Cambuquira. •

-

-

-

5
18

29
58
59

ou ·

62·

81.
· 81
100
102
105
109
115
122
143
153
155
168
221

196

D'este quadro vê-se que, acima do nivel
do mar, oscillam os pontos de maior nomeada
entre 500 metros de altitude, lá, nas est:tções
forasteiras, e - no Estado de l\Iinas-Geraes 1.000 de elevação ao alto ela serra ela l\Iantiqneira.
Si quizessemos pelos sós dados hypsometricos q uali:ficar taes logares, bem pode riamos
enumeral-os entre os claquelles que possuem o
verdadeiro clima das niontanltas.
Ha, entretanto: uma objecção contra tal
qualificativo. Dizem os climologos que a só
altitude não basta para que qualquer região
offereça os attributos do clima elas montauhas;
que condições outras fazem-se necessarias para
isto ; e que, portanto, deve variar a al ti tu de na
razão da zona: assim, na parte septentrional
da zona temperada, a altura não <leve ultrapas_s ar 1. 000 metros, - na parte !llédia, 2. 000, e, nas zonas tropicaes, 3.000, e mesmo até 4.000.
Ora, os plan' altos ao Sul elo vasto Estado de l\Iinas-Geraes, achando-se na zona tropical, precisariam. de tres a quatro mil metros
approximadamente para que qualquer de seus
pontos pudesse, em virtude desta 1ei, s~r q ualificada entre os climas das montanhas.
l\Ias, ha umas quantas propriedades ele taes
climas, propriedades que os caracterisam, as
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qnaes acham-se todas na região á que vamos
nos referindo.
Si, pois, os característicos do clima das
montanhas encontram-se em toda a extensão
daquelles vastos taboleiros, é porque incoutestaYelmente merece a qualificação que, para
ella, desrjâmos reinvinrlicar; e nem por estarem
as differentes estações d' aguas situadas alguns
metros ábaixo, perdem ellas de seu valor como
clima das montanhas.
Effectivamente, em varios pontos de serra.
ácima, e nomeadamente em Lambary e Cam.bnquira, e de modo ruais acentuado nesta, que
naquella, observam-Re incontrastavelmente as
características mais importantes ; assim, pressão
atrnospherica menor em virtude de r a refação
do ar, é qualidaue que não se póde contestar
a nenhum local daquella cadeia de montanllas .
•
Por igual, calor excessivo ao sol sem que
elle aqueça de muito o ambiente, tanto que as
noites são sempre frescas e ás vezes m e s1no
muito frias. E ainda: s ê ccura do ar, não
obstante a abundancia das eh uvas.
Forte agitação das camadas a ereas no
verão, e menor movimentação no inverno.
Ausencia, na atmosphera
de elementos
.
'
01•gan1cos
•
•
·
Ou morgamcos
capazes l 1e proc] uz1r
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molestia, isto éJ ar aseptico. .....,\,.cção mais sensível da luz. l\'.Iuita luminosidade,- nenhuma irradiação.
Presença em quantidade notaYel de ozona
.
este punficador
por excellencia. Exagêro de'
electricidade com suas consequencias relativas
- as trovôadas, notando-se o contraste de pavorosas, mas rapiclas, tempestades de um lado
coincidirem com a serenidade e cliaphaneidacle'
do céo, elo outro lado~
Finalmente, sêccura do sólo não obstante
a quéda das chuvas.
Si estas características se observam invariavelmente naquella zona, ella póde a bom titulo ser qualificada de clima elas 1nontanhas, e
conseguint-emente-por seus effeitos physiologicos-offerecer a indi\'iduos sãos, e a enfêrmos,
os beneficios reaes de que são capazes taes altitudes.
Notada.mente esta acção deve fazer -se
sentir em Lambary, e melhormente em Cambuquira, regiões que estão {L cêrca ele mil
metros ácima elo mar, e que alliam a esse beneficio a vantagem de possuir variadas aguas
minerali.sadas, precisamente com indicações para
as molestias mais frequentes entre nós.
Di5semos que, em a cura das rnolestias

·1'
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pelo uso das aguas 1nineraes, nas respectivas
estações, não pouco concorria a mudança para
melhor clima, o que importa tanto como dizer
as viagens para fóra do logar, a perigrinação
dos .a ntigos, o abandono do meio dos modernos,
a rnu.dança de ares do vulgo.
Não comportando os estreitos limites do
nosso livro dilatados commentarios scientificos
sobre clima, só devemos corroborar o que
vimos dizendo, mostrando as vantagens das excursões ante a hygiene e a therapeutica.
Para dar uma idéa da antiguidade de tal
prática, poderiamos lembrar aqui o recurso
empregado por 1\-Ielampo para curar as filhas
de Pretus, rei de Argos, accommettidas de
uma especie de mania ; preferindo, porém, a
verdade á fábula, não admittiremos a peri gri1utção, aconselhada como meio hygienico e
therapeutico, sinão na época em que os Gregos,
ignorando a causa .das molestias, e attribuindo-as
á colera dos deuses, acreditavam que o exerci cio
forçado, ou a rnudança de clirna, podiam por si
sós operar o milagre da cura.
Foi sôb este ponto de vista que se multiplicaram os templos de Esculapio, collocando-os
nos sitios mais culminantes, escolhendo-se ainda,
nestes, as paragens mais pittorescas. Procurava-se
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então reunir, n ' esses logares, tudo o que podia
actuar sobre os sentidos, e exaltar a imaginação
dos doentes, que acudiam, em massa, dos paizes
mais longinquos. Os monges ao serviço desses
templos por sua vez adjudicavam, aos meios
hygienicos, certai=; pd.ticas religiosas; e ora submettendo os enfê rmos a jejuns, ora· privando-os
unicamente do vinho, e ás vezes mesmo de todo
alimento por espaço de muitas horas, predispunham-n'os assim {t cura real.
Enfraquecido o physico, levavam elles os
doentes a passear ás a,-enidas do templo, e
exaltavam-lhes a imaginação com a referencia
de maravilhosas curas, mas sempre em linguagem mystica. Deixavam-n'os porfim penetrar no sanctuario, onde lhes proporcionavam
harmoniosa musica, que concorria de muito
para realçar o e:ffeito de todas as scenas allegoricas com as quaes se haviam deslumbrado
os sentidos; collocavam então os doentes, depois de bem impressionados, ante a estatua do
deus, que elles vinham consultar, e, logo que
este prestava seu oraculo, deixavam-n'os sahir
do templo, á cuja porta topavam então ora- ·
dores sophistas, que proporcionavam-lhes novas
distrações, e explicavam-lhes as palavras mysteriosas do deus.
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-Encontravam-se t a mbem, junto d'esses templos, estabeleciment~JS de aguas thermaes, e
gymnasios, onde submettiam-se a bem diri g ido
exercício, por sua vez secundado por banhos
e unturas, os enfêrmos que não sara vam co1u
as primeiras provas.
Concebe-se f a cilmente
que todos esses meios, reunidos, de v iam proporcionar aos monges curas tanto mais seguras, quanto elles mesmos tinham a habilidade
de desviar d'aquellas provas os do e ntes que,
pela gravidade dos symptomas, podiam comprometter a sciencia do deus e descreditar
e desacreditar o templo.
Aristoteles . preconisou a salubridade dos
ares do mar, e exaltou as_ vantagens da navegação para o restabeleeünento da saúde; e
sabemos, por nôl-o haver transmittido a tradição, que Plinio só alcançou cura r Zozino,
o escravo que mais estremecia, accommettido
de langôr, mandando-o vrnJar, ora para as
faldas das serras de Friúl, ora para o Egypto.
Era de preferencia para a Alexandria, que
se enviavam os romanos accommettidos de c onswnpção. Cícero, sentindo-se enfraquecido pelos
excessivos trabalhos mentaes, e tal vez m e smo
arreceiando-se de Sylla, com quem se defrontava naquella occasião, só pôde restabelecer-,::;e
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completamente com uma viagem á Grecia, onde
demorou-se por muito tempo junto de .Att.ico.·
Poderiamos reunir aqui numerosas citações em - favôr da perigrinação, ainda mesmo
nos limitando ás curas mais celebres - a effi'
cacia, porém, d'esse meio, é por demais
conhecida para que nos impouhâmos tal tarefa,
e os 111edicos modernos não o recommenda1n
com 1nenos confiança, e não tiram d'elle menores vantagens, · que os antigos.
Não ha contestar que o exerci cio 1noderado
a pé ou a carro, a ferro-carril ou a paquete,
quer para transportar-se á..s distancias, quer
simplesmente para pequenas excursões a 1ugares
amenos, não ha negar, repito, que taes exercicios e passeios influem beneficamente, tanto
sobre o physico, como sobre o moral. Os
inglezes, por exemplo, constantemente mergulhados n' uma atmosphera carregada e baixa,
só se libertam dÜ terrivel spleen, que os accommette, immigran do para 1 ugares onde o céo é
mais azul e o clima menos rigoroso.
É principalniente ao habitante das grandes
cidades, que a perigrinação offerece todas as
vantagens. Constantemente occupado com seus
neo-ocios
que nem sempre correm á medida
b
1
de seus desejos, cada qual, preoccupado com
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os meios de tirar d' elles a · maior somma possivel de interesses, torna-se victima de esgóte
nervoso, para cujo allivio ingere debalde drogas
sobre drogas, até que porfi1u vae encontral-o
realmente na mudança de m.eio, - na perigrinação, diziam os antigos.
Com a q uéda do paganisrn·o , assim como
outros fôram os costumes, tam bem outra foi
a linguagem para exprimir ideias similhantes:
á perigrinação succedeo a ro11wr'ia. Entre os
povos do paganismo ia-se ao templo de um
deitS, a quem· se pedia o restabelecimento da
saúde; com o christianismo, fazia-se, e ainda
hoje se faz, romaria piedosa ao templo de um
santo, quer para solicitar seus suffragics em
bem de uma saúde depauperada, quer para
levar-lhe suas :prom,essas, paga de um voto
exalçado.
Primitivamente taes romarias eram dirigidas para os conventos, onde os monges operavam curas, que então se chamavam m,ilagres.
Mas, cada convento, bem como cada santo,
tinha sua especialidade. É assim que S. l\!Iarcos
era o padroeiro das alporcas; S. Braz, das molestias da bO'arcran1-.a
• Santa Luzia e Santa Clara,
b
'
das dos olhos.
Mas, o que ba de curioso n' estes factos,
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é a cura real de molesti ·:1t , que conseguiram
zom.bar de medicações a s
n a is racionalmente
dirigidas. Exemplos por
sorte authenticados que uma sombra d
d úvida não póde
sobre elles pairar, demo
t ram o que nós
outros, os medicos, pode1u s chamar curas, o
que os religionarios aind a t e imam em denominar niilagrcs.
No presente, Lourdes a h i estâ,.
E no passado, para n ão t omar te mpo com
mil. exe mplos, apenas ci tare mos Trnka, que
nos apresenta a historia d e duas cura s 1niraculosas de amaurose e de cophosis, por m e io
de uma forte persuasão religiosa. E quantos
factos identicos da effica ci a de amuletos, breves,
talismans, rt:zas, missas, nove nas, não nos dá
a historia da medicina 6?
Paracelso, que aliás e ra 1.-: 111 dos n1 e dicos
mais sal>ios do seu tempo, o:ffe r e ce-nos d'isto
provas valiosas.
l\fas, não se presuma que pretendo porventura favorecer prática s s up ersticiosas e m
desprestigio da medicina scien tifica. Não. O
que quero, o que pretendo f evocar a r e rniniscenci~ d' e s ses factos p a r a qu e todos, commigo, possâmos enfileiral -os taru b em nos processos da arte de curar.
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De facto, os 1uodernos investigadores crearam, com este fim, uma palavra que julgam
sufficiente para explical-os : a au,to-suggestão,
dizem.
Pois bem, digâmos cont estes novos : o segredo de taes milagres acha-se precisamente em
uru phenomeno auto-suggesti vo. Entretanto, si
esta só palavra não bastar aos meticulosos para
a constituição de uma theoria, appellemos, e
agora em exhuberancia de razão, para os effeitos
poderosissimos do moral sobre o physico.
Incontestavelme nte estão fóra de dúvida,
e de questão, taes e.ffeitos. Quem sabe como
operam violentamente certas pil ulas e 1nica panis,
em cuja confecção têm-se feito crêr entrar algum
drastrico poderoso; quem conhece a inefficacia
dos mais energicos agentes therapeuticos, quando
o enfêrmo não confia n'elles, ou no médico que
os prescreveu ; tem ahi dous exemplos, um positivo, e outro negativo, da acção das fôrças
moraes sobre a economia organica. Esta acção,
portanto, é inconteste.
Eis porque não agiria como clinico consciencios,o o médico que, á cabeceira do doente,
julgasse dever preconisar exclusivamente as
suas drogas, e redicularisar as superstições,
quaesquer que ellas fôssem, do pobre enfêrmo.
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Ora, se assim é, si un1a energia de vontade levada aos extremos da tensão, é capaz
de reagir sobre as fnncções organicas ao ponto
de modi:fical-as em bem ou em mal, si é verdade que o terror, só por só, basta, em épocas
epidemicas, para victimar os que d' elle se apoderam, deve-se reconhecer como rigorosamente
scientifica a influencia do moral sobre o physico.
Redicularisar, portanto, ao leito dos enfêrmos, crendices, superstições, preconceitos, e
pretender só para as drogas o privilegio scientifico, é offender a propria sciencia, si não dar
mostras até de ignorancia.
Não, repetimos, não pretendemos favonear,
em desprestigio . da medicina, as práticas supersticiosas.
E' evidente que ante um enfêrmo isento
da eiva de qualquer crendice, não iríamos
aconselhar a prática, por exemplo, da rez a em,
cruz, para a erysipela; mas, fallando-lhe á
razão, explicar-lhe -biamos o modo de agir do_
antiseptico aconselhado, ou da fita, de nitrato
de prata, de perchloreto de ferro, ou de collodio, na parte sã, para evitar o progresso
invasor da enfermidade.
Entretanto, perante um enfêrmo em outras
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porque excitam activamente a energia physica
e o vigôr moral.
Não ignora niuguem que j{L a 3.000 metros
sente-se má.o-estar grave, e caracteristico, a
que se deu o nome de mal das montanhas, resultante do baixamento da pressão atmospherica.
Acreditou-se por espaço de muito tempo
que essa alteração das funcções normaes era
apenas devida á falta de bal>ito na,quelle meio,
e o ar das montanhas continuou a ser um uos
factores do clima essencialmente _viviflcculor ; mas,
. bem depressa verificou-se, por uma serie de
successivas observações, que, ácima de 2.000
metros, os signaes da acção debilitante do ar
rarefeito começam francamente a manifestar-se.
A difficuldade da aclimação, n'essas alturas, é
a mesma, tanto para o homem, corno para os
irracionaes.
A. anemia generalisa-se, o caracter enlagnece, em conseq uencia da desoxygenação do
sangue.
Effectivamente, fizeram-se meticulosas experiencias no intuito de dosar os gazes do
sangue sôb pressões atmosphericas vúrias; e
os resultados uemonstraram perfeitamente que
o l>ai:x:aU1ento da pressão do ar climinne a
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quantidade dos gazes que circulam no sangue
arterial ; mas, cumpre observar, e aqui bate
o ponto, essa infi uição só co1neça a fazer-se
sentir quando a depressão excede de um quarto
de atmosphera, que corresponde exactamente
a 2.000 metros de altura.
Poder-se-hia, portanto, prevêr,
a priori,
o que a observação encarregou-se
tle demonstrar.
Por essa razão, J ourdannet estabeleceo notavel e essencial distincção entre os clinias de
montanha, ou alpestres, que correspondem a
uiveis superiores a 2. 000 metros, e os climas
deu; alfiiras ou siib-alpestres, que não vão além
d' esse limite.
Aquelles, sôb o ponto de vista da hygiene
abstracta, pódem ser superiores a estes ; mas,
sôb o ponto de vista da hygiene applicada, são
reconhecidamente inferiores.
O plan'alto da Mantiqueira, achando -se no
segundo caso, ·póde com todo rigôr ser classificaél.o clim,a sub-alpestre.
Do que vamos dizendo, é de concluir que
a expressão clima das montanhas está menos dependente de elevacão
sobre o nível do mar,
y
•
que das condições outras, já referidas ; condições que, salubrificando a localidade, dão-lhe
14

2 10

attributos que os cli m o l ogos qualificam .com
aquelle ~pitbeto.
Assim, pois, tanto p ' d em offerecer as vantagens do clima das mon t anhas localidades que
estejam a 3 ou 4 mil m e tros de altura como
outras ábaixo d' aquella c o ta que estejam ' mesmo
ao Iiivel das proprias aguas _ V ê -se, por exemplo;
que o Rio de Janeiro, embora cidade rnaritima,
o que vale dizer localiclad é baixa, já offereceo,
em tempos passados, com o luxo de sua vegetação, com a freqnencia das trovôadas, com a
abundancia portanto de o z o nificação, attributos
de salubridade proprios d os climas, si não das
alturas, quando menos de se-rra ácima. Hoje,
porém, com o augmento, accumulo e condensação da população, com o consequente incremento industrial, com as novas e mnltiplas
· exigencias · de uma cidade em. r..ipido ca1ninho
do progresso, desceo de cli nia das alturas á condição de clim,a ele cidade. E ', portanto, uma localidade baixa, mas que, pelos accidentes do
seu territorio, já offereceo, em tempos, as vantagens, · si não das grandes alturas, repetin1os,
quando menos das medianas altitudes.
Inversamente,· localidades ha serra ácima,
que, não obstante altitiude exagerada, não merecem mais hoje a qualificaç-ão de clima das
-OS
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montanhas, porque co , € llas occorreram as
mesmas causas que d eir-::am ao Rio de Janeiro
um clima inferior. Ora, J!ll[es ma.s causas mesmos
'
e:ffeitos.
Si é sobretudo nos I :rg res altos que se obseryam as vantagens d o clima salubre, é que,
·pela sua elevação mesm a , t ornando-se taes localidades clifficilmente a c ce~siveis, não é a pureza atmospherica perturbada pelo accnmulo
de população, cujas necessid a des crescentes inquinam o ambiente. A qu estão da altura é,
portanto, mais ~ccidental, q ue real. Si os medicas quizessem, pois, julgar as localidades pelos
dados hypsometricos, elles esbarrariam na prática com decepções que a to do o momento os
perturbariam. Quem quizesse, por exemplo,
julgar Belém pelos seus 30.217, -1\faxarnbomba,
25.958,-e Queimados, 29.298 metros de altitude,
nas simples baixadas, teria de fechar os olhos aos
pantanos que despovôam aq uellas localidades'.
Fica; pois, assentado, e a importancia do
assumpto merece a impertinencia da, minha insistencia, que são as condições peculiares ao
ambiente, e não exclusivamente a maior ou
menor eleYação, que dão a uma localidade as
vantagens á que os climologos chamam clirna
sub-alpestre.
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Esta expressão não tem, portan to, proprie- '
dade anomastica; melhor fôra que se a substituisse clinicamente por qualquer outra. E si
autoridade eu tivesse, proporia qu e fôsse substituida por est' outra : estação cli m,a tica. ·
Em vista do que levo dito, sem querer para
mim os fóros de Cassandra, poderei propbetar
que ás bellas estações simultaneamente climaticas e d'agnas, de hoje, como Caxambú e Lam- ·
bary, e 1nais tarde á propria Cambuquira, terá
de succeder a fatalidade que ha pesado sobre o
Rio de Janeiro, e sobre algumas localidades do
Estado do Rio de Janeiro e do proprio Estado
de Minas-Geraes: as futuras estações -climat.icas
ter-se-hão de internar, subindo ou descendo,
pouco importa, mas ,ganhando sempre localidades pouco povôadas, e offerecendo as já referidas condições dos climas ,las altU?·as.
Já hqje não se envia indifferentemente,
como outr'ora, para qualquer lócalidade de se1-ra
ácirna, os necessitados de clima puro ; cnmpre
que o 1nédico pése as condições actuaes do local,
para que o aconselhe ao seu enfêrmo.
Não vão longe, entretanto, os tempos em
que os clínicos enviavam seus convalesceiites
para Santa Thereza e para a Tijuca: quer isto
dizer que ·aq uellas locali ".J.ades offereciam todas

as condições salubres
i'1::) i das para a revigoração de organismos d ec· h i d os. A' proporção,
porém, que, com as edi fic ações, foi-se derrubando aquellá vegetaç ~ o l u xuriante que neuti'alisava os effeitos dos e ffiu vios malefieos que,
da parte baixa da cida d
s e ele,ravam, a bella
collina e a montanha d e quéda doce transformaram-se em cidades d e p o pulação tão densa,
•que nem um clinico d esd e então indicou-os
mais aos seus enfêrmos. O s snburhios lhes suecederam em nomeada. M a s, como tão rapidamente do que Santa The reza e Tijuca, e Paineiras uo Corcovado, estes tambem · se povôaram, foi então para qualq uer localidade indi:fl'erente de serra ácinw que se começou a enviar
os enfêrmos. Hoje, poré111, já se faz selecção
entre localidades e localidades dé serra ácirna.
As estações mineiras offerecein, como já
hei dito, além d' estas bôas condições climaticas,
as vantagens da efficacia das aguas.
Mas, como ellas são localidades g~andemente procuradas por uma população fluctuante,
que não tem interesse immediato em manter
nas localidades as condições hygienicas precisas
para que perdúrem as vantagens do clima,
cumpre que as autoridades respectivas, isto é,
as municipalidades, previnam desde já esta in-
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curia, p ara ao meno~ r etardar · a época em- que ·
tae.s paragens terão d B p erder os attributos de··
estaçõe.s climaticas.
Reta r d ar sim, p r q ue, por ora, ainda as .
analyses b acteriologi cas, como já vimos, revelaram p ureza 'de a m b iente e das aguas; mas,
si promptas medidas não fôrem tomadas para
neutralizar os inconv e n ientes da população que
vae engrossando, {>. ?-e presumir que~ muito
breve, m ais breve do q ue geralmente se pensa,
não mais offereçam t aes localidades as vantagens de hoje. Melhor é sempre prevenir; que ·
remediar.
Nos climas de mediana altitude, isto é, ·
sub-alpestres, inversamente do que succede
nos climas alpestres, isto é, das montanhas,
as contracções ·do coração, e conseguintemente
o estado d' este orgão, não soffre infiuição
sensível ; ou antes; a _ pequena alteração que
se nota a principio, aliás bene.fica porque estimula a hematose, dentro de poucos dias s' esvanece. Um dos phenomenos mais importan"'.
tas a acentuar, é o maior affiuxo do sangue
para os pulmões, devido á diminuição da
pressão atmospherica, e d e alguma sorte tam ·
bem a uma perspiração pulmonar mais augmentada, em virtude de maior sêccura do ar ; e t al
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affluencia. de sangue, aos pulmões, quando assim
moderada, não póde deixar de produzir melhoria na nutrição d' esse orgão_ O mesmo não
suceede nas grandes altitudes em que a forte
'
depressão da columna barometrica coincidindo
com a maior contracção do coração pelo affluxo
brusco do sangue, que p~a .alli acóde, produz
necessariamente hemorl'.hagias graves e perturba
a nutrição do organism.o.
Em vista do que 1.evâmos dito dever-se-hia,
em.these, coudemnar as regiões alpestres, e mesmo
as sub-alpestres, como lug.ares de residencia
dos- que padecem soffrimento do coração ou dos
grossos · vasos. l\:Ias, si á primeira vista isto
póde ser verdade, um pouco de reflexão bastara para salvar da condemnação os climas
sub-alpestres. De facto, . ahi, é verdade que a
pressão barometrica não proporciona aos cardiacos as vantagens, que ella apresenta no
littoral, onde, na grande maioria dos casos, se
acham as grandes agglomerações ; porém, por
isso que as localidades sub-alpestres offerecem
quasi sempre o clima do campo, o que quer
dizer-atmosphera isenta das particulas nociYas
que a. inql;linam nas cidades - mais facil, mais
franca é a respiração, e conseguintemente a
funcção correlata, a circulação.
.
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Esta circnmstancia compensa quasi de todo
em todo as desvantagens da menor pressão
barometrica. Eis porque, em taes regiões, encontram-se cardiacos, cuja lesão compensada
parece zombar do tempo, e permittir assim a
longurà de uma vida, que: no littoral, não se
dilataria por este modo.
Si, porém, trata-se de altitudes mais elevadas, a pureza do ar não será sufficiente para
compensar o excesso de depressão barometrica.
Eis porque as localidades alpestres são contraindicadas para taes enfermidades.
Por igual não se devem aconselhar, em
geral, as grandes altitudes, pará as diversas
manifestações do rheurnatismo, em virtude da
baixa temperatura e do elevado gráo de humidade atmospherica nas horas de fraco calor
solar ou mesmo durante a noite; e mesmo
para a choréa, pelas suas relações com aquella
diathese.
Esses dons factores, porém, sendo muito
menos acentuados nos climas de mediana a!tura, desapparecem aqueHas contra-indicações.
Não concluirémos sem chamar a attenc;ão
dos tuberculosos, e principalmeute dos tuberculisaveis, para o clima constante e regular ele
Lambary e de Cambuquira, onde encontrari"LO
-~

r. \ \_t... _.

' ..

~

217

melhoras, ou mesmo a cura, não com a simples
passagem, mas com a estada prolongada n' aquelles sitios.
É bem de vêr ·que a simples 1;esidencia
não bastará, por· si só, em alguns casos, · para
o almejado restabelecimento : cumpre auxilial-o
com uma hygiene racional e com regimen são.
Sôb a influencia d'esse clima, as lesões locaes,
inflanunatorias ou irrita.tivas, experim.enta~
bene:fica transformação n' um prazo relativamente curto. N'esse clima e n'esses sitios a
cura obtem-se por um processo naturalissin.1.0,
graças ás qualidades physicas do ambiente, e ~
adaptação, a elle, do apparelho pulmonar.
De facto, sendo o ar bastante frio, a lei
da adaptação exige que a snper:ficie dos pulmões lhe ceda parte do seu calor ; uma bôa
outra parte vae-se na evaporação dos liquidos
pathologicos cumulados 110 apparelho respira•
torio; isto é: nas vcsicnlas pulmonares e nos
canaes bronchicos.
Comprehende-se que esta desêccação auxiliada com o baixamento da temperatura pulmonar, acarrete o que bem se póde denominar
- antiphlogose local. ·
Si o trabalho pathologico já se acha adiantado quando o tuberculoso procura · taes irnmi-
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nencias, é ainda esse trabalho de antiphlogose
patbologicamente produzido de identico modo
que vae agora desêccar os liquidos mo.rbidos,'
e até mesmo o pús concreto., . ao ponto de se
operar um trabalho de calcijicação, quer n.o
periodo de caseificação1 quer no de escavação.
Este nov:o estado dos produc:tos morbidos
antes pouco -den8os, si não até liquefeitos, afasta
para bem. longe a possibilidade das infecções, .
ou - melho.rm.ente dito - dos processos py.emicos; o que tuclo torna, e1n ultima ana1ys~
o tecido. pulmonar menos proprio, ou mais
~eptico1 á evoluç.ão do respectivo microbio.
Tão iJnportantes e tão manifestos têem sido
os - casos de cura da tuberculose n'aquellas
paragens, por se haver operado o phenomeno
de calcificação dos pontos lesados, que não passaremos adia.nte sem bem frisar que elles se
acham vulgarmente no conhecimento de todos,
o que me dispensa o trabalho de docl11llentar
as asserções que levo ditas.
Saib~-s€, pois, de uma vez por todas, que
a só esta<l.a em regiões sub-alpestres tem mais .
frequentemente conseguido vantagens na cura
das affecções puln1onares, desde -as que se apre- .
sentam simplesmente com a fórrna hemoptoica,
até aquellas que se revestem do cortêjo dos
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symptomas eminentemente
deprilnentes' co1no.
suoFes nocturnos; insomnia, febre incessante e
ard~nt--e. Vale isto por dizer que· Lambary e- .
Cambuquira podem se glorificar de ter visto,
em seu seio, regenerarem-se organismos attingidos pela . tuberculose ern todos os gráos.
Em conclusão, o clima do plan'alto da.
Mantiqueira, indicado para as differentes molestias que vâmos descrevendo, occupa salientelugar na classificação ·d os . climas de .mediana.
altura, como. se verifica das indicações de
alguns dos principaes elementos climatericos.
A mesma resistencia aos resfriamentos. .
adquire, nas medianas alt.itudes, gráo muito
elevado, de modo que, indivíduos, que passam,
dos logares baixos, dos climas marítimos, aos.. ·
climas sub-alpestres, raramente se resfriam.
As diversas constituições de terreno, e suas. ,
condições morphologicas, geram, como se sabe,
affecções oppostas, sejam ellas endemicas, ou.
nã-0; sejam ellas constitucionaes, ou não; porque, nos lugares bair:os e hurnillos, isto é, angustiados entre serras, ou em frente de grandes.
massas d'agua, o organismo cahe insensivelmente n' um estado de laxitm habitual, o ventre
torna-se molle, fiacido, assim predispondo aos
fluxos diarrheicos · as 1nolestias revestem q uasi

'
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sempre o caracter chronico, as crises se apresentam de modo imperfeito, incompletas, tardias;
observam-se com certa insistencia diversas degenerescencias h umoraes, constante estado valetudinario, velhice precoce; os sentidos, finalmente, se tornam fracos, ou mesmo obtusos. Nos 1ugares altos, a ridos embora, porém
sêccos e arêjados, o organismo, inversamente,
adquire certo estado de sfrict,~ni ou de tensão,
que torna-os activos de mais, robustos, vivazes; que comprime o ventre, fortalece a cabeça
e as partes superiores do côrpo ; diminue a secrecção do leite, é certo, porém torna-o mais
espêsso ; e predispõe, finalmente, antes aos
vomitos, que ás purgações. E' claro que taes
€Stados do organismo sendo o effeito de causas
opposta.s, devem acentuar-se, para mais ou para
menos, na medida da altura ou da baixura
de uma localidade; ora, os extremos, constituindo o aggravo de taes estados, o clima que ·
· resolver o problema pela 11ietacle, isto é, que se
mantiver no têrmo mécliQ, será aquelle que, principalmente nos trópicos, maiores vantagens deve
apresentar sôb o ponto de vista hygienico . .
São assim Lambary e Cambuquira.

e
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Dá-se o nome de aguas mineraes :1s que se
-carregam oll 1mpregnam de principios mineraes
taes, que pódem determinar, no organismo,
-effeitos therapeuticos sensiveis.
Bem como as das demais na.::;centes, ellas
provêem principalmente das aguas meteoricas
que, infiltrando-se aos poucos nos póros da
terra, profundam-se tanto quanto baste para
adquirir, haurindo, as propriedades especiaes
que as caracteri.sam. O numero das fontes deve
ser infinito, como de facto é ; e desde que tenhâmos de attender á constitniçfto de cada sólo,
que- por sua vez -varia com as condições topographicas de cada, lugar, e desde que, n'esse
mesmo sólo, as qualidades da agua variam com
a maior ou 1nenor profundeza em seu trajecto,
comprehende-se bem que a variedade deve ser,
n'uma determinada zona, mais sensivel na proporção ou dosagem dos elementos, que a con.stituem, do que mesmo na diversidade d'esses
mesmos elementos. Por outro lado, as aguas
mineraUsadas de uma mesma bacia sim.ilham-se
muitas vezes entre si, em composição, e em do-sagem ; mas, como a acção dos princípios que
as vitalisam, jsto é, que as tornam. medicamentosas, não actuam pela q_ztanticlacle, mas pela q-na-lidacle, nem por pertencerem á mesma bacia
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hydrologica, e nem por se parecerem entre si,
deixam taes aguas de satisfazer ás variadas indicações therapeuticas.
Primitivamente, as aguas mineralisadas dividiam-se em quentes ou the.nnaes, conforme a
temperatura achava-se, ou nivelada, ou ácima
do ar ambiente ; essa classificação, porém, não
resistio aos progressos da sciencia, t e ndo sido
·- mais tarde - substituida por .est'ontra, que,
por estar mais de aceôrdu com a indole d ' este
despretencioso traba lho , adoptâmos : gaz osas,
salinas, f ernigineas, s 1iVureas e ioâotedas.
Esta classificação, con10 deixei transparecer,
·n ão póde ainda ser considerada rigorosa e absoluta; porque, certa agua mineral, por exe mplo,
l)Óde apresentar -s e simulta_n eainente salina é
acidula, sulfurea e ferruginea.
Todas as ag1::.as min e raes tornam-se notaveis
por sua transparencia. ; e a transparencia é devida ao estado de con1pleta solução em que
n'ellas se acham os differentes corpos, que as
coinpõe. Essa limpidez não se póde alcança r
nas ·aguas facticias ou artificiaes, ao menos nas
sulfureas.
Na maior parte das aguas miner aes, pelo
tóque se apercebe certa untuosidade que fêl-as
considerar emollientes q uanüo postas em con-
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tacto com a pelle ; isso, p r ém., não _passou de
mera crendice popular. .
~~ aguas ferrngineas sã.o as unicas que
transmittem á sensibilidade actil qualquer cousa
de aspero e adstringente. Ex:cepção feita das
sulfureas e fortemente carregadas de acido carbonico, as aguas mineraes não transmittem impressão alguma ao olfato. A gustação é juiz
mais sensi vel : provando-as, chega-se · mesmo a
distinguir grandes · differenças entre diversas
fontes de aguas mineraes, porque todas; umas,
mais, outras, menos, commn.nican.1 ao paladar
certa impressão que está em relação com a
quantidade das substancias que ellas en_cerram,
e que portanto as vitalisam.
Sejam quaes fôrem as differentes propriedades physicas ou chimicas das aguas mineraes,
salinas, aciclulctS, suifureas ou fe1~rugineas, todas
ellas similham-se com relação ás suas propriedades geraes, im,niediatas e secundárias.
A.s propriedades immediatas, geraes, reduzem-se, em ultima analyse, a uma medicação
excitante mais ou menos acentuada, mais ou
menos profunda, que tende a dispertar a acção
dos solidos, a accelerar a circulação dos fluidos,
e a imprimir certo movimento geral de reacção;
por outro modo : uma especie de estado febril,
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cuJ· os effeitos serão tanto mai
is e proveit,osos, quanto mais lentamente ~e m a nifestarem,
menos bruscamente se apresen
iln, e por isso
mesmo mais de accf>rdo com a~ 1-eis uaturaes.
As propriedades secundá r i
são, ora um
effeito diuretico. e diaphoretico, o r a laxativo e
mesmo purgativo, couforme a composição da
agua, o estado particular do e nfêrmo, e a maneira pela qual é minü;trado esse medicamento
natural, quente ou frio, em ban h os , em bebida,
em duchas, vapôres, etc.
No tratamento das molestias chronicas simples, e sem febre, é que principalme nte as aguas
mineraes são indicadas. Reanimam a circulação
que se ha tornado languida e frou x a , imprimem
nova direcção á energia vital, retemperam,
póde-se dizer, t_od~ a economia. Aconselham-se
os banhos thermaes para amaciar as partes ligamentosas e tendinosas, e assim tornar mais
livres os ·m ovimentos, nem só dos membros tolhidos por certas enfermidades internas, como
tambem pelas contusões, fracturas e 1uxa~ões.
Desse modo, aconselham-se os banhos para
combater as dôres rheumatismaes, a dormencia,
tremôres e paralysias dos membros.
Chamam-se lamas mineraes, os limos que se
acham nas proximidades de algumas fontes de
15
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aguas mineraes ; limos molles, argilosos, p egajosos, e impregnad_o s das materias mineraes que
as aguas acarretam. Suas propriedades medi camentosas dependem, tanto quanto das aguas,
do calor e da natureza da vasa ; como ainda
da compressão que a terra molle exerce nas
partes do côrpo que n' ella se emerge, em virtude de sua maior ou menor consistencià. E
assim, são aconselhadas, como tonicas, em casos
de tumores indolentes, na regidez das articulações, na falsa ankylose, nas differentes
fórmas do rheumatismo, na sciatica, na fraqueza
dos membros, e até em casos de ulceras. :Nesses
banhos de lôdo, o doente deve demorar-se mais
tempo do que· nos banhos ordinarios.
·
De uso frequente outr'ora, quando nossas
aguas, preconisadas como virtuosas, não tendo
sido ainda captadas, estendiam-se em Yastos
aguaçáes, taes banhos derain os melhores resultados, produzindo as curas maravilhosas qm~
lhes valeram a nomeada de que ainda gozam.
Hoje, até mesm0 a _mira d'aguas pela simples immersão acha-se quasi banida, entre nós.
Este abandono dos banhos, tanto que usados
são exclusivamente os sulfureos, é por sem
dúvida devido ao progredimento da sciencia,
que julga bastar o estomago para _a porta de
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entrad.a, ou-em linguagem physiologica-para a
absorpção das substancias medicamentosas. De
facto, o emprêgo dos meciicamentos tendo a
pelle como entrada para o organismo, vai de
dia em dia decahindo ; e eis por que, a não
serem as aguas snlfureas, todas as outras só
são geralmente ntilisadas internamente.

Aguas niiileraes snifureas
Tiram esse nome do gaz hydrogeno suifurado, ou dos suifuretós alcalinos, que n~ ellas se
contêem. Seu cheiro, aliás repugnante, lembra
o dé ovos chócos.
Quasi todas essas aguas são untuosas, e
tornam a pelle macia : o gôsto é nauseabundo ;
perdem, porém, nem só o sabôr, como o proprio
cheiro, e até mesmo algumas i)ropri.edacles, pela
exposição ao ar iivre, o que tambem perturba
~ natura;l transparencia q tie ellas Ô:fferêcem ;
assim tambein quando postas à calor, mesmo
brando, entre 30º e 78º; isto é: nas temperat1uás
em que getaiménte as aguas sulfureas costumáin à emergfr .eia tei'Fà, potqüe, si se ÍÔI' ai6.ru,
corre-se o risco de altetar protunciamente a
minerálisaçâo da agua.
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Não obstante, quasi todas são thermaes,- _
sómente poucas é que são · protothermaes.
A possibilidade de haverem fontes thermaes
snlfureas, explica-se pela razão de que o calor
não tem excedido de 78º, isto é, o limite da temperatura em que é compatível _sua composição
normal com tal elevação thermica.
As principaes propriedades chimicas das
aguas sulfureas, st'to : enegrecer a prata, depositar enxofre ao contacto do ar, e precipitar
em preto nás soluções dos sáes de mercurio,
de prata e de bism utbo.
O principio, que as caracterisa, acha-se no
estado de sulfureto alcalino (sódio ou calcio);
contêem além disso outros sáes,- e nomeadamente
sulfatos.
As aguas mineraes d'esta especie exercem,
na econo1nia, acção excitante demasiado energica; sendo assim, en1 ge>·al, salvo indicações
especiaes, que de facto as têem, só devem ser
empregadas para dar certo tom a orgãos enfraquecidos. A experiencia demonstra que ministrada internamente, aproveitam na inappetencia, na acidez rebelde e obstinada do estomago, quando taes a-cciden tes acha~ -se lig_ados
á. atonia dos orgãos digestivos.
Por justa razão aproveitam tambem na
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an~~mia, na chlorose, e para combater a suppretJSão ou diminuição das regras ; e, em geral,
nas ·._affecções chronicas que nem um caracter
inflaiumatorio evidente apresentem.
As frias são applicaveis . -aos individnos
dotadoR de super-excitibilidade nervosa, e por
isso ('>ncontram indicação mais efficaz nas mulhffres e nas crianças.
São, poré m, noci,-as, muito prejudiciaes
i
mesmo, nos casos de plethora e de excessiva
irritação, e quando os doentes são propensos
ás affecções spasmodic.as ; e bem assim ás hemorrhagias. Por isso é que contra-indicam o
seu uso as lesões organicas do coração e do
cerebro, e aquella especie de cancro que o:fferece tendencias ás hemorrhagias.
Aproveitam tambem na debilidade geral,
e coutra os engorgitamentos dos orgãos abdominaes; são ainda de espantosa efficacia, com.o
adiante veremrn~, nas affecções pulmonares provenientes de metastase de alguma dermatose.
As duchas sulfureas são preconisadas contra
as consequencias de reliquias que os ferimentos
por arma de fogo deixam no organismo ; e por
igual, nas· ulceras callosas inveteradas e nas
fistulas antigas.
Tomadas interna e usadas externamente, as

aguus sulfureas frias são de reconhecida effica,cia
. .. . ., .. ,,
nas affec~ões da J?elle, n::'l,s scrofulas, n~vrqse§, :qgvralgias;
nos rheumatismo.s chronicos
recentes·
.
- . - .. -'
e nas affecfões :pulmonares J?rovepi~p-~~-~ ·d~
met~st~se de algqma d~rmatose,
Como ·todas as a~uas th~.r1).lJt.es, a.f? -~u.J.fqreas gozam él,a :pro:prieclade de çurar ~s J)ll:fªlysias locaes, certas rijezas q.as artic-µlç1çÕ_t'~, ~
sci~tica, as dôres rheumatismaes de ~ntig;~ d~ta:
Â.J?roveitam. tambe:n:h ~ mu~tiss~m<;>, n~~ molestias que resultam d~ su:ppressão oµ d,~ :r~,
percussão dos s-µores ; ~ n' E?Stes c~_so~? q.ev~
recorre.r -s.e ás a::pplicaçqe~ na ~stufa.
O vapór he1?atico aproveit&, tambeni, e sqbremodo, 'aos tísicos~ ~l:?crofulosos; e berq a,ssim,.
com promptos e immedü;t tos :result~do$, ao~ çaitarrhosQs cJ;i.i;Qnicos.
O effeito dos banhos sulfu_reos ~ loc~l, sjm.;
mas, o que não ha contestar ~ qu.e elJ~ :p:rQduzem tambem um.~ excit~._çijo ger~l, q-q~- GO.J,1.~
corre para d,ebellar engorgitap:1entos ~demç\toso~,
restitu"ind,o ás vartes,- acom.n1etttd~s ~ el asticidade ql!e haviam :perdtg.o.
Quanto ao modo d.E? usar as ç1g;u~~ sul_:(µ-.
reas, cu:mpre, levandq ~m linb~ de conta S'Q!'l,
acção aJta'mente excitante, usal-~s,. ~ ~riI;1civiQ
em ~eq.;1-en~ . ~ó~e-~, ~ el~va;I,_-~s J?.:i;og:ressiva-
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mente, como que apalpando, como qu~ experimentando a energia de sua influencia em
cada disposição individual.
Nos primeiros tempos bastam 1.00 gram._mas, depois 1.50 grammas, e attingir mesmo a
250 grammas ; _mas não se deve ir além, mórmerite quanao muito enx.ôfradas.
·
A acção das aguas sulfureas faz-se sentir
preílilectamente sobre a pe1:le ; d' abi, sna ef!icacia _reconhecida na mór parte das _dermatoses.. l\ias, como ~ua acção manifest~-se, não
sobre os estados pathologicos floridos, erecthi~,
mas sobre aque1les que provêem de tal ou qual
depressão vital, é antes · nas dermatoses que
têem esta ultima característica do que nas que
se revestem de actividade inflammatoria, que.
são bene~cas as aguas· sulfureas.
_
Mas, esta· ac~ão esp.ecifica, que só se póde
'attribuir ao enxôfre seo
_principio vitalisante,
vae até o ponto de se tornar benefica cónti·a
as . multiplices enfermldades g ue têeni _ por
ponto de partida uma enfermidade cutanea~
D'ab( a eflicacia a ·a s · aguas sulfureas contra.
certas affecçõés pulmm1ares, cuja origem só se
pôde explica"r por metast:ases de um berpetisrri.o; · d'abi por i_gual a mesma effi_c acia contra
certas met:rites, que lembram as sábias lições
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de Guéneau de Mussy á respeito do herpetismo
uterino. Demais, sabe-se a relação estreita qu~
liga a asthma, o herpetismo e o estado hemorrhoidal. É esta condição pathologica que explica
como estas aguas são favoraveis em taes casos.
Ordinariamente fluxos hen1orrhoidaes tsuppressos apresentam-se de prompto pela ~cção
das aguas sulfureas: quero crêr que se · deva
menos attribuir este facto á acção bem'o rrbagipára das aguas sulfureas, que á esJ'.>eci:ficidade de sua acção sobre a trindade · pathologica sobre
qual Yenho fallando, trindade
que se assenta no que; com razão chamavam
os antigos pathologistas, diathese herpetica.
Taes aguas agem de modo parallelo com
o rheumatismo e com a syphilis sobre os t€ci~
dos inferior es do organismo : refiro-me aos
téndões~ ás cartilagens, etc., tecidos estes tão
pouco vitalisados que pódem ser collocados na
mesma cathegoria da epiderma.
Eis porque taes aguas actuam <;Je modo favoravel sobre as lesões que o rheumatismo ou a syphilis fazem nascer n' estes tecidos, que chamei in. Jeriores. Não é., pois, de admirar, que seja, graças
ao seu uso, que côxos tenham recobrado a facilidade dos movimentos, e que orgãos deformados
tenham rehavido sua primitiva conformação.

a
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Do que acabo de expôr, deprebende-se a
acção favoravel das aguas sulfureas usadas intns
ou extra, contra trez diatbeses capitaes: a artltriti~a, a syphilitica e a scrofu.losa. ÉJ por isso que,
para se encontrar as molestias em que taes
aguas apresentam acção benefica, bastará lançar-s~ os olhos sobre os quadros sebematicos
das trez diatheses, que ábaixo dâmos. As subaffecçõ,e s de cada uma d' estas diatheses, serão
jugula~as pelo emprêgo metbodico e ininter.rupto d' estas preciosas aguas.
l)ermatoses
Asthma
Bronchite catnrrhal chronica.
Arterio-sclerose
·
{ acidez estomacal, atonia do tul.Jo
Dyspl.'psias. • •········
gastro-intestinal, etc .
Lithiase renal
Diathese
arthritica
ou
herpetica.

Lithiase hepatica.
Engurgit.'l.mento hepatico
J\Ietrites ..••...•....... {

amenorrhéa
dysmenorrhéa, etc.

Prurido vulvar
llemorrhoidad
Rheumatismo .•.... .

Gôta.
Nevralgias
Ulceras atonicas.

J Paralysias,
l

ankylClsl'B, etc.
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:;ypbilis .. _ ..

l

r Syphilides
"Clcerns
l Fistnlas

Dcrmuto~es .•......... ~
A.denio.s

Degenerescencia am~·loide dos rins
Scrofulides

( Dermatoses ........... {
Scrofulas .. ...

rJcera.s
Fistulas

(

Adonias

l

\ Affecções tuborculoEas

Taes são as indicações d' agua da fonte Fe1·reira Netto.
·

As aguas mineraes gàzosas, lambem chamadas.
acidulas, effervescentes, carbonicas
Devem o seu nome á . predominancia do
gaz acido carbo"nico. São de sabôr vivo e picante, que ellas perdem â medida que o gaz sedesprende.
Bôlhas, á similhança de aljofras, vindo incessantemente rebentar á fl:ux, dão-lhes a apparencia da ebulli_ç ão. Expostas ao ar livre
ou a calôr brando, perdem o principio queas caracterisa. Sua temperatura natural, ou é
tépida, ou é fria.
Estas ·aguas contêem bicarbonato de sódio,
. que se conserva dissolvido em favôr de um.
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excesso de acido c~i,bonJ.oo, o qual dá-lhes a
:propriedade d.a efferve$cençia.
N' esta& condições, ellas apxesentam sempreuro.a reacção acida, 1.$to é, envermelhecem o
pn,:vel-gyrasol, l\ías, a $imples e~posição ao
ai:r, .e, po.r mór nioti vo, a ebullição, fazem co11).
q1,1e ellas percam o e-s:cesso de acido, e assim
não offere9~m mais chimicamente a reacção
pelo papel-gyrasol, nem cliuicamente as mesmas
inc;lj,ca9ões tb.er.-apelJ.tic~ ...
Si são effervesceutes, isto é, si u' ella,..;; predomina o acido, sua acção faz se sempre mais
acentuada:qie:q.te soore o cerebro, que excitam,
produzindo ce.rta eb.i;iedade ; e sobre o appa~
relho gastro-intesti,uál, em cujos »ervos ellas
produzem. contrada_me:üt(1 notavel. sedação.
Por iss.o é qu.e· ta.es aguas f~vorecem a
fu.ucção digestiva e d _e spertam. o appetite ; e é
por isso ta.rubem q"9,e eU~ são cont.ra-indi~
cadas nos incUviduos pr:edispostos ás conges~
tões cephalicas ; e é _ ainda pela mesma razão
que ellas aproyeitam ma:i,s especialme:pte aos
individuos. de temper~me:uto bilioso e de fibra\
SêGCç!,,.

Levadas á ebu.lli,çã,Q~ o desprendjmento d<>.
ç1,cülo ca.r bonico dá-se· em tal exces&o. que ellas.
fica.n i twva:5 por
te1:e_m. perdi do a substa;ncia
,'
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em favôr da qual conservava-se, em limpida
dissolução, o sal alcalino. l\'Ias, si o acido
lentam~nte se desprende pelas simples exposição ao ar, taes aguas, tornando-se alcalinas,
nem offerecem a característica reacção com o
papel-gyrasol, nem se turvam. E então adquirem novas propriedades therapenticas, que
consistem principalmente
no angmento das secre-·
...
cções, e notadamente no da secrecção urinária.
Estas aguas são proveitosas com· especialidade aos individuos sanguineos e de fibra
humida.
A acção de taes aguas sobre as visceras
abdominaes, e d'estas com especialidade sobre
o apparelho digestivo, é tão profunda que
vae . até influir sobre ás affecções deuteropathicas devidas a desarranjos de taes vísceras.
Ora, multiplicadissimas são as affecyões
que reconhecem uma tal causa ; multiplicadas são, portanto, as indicações das aguas
carbonicas.
Assim é que certas dermatoses, que têem
resistido ás mais energicas medicações, por
serem mantidas por alguma lesão das visceras
abdominaes, desapparecem com o simples uso
d'essas "aguas. E' assim ainda que certas
febres intermittentes 1nveteradas por se acha-
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rem na dependencia de causa identica, hão
sido. re1J1ovidas pelo mesmo meio.
~uitas pseucto-nevroses, ligadas tambem a
desordens de , taes orgãos, cedem . como por e·n _·
canto ao uso d' e:-itas aguas.
Si /actos pathologicos tão afastados, corno
os que vimos enumerando, offerecem resultados tão promptos com o emprêgo d' estas
aguas, de admirar não é que ellas tambem
curem, como certamente o fazem, factos pathologicos . mais immediatamente dependentes
de perturbações do apparelho gastro-iniestinal,
taes como gastralgias, _vomitos, gastrites e enterites chronicas.
A. acção d' estas aguas, tenha.m ou nãoexcesso de acido carbonico, faz-se sentir poderosamente sobre 6s engorgitamentos chronicos.
de todas as vísceras abdominaes, não lhes escapando mesmo _nem as proprias ruetrites com
seu cortêjo symptomatico, tal como a leucor- ·
rhéa, perturbações menstruaes, n1anifestações
hystericas, nevralgicas, dyspepticas, etc.
Por outro lado, sua acção manifesta sobre
as funcções renaes fazem de taes aguas um
dos optimos meios curativos na lithiase, na
diathese urica, ou nas affecções catarrhaes da
mucosa uropoyetica, e conseguintemente nas-

238

suas variadas manifestações symptmuaticas. E'
assim que rhenmatism.os musculares ou articulares, paralysias rheumaticas, gôta, certas
amblyopias ou retinites albuminnrica s, vúrias
dyspepsias, algumas colicas hepaticas, etc., são
muito favoravelmente 1nodificadas, e mesmo
curadas, com o uso de taes aguas.
Demais, aqnellas em. que ha predo1uinancia
do sal sódico, actuan1, como todos os alcalinos,
na reconstituição de organismos deturpados
pelas hematap?rias. · É é ainda sôb este ponto
de vista que- ·se podem explicar seus effeitos
favoraveis nos casos de eertas metrorrhagias e
hypcrchrineas vaginaes, e até 1nesmo em algumas
endo-metrites; é nevtoses symptomaticas.
Prescrevem-se ainda, e com grande pro,eito,
as agt1as gazosas frias, em todas as molestias que
reclamem. o emprêgo das beberagens acidulas.
Aproveitam ainda, e muito, .nás affecções
biliosás, nas febres putridas; n' este caso, porém,
-ellas mais não são do que auxiliares do tratamento geralmente empregado, que consiste na
antisepcia intestinal.
As aguas gazosas quentes, sôb a fórma de
banhos on duchas, guzam q rtasi dà:s mesmas
p:túpriedades das ~guas thermaes em geral.
Intel"Damentef 11sam-se · aos meios cóJJOS.
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Querenno-se aproveitar a acção das aguas gazosas, é' na propria fonte que cumpre de preferencia : tomal-as, para evitar que se desperdic~
o gaz at~ido carbonico.
Casos ha, não obstante, em que torna-se
preciso i-ngeril-as depois de certo tempo de
evaporação, no intento de fazêl-as desprender
o anhydrido carbonico, e assim perderem a
energia de sua acidez natural.
O effeito especial e particular d' e.:3sas aguas
é actuar, mais do que qualquer outra, sobre o
cerebro, determinando urna especie de em briaguez seguida da urgente necessidade de dormir;
de feito, os aquaticos que usam d'agua da fonte
gazosa de Cambuquira, e notadamente da de
Lambary, accusam quasi sempre esse phenomeno, por tal fórma acentuado n'alguns, que
obriga-os a procurar o leito durante o dia.
E' de deduzir, pois, que os individuos predispostos ás affecções cerebraes, e sobretudo á
apoplexia, só com reserva abusem, ou mesmo
usem, de taes aguas;
De resto, ellas são tambem contra-indicadas
aos individuos atormentados por molestias em
que domine o symptoma flatulencia.
Quanto aos que soffrem de dilatação do
estomago, por que a estes é vedado o uso repe-_
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p~tido dos liquidos, deve aproveitar-se d-a acção
d essas aguas, usando-as em dóse tão diminuta
quanto possivel.
:
São estas as indicações d'agua daf: fontes
gazosas de Lambary e . de Cambuquira.

Aguas mineraes salinas
São as que, por predominarem n'ellas certos
sáes neutros, agem como laxativas, e · ás vezes
· mesmo com acentuada acção pnrgati va..
;
De sabor variavel, ora amargo, ora fresco,
chegam a ser acres . .
Raramente affectam o olfato.
As· substancias, que ellas encerram, são
mais particularmente : · o su,lfato de nuignes-io, os
niuriatos e carbonatos de rnagnesio, de .sódio, de
calcio e varios princípios gazosos.
Estas aguas operam como estimulantes accelerando a circulação, e acti vando as secrecções
do estomjtgo e do tubo gastro-intestinal, das
glandulas annexas do apparelho digestivo; e bem
assim a. secrecção.do apparelho renal, actuando
como .. verdadeiro diuretico.
E' por isso que ellas são de emprêgo benefico nos -casos em que ba inercia da acção
vital; e em que b ·a perversão das secrecções,
sem signaes de plethora.
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Mas si esta existe, ou si os ssmptomas
gastricos acham-se na dependencia de uma excitação da mucosa, ou de excessiva · susceptibilidade nervosa, estas aguas, operando de modo
parallelo com a molestia, em vez de beneficas,
serão contrariamente nocivas.
Ainda a contra-indicação é evidente quando
os phenomenos irritati vos não se limitam exclusivament,e ao estoruago, mas extendem-se aos
diversos apparelhos da economia, como o circulatorio, o respiratorio e o urinario.
Comprehende-se, pois, que devam ser per·feitamente indicadas estas aguas nos multiplicados casos · em que a depressão vital entra
como elemento gerador da enfermidade.
E' assim que, na scrofulose, na rheumatose
muscular ou arthritica, e nas diversas molestias
que -se acham filiadas a estas diatheses, benefico
é o resultado do emprêgo das aguas salinas;
em tal caso se acham certas dermatoses herpe- ·
ticas ou scrofulosas, certos enfarctus glandulares,
uterinos ou ou.tros, certas metrjtes, metrorrhagias, e as leucorrheas; certas arthrires da mesma
natureza, certas ankyloses, retracções m usculares ou tendinosas, paralysias rheumaticas,
certas affecções catarrhaes da mucosa respirat-Oria, ou da mucosa vesical ; e até mesmo al16
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gumas nevroses, como a epilepsia, a ataxia
locomotriz, etc., quando porventura estejam na
dependencia d'aquellas diatheses, -ou na de um
estado de atonia organica como o que. produz
-0 lym phatismo.
Sendo assim, e por sua acção mesma, recom.,.
mendam-se na icterícia e em casos de calculos
biliares; nas febres ele . fundo palustre, e nomeadamente n'aquellas em, que ha manifesta desordem para o lado do fígado e do baço. . E bem
assim nas colicas .n ephriticas; nas p.erclas internas
ligadas. a •um estado de frouxidão do orgão ; etc.
E, por via de regra, são contra-indicadas ·
aos indivíduos propensos ás affecções · puhnonares, aos asthmaticos, etc.
Como purgativas tomam-se pela manhã, aos
pequenos cópos; como laxativas, a dóse será pela
metade. Como alterant,es, devem ser usadas em
dóses muito fracas, e continuadamente por es-~ aço de muito tempo. .
li . Externamente, . aconselham-n'as em banhos
-e em duchas.
.
Estas são as indicações d'agua das fontes
.
;;
o-azosas de Lambary e de ·CambuqUira, que sera
b
l°
tomada pura, ou - como prescrevem alguns c 1nicos - addicionada de 15,0 - por litro - de
qualquer sal magnesiano.
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Aguas mineraes ferrugineas, tambem chamadas

marciaes, férreas ou chalybeadas
: .) J. I

'

De todas, são as que se contam em maior
numero ; · não ha qu~si~- paiz, que as não possuam. São lim1.ü das, transvarentes, inodoras,
imprimindo ao paladar certa .. sensação ele stypticidade. Qúando se esticam em can1ada
. .
.
e
tenue sobre a terra, offerece esta um ·:matiz de
ferrugem com varios to_n s, matiz que ap'i·ese.~ta
-0 brilho metallico caracteristico, tão conhecido
até mesmo aos leigos. -Eis porque estes, á simples olhada, reconhecem logo onde ha fontes cl'agua ferruginea.
Esta côr é devida ao oxydo de ferro, que se
produz a.o contacto do oxygeno do ar.
Temperatura, geralmente fria. Os elen1entos que as compõem são sáes de bases alcalinas
ou térreas ; porém, principalmente ferro-salino,
quasi sempre ein estado de carbonato. Ordinariamente, apresentam-se carregadas de _certa
quantidade de acido carbonico livre.
A proposito das aguas _ferrugineas levantam-se q't1.estões doctrinárias que mais tem apaixonado o espirito médico, ·e que dizem respeito
ás mais diversas theorias que vão dominando

244

a therapeutica, e-conseguintemente - á sciencia
da vida em geral.
O ferro é realmente um dos mais inconcussos triumphos da therapeutica nos casos de
anemia, sobretudo por cblorose.
Em tempo foi a garantia unica da verdade
das theorias chimiatricas ; dizia-se : na chlorose falta, aos globulos vermelhos, a quantidade precisa de ferro. Ora, com o uso d' esta
só substancia cura-se tal enfermidade; é que
sem dúvida restituiu-se ao sangue' o principio
que lhe faltava: e - pois - mais victoriosa do
que nunca-está de pé a hypothese chimiatrica.
Mas, ainda d'esta vez a experimentação
cuidada e a observação rigorosa vieram pôr de
lado as affirmações materiaes da escola chimiatrica. De facto, nem só decahio a theoria de
ser a chlorose devida á carencia de ferro nas
hematias, como tambem reconheceo-se que esta
substancia, empregada como medicamento, opéra
antes por uma acção dynamica, especifica, sobre
a constituição dos elementos sanguíneos, do que
como substituto a uma presumida falta no liquido vital por excellencia.
O professor Réveii ( é Trousseau quem o
diz) procedendo á analyse do sangue de chloroticas, verificou a mesma pro1)orção de ferro
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em qnant1dades muito variaveis de globulos ;
a conclusão a deduzir dêsd' ahi foi ·.qtrn_ não
é propriamente a chlorose uma questão de q\.1 antidade de fer1·0 nás hematias, 1nas antes, ou
uma formação para 1nenos das hematias, ou
para rnais dos leucÔcythos.
Trata-se, pois, de uma questão meramente
vital; ou, em outros têrmos, da desordem de
uma funcção biologica.
.
A chlorose não é, portanto, molestia devida
a uma perturbáção na quantidadé de um dos
elemen.t os chimicos do . sangue, m _a s sim uma
alteração ·v ital que· perturba a normalidade de
súa constitu1ção intima.· Vale isto por _ dizer
q'ue qualquer alteração chiinica, que porventura n'elle sé encontre, "não é . Ulll fac_to protopathico, porém uma deutei·opathia, que reco:
nhece como primordio a alteração de uma funcção vital. .·
.
. ' Estas conclusões, devidas ás experiencia~
d·e Réveil, já haviain sido affirmadas _pelo professor 01. Be.r narcÍ, de que~ go.s tosamente trans~
crevó ·o segui~te trecho; que dispensa cinaesquer
· outras considerações :
· ·
.
·« Âlgtin·s a~tores affi1·maram, realmente,
haver rio. sa~~ué
das -~hloroticas·
diruinnição
na
b
.
.
.
.
.
.
p1;op·orção
ferro·; mas, não é , menos yerclade

do
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tambem que, nem um d'elles, o demonstrou
chimicamente. Pelo contrario: os que fizeram
taes analyses, acharam que a quantidade de
ferro é a mesm,a, com, ou sem, chloro8c (O gryplw
[, meo). O que ha de incontestavel é que, n'esta
molestia, ha no sangue 1nenos globulos.
Tirada aos chimiatras a base de sua theoria
com a ,eri:ficação ele que. não é a chlorose devida á falta de ferro nas he1uatias, poder-sehia pontoar esta questão. Entretanto, encarada
ainda por uma outra face, ella vem novamente
demonstrar a insufficiencia dos nwcanicos, isto
é; elos materialistas, quando querem subordinar
a, viela e os actos vitaes a pretensas theorias
scientificas. Esta outra face ela questão é o
n1oclo de agir do ferro. Certamente, este por
sem dúvida um elos mais nobres agentes da
therapeutica, um elos que com maior efficacia
e certeza têem ganho mais palmas nas pugnas
contra a 1nolestia, não opéra substituindo o
ferro que por ventura falte ao sangue, nas chloroticas. De facto, póde-se calcular em toda a
massa do sangue normal a quantidade maxima
de 6 grammas para o ferro existente. Suppônclo, na hypothese chimiatrica, que, em uma
chlorotica, estivesse tal cifra reduzida á metade,
seguir-se-hia que bastariam 3 grammas de
)>
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feri·o, o que vale dizer - uma dóse ministravel em pouquissimo intervallo de tempo,
para curar a chlorose. No emtanto, assim não
succecle : faz-se mister um mez, 1Jelo menos,
para se sentir a real efficacia da 1nedicaç-ão,
que aliás não opéra pela somma total da dóse
de ferro absorvida n ' esse lapso de tempo, pois
que-clil-o a observação clinica-melhor agem as
aguas chalybeadas naturaes, que dóses massiças do ferro.
Ora, a quantidade d ' este metal que as aguas
ferrugineas contêem é em proporção tão insignificante que, som:n;iando-se as dóses tomadas
durante o periodo todo do trat.amento, ella não
poderá attingir as 3 grammas que faltam na
hypothese :figurada. E ' de concluir, portanto,
que o ferro operou, antes l)Or uma acção de
qualidade, que de qnanti clacle j que agio activando a formação das hematias, não por uma
acção especifica sobre sua composiçãou porém
antes por uma acti vidade especial sobre a
funcção biologica que preside a essa form a ção;
e que - no caso da chlorose - é a causa efficiente primordial de todas as 1rnrturbaç-ões.
Tanto este ultimo assêrto exprime r ealmente a
verdade que no caso não ele carencia relatiYa
dos globulos' sanguine' ,)s, mas de anemia por
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perdas exageradas do liquido vivificante, bastarão, p~ra o restabelecimento da saúde, a respirà~ô' de ar puro, o banho de plena luz, a
alimentação conveniente, o que tudo poderá
ser auxiliado pela acção dos tonicos; - a quina
antes do que qualquer outro.
No caso especial da chlorose, porém, esses
meios, reunidos: serão insufficientes para a efficacia da cura. O ferro actua, portanto, de
um modo· especifico sobre a condição vital, que
perturba a formação das hematias.
E, o que mais é, para agir, não se fa~
mistér que elle seja a.ado n'aquellas quantidades que vão tingir de negro as evacuações ;
melhor opéram as agitas rnineraes, que não têem
tal effeito.
1\-Ias, o ferro não se limita a esta acção
capital á que exclusivamente nos têmos referido até aqui.
Elle tambem offerece uma acção especifica
sobre a mucosa estomacal, cuja circulação accelera, e ·cuja funcç~ão digestiva portanto activa.
Eis porque reconhecendo este facto, e não
havendo e~contrado no sangue da veia-porta
mais ferro, que a quantidade normal, quando
elle foi introduzido no estomago, pergunta Cl.
Bernard-si a acç-ão do ferro não se faz resta-
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belecendo os actos digestivos, pela excitação
que produz na mucosa gastrica. O que não ha
contestar, porém, é que activa todas as fun·c ções
em geral. Assim: pois, as "á'guas -·ferrugineas
aproveitam aos lymphaticos, e áquelles que
habitam os lugares frios e humidos.
São de incontestaveis e:ffeitos na debilidade
resultante de hemorrha.gias ; em certos corrimentos, como nos fl uôres brancos ; ou no esgóte de fôrças por abuso das funcções sexuaes,
ou pelas polluções continuadas. Convém por
igual nos catarr hos chronicos da bexiga, · nas
blennorrhagias antigas; e mesmo nas diarrhéas,
quando tenham completamente cedido os sym:..
ptomas in:flammatorios. Por suas reconhecidas
propriedades aperitiva e fundente, são por
igual preconisadas no engorgitamento das visceras do baixo-ventre; mas, si é verdade que
ellas aproveitam realmente de modo especifico
n' essas affecções, não é menos verdade tambem
que só nos casos em que os engorgitamentos
são indolentes, sem febre, e affectam indivíduos de temperamento pouco irritavel, e quando
a viscera affectada não se ache ainda atacada
de qualquer degenerescencia, é que a acção das
aguas ferrugineas o:fferece resulta dos sorprehendentes.
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As febres por malária, que se fazem acompanhar de :flegmasia chronica das visceras pa.renchymatosas, taes como o ·:figado e o baço,
cedem como por encanto á sua ministraçtw e
uso. Sua acção não é menos maravilhosa nas
affecções do utero, com o intuito de apressar
ou regularisar o fluxo menstrual quando lento
ou desordenado ; ou fazêl-o voltar quando por
vent1ua falte completamente.
Gosam ainda de accen tuada acção · di uretica, e - sôb este ponto de vista- são uteis
áquelles que soffrem de areias, o que lhes fez
até merecer o nome de W1wtripticas.
Nem se estranhe que uma agua, cujo principio mineralisador é um adstringente, o ferro:
offereça, propriedade que dir-se-hia antagonica,
tal como a diuretica.
E' este mais um dos mil factos da observação, que vem demonstrar que as substancias
colhidas do laboratorió da natureza não podem
ser substitU:idas pelas que a arte manipula.
Seria, com effeito, embalde que se empregaria qualquer solução férrea artificial, com
vistas de activar as funccões do filtro renal ;
entretanto, esta mesma ..solução provinda das
fontes naturaes, dil-o a observação ele todos os
clinicos, provoca effeitos tão notaveis, que
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valeram ás aguas ferrugineas o caracteristico
qualificativo de lithotripticas.
Ou é verdadeira esta hypothese, ou é falsa
a qualidade adstringente do ferro, ou então o que se me afigura muito approximar-se da
realidade- as divisões classicas dos agentes
therapeuticos em adstringentes, emeticos, diureticos, etc , são inanes para explicar os factos
especiaes de cura produzida por taes medicamentos.
Si, por exemplo, determinada substancia,_
como a entrecasca do páu-ferro, apresenta
vantagens evidentes no tratamento da diabete,
procuram os theoricos explicar o facto pelas
reconhecidas propriedades adstringentes de tal
casca ; e - o que é mais -pelo tannino que
contém, ao qual attribuem exclusivamente a
sua adstringencia. Si assim fôra, sufficiente seria
que se lançasse mão immediatamente do tanuino, ou de qualquer substancia, adstringente ;
mas, a verdade é que nem todas as substancias
adstringentes agem com a mesma efficacia :
s6 algumas é que têem, por assim dizer, u1na
especie de eleição para a cura da diabete.
Logo, podemos rasôavelmente concluir que,
no caso especial, estas não opéram pela sua
adstringencia; e qúe, de modo geral, talvez seja
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conveniente refazerem-se, quer as classificações
therapeuticas, quer mesmo, e principalmente;
as leis segundo as quaes actuam os agentes
medicamentosos.
Empregam-se as aguas ferrugineas, · com
incontBstavel efficacia, na phospbaturia, na
oxaluria, e na diabete.
Pelo ferro que contêem, taes aguas activam
as oxydações organicas ; e este facto explica o
seu modo de agir favoravel na diabete, por
favorecer a combustão da ·glycose.
Os accessos de febre · intermittente, que se
prolongam, produzem congestões para as cluas
principaes glandulas do apparelko · digestivo,
o figado e o baço. Ora, é facto ·corrente que ·a..c;;
enfermidades d' estes orgãos · trazem febre de
typo intermittente. Dir-se-bia, pois, que as intoxicações maláricas que se prolongam indefi-·
nidamente a1Jezar dos sáes de quina; póclen:i
ser explicadas por uma especie de circulo vi~
cioso : isto vale por dizer que, depois 'de certo
tBmpo, já os accessos são màis · por conta das
congestões hepatica ou splenica, do que pro~
priamente pela acção do agente inficcioso. Ora;
o ferro, corrigindo a 'aneniia pal1tclosa, · faz aos
poucos desapparecer os engurgitamentos glandulares e conseo·tüntemente os · accesEos ele febre.
'

b
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Vê -se, portanto, que só casos especiaes de
paludismo, e que pódem esperar a acção deinorada e lenta dos ferrugineos, é que são suceptiveis de serem julgados por estas aguas mineraes.
As aguas mineraes ~rrugineas são nociva§_
ás pejadaS.i,,.E:~ principamente ás pejadas plethoi-icas, nos tres ultimos mezes de gravidez ; e
bem assim, aos individuos com tendencia a
escarrar sangue; e aos de constituição excessivamente debil e fibra muito flacida.
Várias aguas mineralisadas, e nomeadamente as aguas ferrugineas, têem sido preconisadas contra a esterilidade; e não poucos
clinicos, de todas as épocas, mesmo entre nós,
citam notaveis exemplos de suas virtudes.
N'este caso, porém, affirmam os therapeutistaP,
ellas não actuam em razão de uma propriedade
especifica, mas sim - indirectamente -fortalecendo a saúde fraca, robustecen~o o organismo
depauperado, chamando os catamenios supprimidos, ou regularisando os desol'denados ; ou
então sustando ou fazendo completamente desapparecer elytropyorrhéas ás vezes profusas,
e avigorando a excitabilidade do utero.
Si as aguas ferrugineas aproveitam, por
sua tonicidade, nas affecçõe5 astbenica...;., c'once-
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be-se facilmente que devam prejudicar nas n1olestias dependentes de excitação vital, cumprindo portanto vedar seu uso, salvo prescripçã,o
médica, nem só aos individuos plethoricos,
como aos nervosos irri ta veis.
Usam-se as aguas ferrugineas como bebida
habitual ; e, quando qü.entes, em banhos e em
dncha·s .
·
Internamente, comece-se por meio cópo: no
-córrer do dia, augmentando progressivamente
a dóse, de accôrdo com a tolerancia organica e
individual.
Devem ser tomadas de preferencia na propria fonte, para têl-as em toda a sua integridade.
O calôr artificial decompõe-n'as. Transportada:::: para longe depositam o ferro, só agindo
-depois, quando muito, pelas substancias salinas,
-que encerram.
A's vezes, ao 1n1ciar o tratamento, faz-se
preciso mistural-as com leite; ou com qualquer
-cozimento emolliente, para que as possa tolerar
o estomago.
Quentes, ou mesmo aquecidàs, · as aguas
sulfureas são menos desagrada veis á ingestão,
que frias; e, em virtude do gaz qut então con.servám, tornam-se até mais leves ao estomago.
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Não raro faz-se preciso clilu,il-as tambem com leite
ou mesmo adjudical-as a qualquer decôcto ou'
cozimento emollien te, para que possam ser mais
facilmente toleradas pelos enfêrmos debeis ou
suscepti veis.
O tempo que devem os banhos durar varia
com a gravidade e intensidade da molestia, que
se pretende debellar ; todavia, taes banhos serão
sempre tomados gradualmente, até o espaço de
uma hora. As . duchas, porém, não devem exceder de quinze a vinte minutos.
A agua -da fonte Paulinct é perfeitamente
indicada, n' estes differentes estados.

Aguas mineraes iodadas
Gozam de merecida nomeada no tratamento
das scrofulas, dos :fluôres brancos, e das moIestias de pelle. Entretanto, são muito mais
raras do que as outras ; tão raras que, entre
nós, ainda não · fôram encontradas, ao que n1.e
conste, fontes productoras d' aguas que rigorosamente mereçam tal denominaç.ão. Para os casos
em que são indicadas essas aguas, aconselha-se
geralmente a agua da f ~ em Cambuquira.
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Tempo de estada nas aguas
Entende-se geralmente por estação, o uso
das aguas por espaço de noventa dias. .Ao
cabo d'esse tempo, os aq_uaticos, restabelecidos
ou não, abandonam a localidade, julgando
inutil conservar-se alli por 111ais tempo. Engano e êrro. Si, ás vezes, basta esse lapso de
tempo, na maioria dos casos o mesmo não
succede. A idade, o sexo, o temperamento, a
molestia, sua intensidade e gráo, o estado actu,al
do aquatico, e a acção das_ aguas, mais ou menos
prompta e pronunciada, n'alguns enfêrmos, que
n'outros, constituem outros tantos elementos
•
do juizo em que se deve o aquatico basear para
saber si deve ou não sahir, si deve ou não
prolongar a sua estada nas aguas. Na generalidade, não é de bom conselho retirar-se sem
ter obtido o desejado effeito; ou, o qÚe será
preferivel, depois de se achar convencido, por
longa estada, da inutilidade de proseguir no
,-íl
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l\íuitos indagam de seo médico como devem
preparar o organismo para que, com efficacia,
elle receba a acção das aguas mineraes.
Resposta generica a esta interrogação impossível é dar ; baste-nos, entretanto, que façâmos observar aos arguidores que, não só com
o uso das aguas mineraes, mas tambem com o
-emprêgo de demais medicações, faz -se mistér
uma serie de conselhos auxiliares, os quaes,
entenda-se bem, não são um preparo para que
o organismo receba a medicação pelas aguas,
ou outra, mas um coadjuvant-e da medicação
empregada para que, com efficacia, chegue á
têrmo a cura.
Taes conselhos só pódem ser dados diante
de cada ca~o particular; assim é que, nas
affecções em que ha superexcitação do systema
nervoso, sobretudo da parte cephalica d' elle,
mistér se faz calma de animo, socêgo de espirito estudadamente empregado, para que a
cura possa ser obtida graças á medicação empregada. Assim é que, si se tratar de padecimento do tubo gastro-intestinal, necessarios
tambem se tornam conselhos relativos ao regimen, que deve ser especial a cada caso.
Assim é que, tratando-se de uma enfermidade que profundamente altere as funcçõ~

259

hematopoyeticas, como a diabete, não bastarão
medicamentos para o exito desejado, mas far-seha preciso um regimen rigorosamente adequado,
como mil outros conselhos que se referem, exenipli
gratia, á impressão do frio, da humidade, etc.
Assim é que, como ultima exemplificação,
deve-se aconselhar, antes do emprêgo das aguas,
o uso prévio de um laxativo, ou mesmo de um
purga,tivo, quando embaraço gastrico superveniente coexista . com a molestia de que se
procura tratar o enfêrmo ; note-se bem que tal
conselho não se dá exclusivamente porque o
doente tenha de fazer uso de aguas niineraes,
mas é regra geral de clinica, trate-se de que
medicação se tratar.
Na generalidade dos casos, tão só a mudança de clima, e de regímen, encarregam.-se
de debella-r certos incommodos aliás passageiros,
e antes mesmo de entrar no uso das aguas ;
outras vezes, apenas o doente começa -a usal-as.
Em todo -o caso, é de 'bom conselho descansaT
alguns dias das fadigas da viagem, e das canceiras da vida, antes de expôr-se á excitação
medicatriz das aguas, ·e não passarem.os adiante
sem deixar ·aqui bem. claro que, da app1icação
de regímen apropriado, não poucas -vezes depende o ·b om exitó do tratamento.
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Deve-se procurar principalmente ares puros,
e não expôr-se ao calôr do sol ; e muito menos
ao sereno, que, em geral, é sempre nocivo a
quem deixa os centros populosos para habitar
a roça.
Cumpre regrar a hora dos comêres de
'
modo a só fazer uma unica refeição pela manhã,
depois de tomada a agua ; e si ceiar, comer
muito pouco, e leve, porque as aguas mineralisadas, como todos os líquidos, actuam melhormente quando o estomago está em estado de
vacuidade.
O · exercicio, mas o exercício moderado,
embora progressivo, sem fadiga, favorece a
cura das molestias chronicas.
·
O . aquatico deve deitar-se cedo, para levantar-se tambem cedinho .
.A.s paixões influem grandemente sobre a
saúde; e bem assim, embora em menor escala, as preoccupações ; e pois, não devem os
aquaticos deixa.r~se atormentar por quaesquer
pensamentos que perturbem a calma do espírito
e accelerem as pancadas do coração.
Comquanto tenhâmos nas aguas mineralisadas tão desmarcada confiança que as consideremos, por si só, uma medicina, não podemos
entretanto deixar de partilhar a opinião geral·
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mente corrente entre os cl inicos, de que 0
movimento occasionado pela viagem, a mudança de ares, a abnegação de todas as preoccupações, o abandono de quaesquer negocios,
as distracções e diversões de toda a casta, mas
sempre compatíveis com as fôrças do individuo,
e com a indole da molestia, accrescem de muito
o effeito medicamentoso das aguas, não já -ln situ,
porém fóra do 1neio em que os enfêrmos contrahiram a molestia. Sendo assim, si o individuo
não póde, por condições que não vêem ao caso,
buscar allivio aos seus males nas estações climaticas hydro-mineraes, o que seria o ideal,
nada embaraçará que, usando das aguas, favoreça sua acção medimentosa, em Santa Theresa,
Corcovado, Tijuca e Andarahy ; Meyer e Engenho de Dentro, do lado da serra; e, finalmente,
em Irajá, ou - para melhor - Jçi.carépaguá.
A. temperatura em que são empregados,
entre nós, geralmente muito pouco elevada, te1n
concorrido para que os banhos mineraes sejam
pouco efficazes, e conseguintemente tenham
cabido em abandono.
No emtanto, a bôa nomeada das nossas
aguas thermaes, denominadas então virtuosas,
vem-lhes antes do emprêgo externo, que primitivamente se fazia, que do uso interno.
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O termo médio de duração de um banho
mineral, é de 10 a 30 minutos.
Em muitos casos devem preferir-se os
banhos de vapôr, ou mesmo os de ducha, aos
banhos de immersão.
A experiencia tem demonstrado que a agua
vaporisada penetra de modo mais completo no
systema cutaneo, do que quando applicada em
estado liquido.
Nos banhos, póde o doente demorar-se
mei_a hora, uma hora, e mesmo duas horas,
conforme o gráo de temperatura, e-ruais ainda
-conforme o banho é geral oupar cial.
Varios accidentes podem sobrevir durante
o uso das aguas. Febre, por exemplo. Mas,
não deve ella inquietar o doente : na maioria
dos casos, não passa de um meio critico de
cura, empregado pela propria natureza ; o que
cu:pipre é, emquanto ella durar, recolher-se
aos aposentos, si não mesmo ao leito, alimentar-se pouco, e leve, ter mesmo dieta absoluta,
e suspender logo o uso das aguas · mineraes.
Igualmente suspendêl-o-ha quando perceber
que não se dá bem com as aguas, ou com a
agua d'esta ou d'aquella fonte, e que a sua
natureza repugna acceital -as, manifestando -se
isto por máo-estar geral, calôr para a pelle,
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diminuição do appetite, langôr, e perda e
quebramento de fôrças.
E' até mesmo commum encontrar individuos que, depois do uso prolongado das
aguas, ou-para melhor-do seu abuso, queixam-se de irritação do estomago, accusando -se
por dôres e sensação de abrazamento no epigastro, anciedade, bôcca amarga, lingôa grossa,
vermelha, pelle s ê cca, pulso pequeno e frequente. Apenas esses symptomas se apresentem,
deverá o aqu_atico ficar em dieta, limitando-se ao
uso de tisanas refrigerantes ou bebidas diluentes, taes como limonadas, orchata, laranjadas .
.o augmento das dôres, que anteriormente
existiam antes do uso das aguas, não constitue
perigoso symptoma: a mór parte das aguas produzem realmente esse effeit-o, que não passa
de manifestações da excitação geral, cedendo
aliás q_uasi sempre, e de prompto, com o
simples repo1Lso e as beberagens mitigantes.
Outras vezes, porém,
essa e x asperação
constitue um movimento critico.
Os demais accidentes, aliás leves, são : a)sensação de frio n ' outros pontos do estomago,
que se remedia cobrindo a parte r esfriada ou
dolorida com flanella aquecida, e tomando vinho
do Pô1.to quente e leveniente attenuculo em banho
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maria; chá, café ; ou quaesquer outras bebidas,
aromaticas ou excitantes; b)- pêso incommodo, acompanhado de sensação de constricção
·e enchimento no estomago : combate-se com
colheradas de agua de flôr de laranjeira, ou
mesrno de hortelã, de herva -doce, de herva
-cidreira, etc. ; addicionadas de algumas gôttas
·d.e ether; e) - prisão de ventre, que cessa
espontaneamente ao cabo de poucos dias de
vida activa, mas despreoccupada; ou. debellase adjudicando, a qualquer das aguas gazosas, 8
a 15 grammas de sal neutro. si porventura no
local não houver fonte alguma de agua 1nagnesiana; d)-vomitos ou diarrhéa: si os _symptomas concomittantes, taes como vermelhidão
da lingua, calôr e sêccura da pelle denunciam
-certo estado inflamn1atorio, cumpre sustar o uso
-das aguas, tomar beberagens diluentes, mitigantes, e manter severa dieta; e)- no caso,
porém, em que os accidentes sejam puramente
nervosos, appellará para os calmantes.
Banhos- ha de agua mineral que produzem,
-ao cabo de alguns dias, erup~ão miliar na pelle.
Esse exanthema não reclama cuidado algum,
fazendo-se seguir, na grande maioria dos casos,
e sem tratamento especial, de alli vio; e por:fi m
.
da cura.
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As aguas_ acidulas e ferrugineas, occasionam,
ás vezes, leves dôres de cabeça, somnolencia,
tonturas; e até mesmo uma especie de embriaguez : t?dos esses accidentes são de curta
duração, bastando o exercício para dissipal-os.
Podem-se entretanto prevenil-os: deixando desprender, antes de ingerir taes aguas, parte do
seu gaz.
Finalmente, si-durante o tratamento-sobrevier alguma molestia aguda, cumpre sustar o
:uso das aguas, e tratar da affecção pelos meios
adequados.
Julgava-se antigamente que as agnas mineralisadas deixavam nas primeiras vias um
sedimento suspeito ; e accusava-se de grande
falta, quando o aquatico não se purgava antes
de sahir da localidade. Ainda hoje, indivíduos
ha que assim pensam. Outro engano e outro
êrro. Si o aquatico tem appetite, si suas digestões se fazem fa-c il e naturalmente, mais vale
até abster-se de purgações, que, longe de uteis,
podem · até ser nocivas e funestas ..
A prudencia manda que o enfêrmo não
abandone bruscamente a localidade logo apoz
o uso das aguas ; e muito menos que, dando-se
por prompto e curado, se entregue logo a certos
desvios, mórmente da mesa.
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Deve guardar as mesmas cautelas, começando por diminuir a dóse das aguas, que
usou, e que restabeleceram sua saúde, até limitar-se ao gôzo do clima tonico e de alimentação reparadora e sã. Deve isto durar, quando
menos, um mez : é a convalescença, é a garantia da cura, porque retempera e fortalece
o organismo, prevenindo assim as recahidas.

·,
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emprêgo d'esse aliás poderoso recurso therapeutico.
Pelo que acabámos de expôr, vê-se que as
aguas mineraes são conhecidas desde remotas
éras; e que a confiança, que n'ellas depositavam os antigos, foi sempre justificada pelas
observações dos modernos. ·
E como duvidar da sna efficacia si mórmente com relação ás molestias chronicas,' ellas
nos offerecem os mais seguros recursos, q ner
sôb o ponto de Yista medicamentoso, quer hygienico 1 A essa feliz associação, na ha contestar, se devem principalmente os brilha ntes
successos obtidos nas estações bydro-mineraes.
A natureza nos favoreceu prodigamente esse
rernedio, para qne - a nosso turno- não hesitasseinos em procural-o.
Foi além : respeitou, tanto quanto possivel, a susceptibilitlade e delicadeza do nosso
pallad~r, encarregando-se ena mesma de temperar as virtudes d' essas aguas, sua fôrça, sua
enero-ia de accôrdo com o temperaniento de
b
'
cada qual, indicando-as de modo admiravel
para uma infinidade de molestias l
Apezar das vantagens incontestes, qne
ellas proporcionam, apezar de todo o seu pas-sado tão prestimoso. apezar de todas as vi-

: · --J- ·· 1
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ctorias alcançad~, apezar :finalmente de serem
tão perfeita~ e completas ·que o engenho do
homem não as ponde ainda imitar por modo
a dar-lhes succedaneas, as aguas mineraes não
são ainda tão estimadas como deveram ser.
Uma circumstancia concorre, entre outras,
para o seu desaproveitamento, quer por parte
dos medicos, quer dos doentes.
Com respeito aos primeiros, a ausencia de
trabalhos especiaes, sem objectivo industrial,
que lhes proporcionem analyses tão sinceras e
e.xactas, que convençam os pobres enfêrmos,
nem só da pureza do producto, como da lealdade do seu coi:nmercio ; com re::;peito aos segundos, tem sido a preoccu pação geral de que
ellas curam as enfermidades todas.
Não ! as aguas mineraes não são panacéa
universal : a propria natureza di vidio, entre
as várias fontes, prop1~iedades várias, bem distinctas, e nunca desmentidas.
Ella mesma incumbio-se de demonstrar
que, nas molestias agudas, e principalmente
nas fl.egmasias um pouco mais intensas, certas
aguas não convêem; a marcha rapida de taes
estados morbidos exige meios activos, e repelle
remedios cuja acção é lenta, quasi insensi vel ;·
mas, não vale isso tanto como dizer que,
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para auxiliar aquelles medica,mentos a~sim energicos, não se usem aguas que, p"0r sua .mais
fraca mineralisa_ção, tenham para isso cabal
indicação.
O mesmo acontece com as molestias cbronicas; não se póde obter c1u·a si, com o emprêgo das ~guas, não concorrerem os recursos
que nos o:fferecem a pbarmacia e principalmente a bygiene.
Cumpre ainda observar : na grande maioria
dos casos a solução das m.olestias chronicas
só se opéra por meio de movimentos febris,
aliás perfeitamente definidos, que a propria
natureza se encarrega de provocar. Pois bem:
o uso das aguas mineraes produz precisamente
esse esfôrço critico ; e a essa excitação lenta,
moderada, attribuimos, nós outros, os 1nedicos,
a acção poderosa elas aguas.
De feito, em geral as aguas mineraes
reanimam a · circulação quando enfraquecida,
imprimem nova direcção á energia vital, restabelecem. a acção perspiratoria da pelle, fazem
voltar ao seu typo pbysiologico as secreções
viciadas ou supprimidas, provocam evacuações
salutares, já pelas urinas, já pelas dejec_ções,
Já pela transpiração. Produzem, -em -s um.ma,
em toda a economia, -apezar de sua acção

271
lenta, transformações, transmutações as mais
intimas, desordens as mais profundas.
Quantos doentes desenganados se têem restabelecido com o simples uso das aguas mineraes !
Quantos indi viduos e:xhaustos por molestias violentas, recuperaram, com uma simples
estação hydro-mineral, o tom, a mobilidade, -a
energia, que debalde procuraram obter por
todos quantos meios a sciencia aconselha!
Cumpre não deslembrar, é certo, que, não
raro, a acção medicamentosa das aguas é secundada pela viagem, pelo abandono teinporario dos lugares que fôram testemunhas dos
nossos males, pelo abandono momentaneo de todos
os negocios e preoccupações, e de tudo o que
póde pôr em jôgo uma sensibilidade demasiado
activa, a esperança do prompto restabelecimento, a cura por completo, o allivio de antigos padecimentos, o ar puro, o regímen salutar, a regularidade no emprêgo niethodico
do tempo, das proprias aguas, nem eó ás horas
das refeições, como nas de tomar o leito ou
de levantar-se ; e ás vezes até mesmo na escôlha dos prazeres e das diversões. A vida
activa que os doentes passam nas estações hydro-mineraes inverte-lhes quasi sempre a . or-
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dem das ideias, a um tempo arrancando-os _ás
affecções tristes que solapam, que minam surdamente o organismo. Acham-se de-repente
como que lançados n'u1n mundo novo todo outro
'
entre amigos e desconhecidos, que se movem,
que'
se agitam, desoccupados, sem cuidados, sem
compromissos, sem deveres, sem obrigações,
onde cada qual só trata de restabelecer-se, de
distrahir-se, de rir e brincar ; onde, .finalmente, sem se aperceber, uns trabalham para
restabelecimento dos outros.
- E, nessa balburdia, que não cança, porque
varia .com a historia da molestia de cada um,
distrahem-se reciprocamente, porque estes animam áquelles.
E quão bem nos sentimos quando encontrâmos quem nos oiça, quem nos console, quem
nos falle de esperanças !
Como s' escôam suavemente os momentos,
as horas, os dias, e até os mezes, quando assim
passados entre pessôas expansivas, alegres, que
prodigalisam consolações! Quantos pensamentos
tristes não desviam! 6? quantos momentos amargos
não adoçam ! li/
Ninguein contesta ás estaçõe's hydro-mineraes efficacia como ).lleio hygienico ; o mesmo,
porém, não a~ontece como ~ecurso rnedican1en-
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toso. lviedicos ha, infelizmente, que negam a
acção medicamentosa das aguas, e proclamam
com ridícula affectação que os bons resultados
que se obtêem, devem-n'os os doentes exclusi-'
vamente ·á viagem, ás distracções, á. mudança
de ar e de habitos. Tratando-se da cura de
molestias nervosas, é fóra de dúvida,
taes .
causas podem actuar de modo poderoso ; mas
as v iagens, ·as distracÇ'.ões, e os encantos de
qualquer localidade, bastam acaso para curar a
longa serie de molestias que vimos enumerando "l
As aguas mineraes contêem varios sáes,
de que se fazem uso frequente na medicina ;
mas, porque, quando hauridos do laborat-orio
da natureza, produzem effeito muito outro que
quando buscados nos laboratorios pharmaceuticos "? Si a simples agua potavel é efficaz em
muitas molestias, de que virtudes não deve
ella ser dotada quando tem, em dissolução,
substancias mineraes combinadas pela mão da
natureza"?
Na prática médica,
disse eu aquém, e
agora repito, nada ha mais nocivo do que
o exclusivismo : sabemos que a acção dos
medicamentos é complexa, e que não raro a
effi.cacia dos remedios depende de uma infinidade de circumstancias accessorias ; porque,
18
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rnineralisadas, não ,convêem ~'is pessôas sôb a
ameaça de qualquer molestia aguda, ou que
começam a sentir-lhe os prelndios, taes como
calefrios, dôres de cabeça, molleza, frouxidões
espontaneas. Devem tambem ser vedadas aos
accommettidos de tumores renitentes, duros e
schirrosos; ou a1~eaçados de abcessos internos
ou de derramamentos em cavidades várias. _,\..s
aguas quentes sulfureas, salinas e ferrugineas
são nocivas, como tonicas e excitantes qu·e são,
eni todas as molestias que apresentam caracter
agudo, e aos indivíduos cuja :fibra é delicada
e sensível; as aguas acidulas frias, como as
de Lambary e Camblfquira, convêem entretanto
n' estes casos: e devem ser usadas com a maxima segurança.

Precauções e cautelas a tomar antes.,
e depois, do uso das aguas m1neralisadas medicinaes.
Pôsto tenhâmos já expendido algures nossa
opinião com respeito á associação, nem só de
substancias medicamentosas várias ás aguas
mineraes, procurando assim cornpletal-as ou
dar-lhes indicações novas ; ou de revigoral-as,
carregando a dóse dos differentes sáes que entram em sua composição, no intuito de tornal-as mais activas ou energicas; não passaremos adiante sem relembrar aqui, que não se
devem confundir junções com fins identicos
áquelles, com a simples mistura de substancias
várias, no _intuito apenas de tornal-as mais facilmente toleraveis aos estomagos debeis ou
extremamente susceptiveis. Já Hoffmann mandava addicionar o leite ás aguas mineraes, no
intento de tornal-as assim 1nais supportaveis aos
doentes.
17

Regimen alimentar normal
Antes de entrar no estudo do que apropriadamente se pode denominar hygiene da
mesa, já normal, já peculiar a cada molestia,
vâmos esclarecer o aqu,atico sobre o valor nutritivo dos di,;rersos alimentos mais em voga em a
nossa vida economica, e que são precisamente
aquelles que · mais figuram nos cardapios dos
hôteis e cassinos das estações d'aguas sulmineiras.
Aliniento é a substancia de qualquer procedencia, ou origem, que, introduzida no organismo vivo, concorre, ou póde concorrer, directa ou indirectamente, para sua nutrição.
Alúnentação é, por via de regra, a associação
niethodica e 1·acional d'esses diversos comestíveis.
Os alimentos dividem-se em princípios alimentares primordiaes, em alimentos completos e
em alimentos complexos .

.. ...
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Principios alimentares primordiaes, são os
que se devem encontrar sempre, n' um comestivel, para que elle seja uutriticio.
Dividem-se em:

Principios
allmminoides
ou proteicos

Principio!!
azotados

PlU.NOIPl.08

Substancias
gelatinigonas
ou niio
proteicas

Alcaloides'
01~ glucosides

Qll,GAN.l,COS

Principios
niio azotados

l

Rydruto
d e carbouo

Gôrduras ueutms

P-Rlll CI PIOS

llíOl!Gc4M.1.COa

{:::··········

C!Jloi:etps
Cari.Jona:tos
{ Phospbo.to(!
Lactutos

{

Fibrina
Albumina
Glutina
Cuscina
Legumina
Chondrina
Osseina

{

Gelatina
Colla de poixe
Cartilagcm,etc

Theouromiua
Ca.foina
{ Theina
Mateiua
Amido
A.BBIIC.'\.,l'

{ Gommo.
l\fa.utoi1m
Gôrduni.
{ Oleo ou azeite
Sódio
Calcio
{ Potussio-

.A.liwen.tos completos ~ão os que, sós por
sós, bastam á nutrição, Para o homem, só ha
um alimento com:i,:>leto, o leite; seguem-se-lhe

t a::....::,

;B ihliotec a

awwwwrn

i er mas

~

A nton io
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os ovos, que, sendo completo para os passaros,
é incompleto para o homem. .
Os alimentos complexos são innumeros ; e
assim se dividem :

Alim entos azotados. .......

Cnnres
P eix~s
{ :U ollnscos

e

cnisticeoa

CerPaes
Alim entos vcg-ctaes........
Verduras
{ Fructas
.
ALn!E!'!TllS COll·

PLDOS

Alimentos gordos-·····-··
·

o,~,,
{ Gôrdurns
Manteiga.a

A~uns
Bcl.Jidas -·-········--· ······ { Bebidas nromn.tic:rs
Bebidas a.Icoofic:u

ASSUC.A.RES.-Alim,entos bydrocarbonad~
necessarios á nutrição. O sangue contém sempre um pouco de assucar (glycemia pbysiologica); assucar, que é-lhe fornecido, nem só
pelos alimentos, como tambem pela materia.
glycogena hepatica.

Assuc.AR DE CANN.A.. : transforma-se em glycose, no intestino.
ou GLYCOSE: eífeitos dinreticos (Dujardin-Beaumetz).
ÂSSUC.A.R DE UVA

.._

:

C~rlos

-►.
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l\'Iinistra-se assim:
Glycose solida purificada .. -..... .
A!:!:na
..... . ............ . ..... . ... ········ ..
.__,

750,0
250,0

A cada litro de xarope, a~dicione :
Tintura de casquinha de limão : q. b. para,
aromatizar.
Cinco colheres das de sôpa, nas 2-i horas.
ASSUCAR DE LEITE ou LACTOSE: acção diuretica pronunciadissima. l\'Iinistram-se 30 grams .
de lactose para cada litro d' agna. Dous litros,
por dia (G. S ée).
SACCHARINA. - Não é um àssucar, dá-nos
apenas a illw:;ão d' elle. E ' o acido anhydro-orthosulfamino benzoico. Carece de alcalinos para dissolver-se. 3 centigrams. representam 15 grams.
de assucar. Não é tonica. Util na diabete.
As BEBIDAS, que consumimos, div idem-se
em tres grupos : AGUA, BEBIDAS AROMATIOA..S
e BEBIDAS A LCOOLICAS.

A AGUA POTA VEL além da sua acção
alimentar, age t a1nbem como dinretico. A agua,
para ser potavel, deve conter - pelo menos 25 a 50ºº de ar por litro ; e sáes que att injam,
por sua vez, e tambem por litro, a 0,50.
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Deve, mais, dissolver o sabão e cozer os
feijões. A agua contém proto-organismos, uns
nocivos, e outros favoraveis; e nem só favoraveis como até necessarios, porque a arêjam: este
é, por exemplo, o papel das diatoméas.
O esta1ão das BEBIDAS AROl\IATICAS,

são as que .contêem caféina:

café, chá, mate e

kola.

A arção pliysiologica e hygienica da caféina, apezar de muito discutida, não está ainda
bem elucidada. Uns affirmam que ella impede a desnutrição, - é, portanto, um alimento de poupança; outros, que é um tonico,
- considéram-n'a conseguintemente um dinamopboro; aquell'outros, .finalmente, dizem ser
apenas um alimento, pelo azôto que n ' ella se
contém.
Em todo o caso, as bebidas aromaticas
são prescriptas como diureticas e tonicas ; e
figurando, como taes, 110s regimens dieteticos
do aquatico, não podiam ser aqui des]embradas.
A acção physiologica elas BEBIDAS ALCOOLICAS tem sido motivo de sérias discussões,
as qnaes, nem por numerosas, firmaram ainda
opinião. Para uns o alcool não é alimento, -
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atravessa intacto a economia (Perrin, Duroy
e Lalleniand); ao passo que, para outros (Bouchardat e Dujardin-Becw:nietz), é alimento ; queimado ~m bôa parte pela economia, elle attinge
entretanto os centros nervosos, e n'elles age
tambem em natureza. E, n' esse caso, é simultaneamente alimento antiperditor e tonico. Em
dóse elevada, baixa a temperatura: d'ahi suas
innumeras applicações, como antithermico.
As bebidas acoolicas dividem-se em vinhos,
cidras, pêradas, cervejas; aguardentes e licôres.
Os vinhos constituem um todo complexoJ
contendo agu,a, alcool, glycerina, tannino, oleosessenciaes, etheres e sães.
A riqueza alcoolica dos vinhos varía, nos
paizes que os produzem, de 7 a 15, e mesmo
16 º/ Os vinhos de mesa ou de pasto, têem ordi·nariamente 10 °lo de alcool. Para exportar, no
intuito de rnanter o ponto, são geralmente accrescidos, uns e outros, de 1 a 2 %0

Composição de differentes vinhos de maior
consumo, entre nós :
Vinho de Malagn ..................... •·· • •···· ·· · ·········
do. lrlndeiru (escuro) .........•...............•......
li
li

»

n

(claro) ..••.•.... •· • •· • · • · ··· · · · ·· ••· ···

de BagnoJ::;_ ..••..•••• ---········-········--··

17,42
20,52
20,0
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- --

Vinho do Pôrto, tinto,

n1 a r ca

li

))

»

))

li

))

))

))

))

))

))

))

))

))

li

))

li

))

))

))

))

,1

))

li

))

))

))

--- -

))

2 ..... -..... .

A
A
A
A

3 .... ....

<12

Q.)
_,
.:::

9-'

4------··-··· ··* ..... -... -. --..
*~-..... -...... -.. ...

A

:i;

d::

))

---)(-... ·- .. --.

~**** ---... ...
***~-*... . . ... .
*?:)\ ::*-K*

-- ---

o

CN

,-:;: e:::!
a, CX)

e:: .-.

~ -............ -.

A
))
))
A
))
))
A
))
))
A
))
))
A
branco (29 annos
l)

- - -.

--. -... . .

~

)

engarrafado) _._

§
c.>
e.,

rn

e::!

....a::e.>

;>
e:: E:
e::

-~

>

15,05

(Agentes, no Rio d e Jan e iro , V~ vV e ncesláo Guimarães & C .ª, run d a Alfandega n-º 83.)
Vinho da Madeira, Adegas de Blan dy Brothers & C~
))
li
Good Young . --- . --.. --.......
ll
V e ry S uperi o r» ........... . ...
li
« Speci a1ly Sel ect ed ll.- - • • - - • • • li
»
London Particular»--· -- -- · ··
li
" Rjch old Boa l .......... -....
ll
li
« Dry old S e rci a l "··· ·- .... --.. ))
« Can1 a d e L o hos n-···· · ··. ·- ...
))
li
Malmsey »- -- --. --.. --- -· - -- - . - - -.
li
li
11 J\Ionte V e rde", branco ... ··-. -.
((

))

))

((

))

((

))

))_

))

((

(Agentes, no Rio d e J a n eiro, V~ W encesláo Guimarães & C.n, ru a da Alfandega n. 0 83 . )

20,0
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Vinho de Xerez, superior, 1nnrca W. P ......... ~
))
sêcco,
n
vV. 1. ..•.••..•
))
pollido,
n
W. 2 ......... .
))
))
nn1ontillndo ...... . . ... .... .......... .
))
))
extra-fino ............................. )
Pajurete ...... ....... .... .... . ... .. ... .
))
))
1\l oscatel. .. ..... .... . ............... .
))
))

))

))

(Agentes, no Rio d e J nneiro, V~ Wencesláo Guimarães & O.ª, rua da Alfandega n. 0 83.)

Vinho de Borcleaux, St. Estephe )Iédoc, marca
Preller ... . .. . ..... .. .... . .... .
marca Preller ..
Lormont,
))
St. Emilion
St. Juli en Grd. Vin, nwrcu
))
Preller ... .. . ........ .. ... .... •·
Chii.teuu Bclair 1\Iarguux,
))
marca Preller ..
n1arca
Rauzan,
))
))
1)
Preller ............
LéoYille, ma:rca
))
))
))
Prcller ...........
marca
Ln.rase,
))
))

l)

))

))

))

))

))

))

l)

))

l)

l)

li

'·

... .

.
Preller .. ...
n1arca
L afi tte,
))
Preller .....•.....
Sautcrnc, premier .choix ,
marca Preller.
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,'

Vinho de Bordeaux, Sa ute rn e, cren1e,
.1narca \
Preller ....•..•..
Cbàtenn Yquem,
marca
Preller .... .. ...... ... .. ... .... .
Cnrn blannes, 1narca
Oh .
Motz . .. ... .. . .......... ... ... . .
,~uleyrnc
l\'Iédoc, n111rcu
Ch. ::\Iot.z ................... .
l)

1)

))

))

))

St.

))

Ch:"tteau Ilernones, nutrca
Ch. ~íotz ...... .

))

»

))

l)

l)

Snuvcur, 1narca Oh.
Motz ... . ... ... ..... ........... .

»

))

))

))

))

))

))

ti

'\

»

des
T empliers, /
Ch. :.\1 o t z ....... .
La1nnrque, 1narca
Oh. l\íotz ... .... .

---UJ

e:

o-~
-4-- E:

-

ºE
.....
e! é,;
UJ

g~
- ..-,

00-:::
2
~

Leslage,
marca
Oh. l\'Iotz ....... .

Rauzan,
marca
Oh. Motz ...... .
LéoYille, 1narca
Oh. l\{otz ... . . .. .

Cerons, marca Oh. Motz ... /
Ilarsac,
»
n
»
••• ;
u
Haut Snutcrne, n1arca Bertrand ........... .. .••• •..••........ . .. ... ....•.•.••·.•••
li

u

(Agentes , ·no Rio de Janeiro, V1?- Wenceslá o Guimariies & C.ª, rua da Alfandega n. 0 83.)

10, 65
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Vinho de B eaun e
(tinto), )ln.ison Dubois.)
»
Pommarcl
))
.
))
»
Voluay
»
))
))
»
Nuits
))
))
))
,,
Rich ebourg
n
n
»
))
))
))
n
Chambertin
»
Romn.née
))
»
»
»
C los de V a u geot
))
))
/
))

~

))

(Agentes, n o Rio de Janeiro, V~ Wencesláo Gu imarães & C.ª, rua da Alfandega n. 0 83 .)
Vinho de Champagn e, :'.\Iõet & C b a udon, Epern ey
- créman t rosé..... .........
)Iõet & Cbaudou, Eperney
. ))
- grnn d crémantlmpérii:.l

17 ,00

))

(..:-\.~entes , no R io de Janeiro, · V~ WencE:sláo Guimarães & C.", rua da Alfundega . n. º 83 .)
Vinho italiano

«

Bar bera

».•.• • •••• • •••• •••••• • ••• •••••••

« Capri » .•• •• .. . ....•.•• •. . •.••••••••••••

))

l)

))

))

))

))

«
«

))

))

«

))

))

«

lJ

))

«

Barolo "································
Falerno » .••••••. •• •• •• .• • •••••••.••...
Lacrymt1 Christi » .• .•..•.•••.•••...
Chianti » ...• •••.•••••••••••..•..•.••.•.
Grego Ger::tce "· .. ·.................. .

(.Agentes, no Rio d e janeiro, V~ Wencesláo Guimarães & C .ª, rua da Alfandega n. 0 83.)

17, 00
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Vinho do Rheno e da l\Iose1la
))

))

))

))

))

))

;»

))

))

Nicrsteiner » ••.••
Deidesheimer » •••
cc Hochheimer ».•••
cc Pisportcr » ..••••••
" Geisenhcimer n •••
,e J osef.;:hõfer " .... .
cc Lorcher " ........ .
,e Hattenbeim er » •.
(( Rüdcshei~1er » •.••
u Nierstciner Rehback » •••••••••••
(( Schnr1nchberg n ••
«Liebfrauenmilch» \
u Forster Riesling

,e
e,

)l

))

ll

))

))

))

))

)J

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

u

cc

n)

))

))

))

))

))

))

))

))

))

Rauenthaler » ··· ;
Dorf J o]rnnnisberger n . •• ••••••
(( Sch loss J ohan-

))

))

))

,e l\íarcobrunner »..

nisbergcr "·····
»

espumante

cc

Mosel S ect

Carte noire "·····················
Carte blanchc "··· .............. .

»

))

<e

))

))

cc

))

))

cc

))

))

))

»

))

))

<e

cc
cc

» ••••••••••••••••• ••. •

Rothkopf "························
Goldkopf » •••••••.•••••••••.••.•••
Cabinet Sect »•..••..•..•.........
Extra Cu vée n •••••••••••••••••••

( Agentes, no Rio de Janeiro, V~ ,Vencesláo Guimarães & C. 11 , rua da Alfandega n. 0 83.)

,
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, rinho de Chypre..... . ..... . . . . ...... .. . ......... ....•. ... .. . . .
,,
Coll ares, palhêtc ( marca avulsa) ....... .. ;.. ...
»
do Pôrto, marea Rocha L eiio (Agentes,
no Rio de Janeiro, J. ,J. Gonçalves,
rua l ? de Março n? 67. - Analysado
ultimamente pelo major Cezar Diogc,
director do L aboratorio Chimico e Ph~rrnaceutico Militar) ....... ......... •. ...........•.
))
do Pôrto Commum B, meio sêcco . .........
))
))
))
A, adamado ...... .. .....
))
)}
))
Fino
FF,
)}
F, · sêcco . .... ... . .... .. ...
li
li
))
))
E, adamado .......... ..
li
))
))
li
D,
li
············
li
e, sêcco ..................
li
li
))
))
B, meio sêcco ..........
li
))
A, sêcco .................
li
adamado .... .....•..
Generoso
D,
li
li
sêcco
..................
e,
li
li
li
.
B,
))
meio sê~co .........
))
li
A, sêcco ..............•..
li
li
ll
))
de pasto, Collares B, tinto ..... . . .. .....•..•.....

............

1)

li
))

li
li
li
li
))
))

ll

.......................
.......................

))
A,
))
))
Figueira,
li
B airrada,
))
··········· ••' •········
.......................
))
Ribatejo,
))
branco Carcavellos, sêcco ..... . .•••. .........••.•.
• • • • • • • • • • • 1;. • •• •••• ••• • • •
))
.A.rinto
))
de sobremesa, Moscatel B, licôroso .... .......
li
))
A,
))
···········
))
Geropiga,
))

))

))

···········

15
16 1 35

22
20,60
21, 10
21 , 20
21, 75
21, 75
21,46
22, 15
20, 79
20,60
20,30
20,95
20,60
18 , 35
13,15
12 ,31
14 , 20
14,15
13 , 34
18, 10
18,86
20 , 35
21 , 10
20,25
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Vinho de sobremesa Bastardo, adamado ............. .
))
»
Mulvazin, licôroso ........... : .. .
ll
Sêcco l\Iadci ra •........ , ............................. .
))
))
))
Yelho fino .............•....... ...
))
))
))
reserva ................... .
))
ll
Xerez............................................
))
))
ll
velho fino ................•.•.••.....
»
reserYa ...•...................

20,96
20, 75
Hl,15
21 ,60
22,00
17' 66

))

))

))

18,25
19,32

))

(Agentes, no Rio de Janeiro, Gaspar da
Silva & C.ª, rua elos Ourives n.º 38.)
As porcentagens alcoolicas d 'estes vinhos,
gernlmentc conhecid os, em o nosso mercado, pelo nome gcnerico de 11-Im·ca Cometa, fôram por mim proprio extrahidas
do livro de registro~, cm que se acham archivadns as cornpeten~es annlyscs originaes, já feitas no Rio ele Janeiro, já em
Lisbôa, jú finalmente nos rcspecti vos lnboratorios francezes, ingleze.a: e italianos;
e toclns ellas cle,·idamente authenticadas.
Vinho de Chnrnpugne...... ............... ......... .........
>>
»
espumante, Yeuve Clicquot. (Agentes, no Rio de Jnnciro,
Y~ vVencesláo Guimarães & C.n, rua
da .Alfandega n. 83.) .......................... .
de Frotingnan .. ..... .. ................. ........ . .... .
))
))
de Ronssillon ................................. •····· • •
))
Virgem de Bastos...................................
))
de l\farsala ... . . ...... . . .. .. . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . .. .. .
de Chfrtenu )-largnux .. . ...................... . ...
l>

17, 77

11,77

11,80
lú,88
9,05
23, 83
8,85
19

290'
Vinho d e Chablis , hra n co , :.Nf'aison Duoois. (.A:.gentes, no Rio de J'an e iro, V ~ vVcn cesláo
Guimarães & C:a·, run. da A'lfünde gn
n ."· 83:)~....... . : . ................................... .
))
de Cb ât caü Latour .......................... . ..... .
))
d e Poi11ac (Pi•eller). ( A g e ntes, no Rio de
Jan eiro , Vf; Wenccsláo Guimarães & C ...,
rua dii Alfandega n. 0 83 . ) .................... .
»
u Douro · Clarôtte· >}, ( .;-X:_gentes,. no llio de
J ·anciro, J •. J. G.o nqu1ves-· ..~ ©."',. rua
L? d e. :ill.u1·.ço u. 0 67.. I.ml?orbu:lm:es da
Companhia Vinícola.. do 1101.te d e I•o rtugn.L) .

T,88
9,33

9,70

.,.....,_
Vinh o «-P~ojn.. CJ 1a r ê-lte· '" {Colhe ita. °i.8&1:). ..• - ••••••
,n w
C'-1
,_
))
)1
~ -~
))
('
1880j •..•.•..•••.
,::e
} e::~
" <:l ...,
~
t::
))..
))•
(,
1879) ........ ....
'

)

)11

))

))

)►'

))
))

)}

(

<c R'iojh· Blnnco »-· (•

C)

) .:=; .;;:j s

))

1&78) .••.••••••.••

»··

1882) .••• ·~··· ......

-- : : l
cn

14,88

(Agentes; no R fo · de· J'imeiro; ~ vV c nces láo Guimnn'fe·s & · C. 11 , rua da Alfun<l cga n.º 83.)

Vinho g e n eroso « V clhissimo n ••••••••••••••••••••••••
« E s p ecial n ••• • •••••••••••• • •••.••••••
))
))
« Di, ti'nctcr » •••••••••••••••••••••••• • ••
»·
11·
D, Lu-i z ·w (I F20). - N:. 0 1...- .
n
((
D
. J?e clr,o v ..ll - N-. 0 2. .••••.....
»·
« D. P edro V. n N _0 3 ...--··•• ·
«
Genuino
»
(1
867_
)
.•••
••
lL
»
« Uva azal n .•..•....... ········· · ··-·
>•
n
...A.lvarelhão » .. .....•.................
>L
bran co, pnrn p eixe (Hiud Srrntenie p ortugucz )
))

)}

))

))

))

4

.......... .

~

o

C'-1
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Vinho sêcco ou licôroso
))

l)

l)

))

))

))

Lngrima n ••••••••••••••••• l
.l\fnl vasia n·. ...... ......... ~
« l\foscutel ,, .......••••••... j

«

«

Vi-nbo generoso "Boa! Velho ,i (Madeira).
(Unicos possuidores d'estas marcas, no Rio
de Jnneiro, Fon!,eca, l\Ienéres & C. 0 , á rua
de -S. José n. 0 • 78 e 80. E estes vinhos,
que são os da importante casa do Pôrto,
lHenéres & C."', successores de Clemente
.Mcnéres & 0 .", fôram premiados com a
medalha de ouro nas seguinte;, exposições :
Antuerpia, em 1894; Philadelphia, em
Hl76; París, em 1889'; Li sbôn, cm 1884;
Chicago, em 1893"; e Bordeaux, em 18()5.) ·
Cognacs-: 'E. Rémy :Martin & C."
* (htr:m.fns si:niples.

**
***

)►

))

))

)~

V O P.
S O P.

V S O P.
(Agentes, no Rio de Janeiro, V~ Wencesláo Guimarães & C. 0 , rna da Alfandega n. 0 83.)
Cognnc Tumarez, da Quinta da Campina, em
Faro. (Agentes, e unicos possuidores d 'esta marcn,
no Rio de Janeiro, Fon"eca, l\Ienéres & C.ª, á
rnn de S. José n .06 78 e 80.)

~

.....

<N
d

o
.....
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Vinhos

Vinho

Borcle aux tinto

))

))

))

)l

)>

)l

))

))

)>

))

))

))

)>

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

,,

))

))

))

)>

St. Emi1ion » •••••••• • •••
))
u St. Juli en » • ••••••••••••••
)l
« Château JHargaux » ...
)l
((
))
L a.fite ..........
))
« Pontet Canet ............
« Cbâteau Léoville .. .....
)l
u Grand J\'Iouton ..........
(( Cb ii.tenu
))
Rauzan ........
brnnco « Suuternes ,, ............•....
)l
« Haut Sauternes ....... ..
))
u Château Yque1n ........
generoso tinto u St. Pierre St. Jnlien » ••••• •.••• •••••
((
Gi;;,))
))
Châtenu
cours » . • . •• .•• • •••
))
11
Cos
d' Etournel »
))
))
Rnuu Château
))

9,81
10,50
11,60
10,90
9,30
9,75
9,50
10,35
10,40
10,90
11,20

znn » •.•••• • ••• ••••

10,20

i<

))

))

))

f1·ancezes

))

))

))

))

Bourgognc tinto

))

)>

))

))

))

))

))

))

»

))

)>

I-Iaut Sauternes » ..••
((
Châtenu
))
Yqucrn. ,, ..
« Chambertin » ••••••• •••••
11 Pommard ,, ....... . ······
u Nuits » •.•••••••••••.••••••
11 Corton » ••••••••••.•••••• ••
Vongeot » •••••••••
1< C l os
branco

12,30
10,20
13,30

u

10,65
11,43
9,40
9,60
9,60
D, 40
9,80
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Bourgogne tinto
u Richebourg » ••••••••••••
»
branco « Cnblis » ••••••••• • ••••••••••
))
)}
<• ~Iontrachet » ..•...••••..

Vinho
))

))

!J,üO
11

11,30

Grnnel Chnmpngne d e la. Comete ...•...

l<i,50

~rn, oo

Uognnc

«

"

u

1\foscntel » •••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••
Fine Chun1pngne » •••••..•••••••••••.•••••••••••

»

«

C1·ên1e el e Cognac " · ·· · ········ .•..•.............

n

"I1npcrinl "··························· .............. .

42,00
35,00
43,00

Cn}mc d e Caeiio ii 111 vnnill e ». •.•... ...•.. ...
1\lpel'ciu e » .••••••••••.•••••••••••••••••.•••••••••• • • ••
« Cu rnçii.o I-Iolla ndc;,; n ••••••••••••••••••• . •••••••.•••
«
»
Branco Hollande7, ,, ................... .
,: Aniz ette II ollandcz » ............................. .
de Lyo n u Fleur de Thé » .••••••••••••.•••••••••••
))
« Crê me d e l\íoku ».. .. . .. . .. . .. ••.••• ••.
))
« Cucáo à la Ynni1le »...... .. ..........
))
u Crê rne de Yanille n.... .. •.• •..•...•••••

30, 00
3í ,00
38,00
38,09
39,00
38,00
3G, 00
36, 00
34, 00

Cervej :1, caixa el e 4 du.zias .••••••.....••.•.•••.•...........

4, 15

Licôr
))

))
1)

))
))

))

))

))

«

«

Vinhos engar1·afndos nas Docas d e L ondres
Port D ...........••..................... . ...... . . · · ···············
))
Urand .......•.... ................. : .••••••••........... . ...

lC,50
lí,00

1úudeirn ................................. • •· • • • •·· •·· • •· · · • • ·· · · · · · ·
»
Granel ...............•.....•........... •····· ·•• •··•··

lG,GO

H;,oo
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1\ladeirn A
»
B

......... •.• •· .......................................... .

.

····················································

Spanish Sherry ......•....•...........................•........

11,00
li ,00
16,30

(Agentes, no Rio de Janeiro , Gaspar da
Silva, & U.n, rua dos Ourives n.º 38.
As p or ce ntagens alcoolicas d 'estes vinhos,
geralmente conhecidos, em o nosso merendo, pelo nome generico de 1lfarca Co1neta, fôram por mim extrnhidns do
propri o livro de registros, em que se
acham nl"chivadns ns competentes analyses originnes, já feitas no Rio d e Jnn eiro, j á em Lisbôu, já finalm e nte nos
r espectivos l u.borntorios fruncezes, inglez es e italianos; e todas ellas devidamente authenticadns.)

Os vinhos dividem-se em licôrosos, virgens,
tintos ou palhêtes, bntncos e espumantes. Os primeiros são constituidos pelos vinhos macios portuguezes, hespanhoes e sicilianos. Devem, conter
apenas 15 °lo de alcool. Os segundos devem,
conter certa quantidade de tannino, e aromas
mais ou menos capitosos. Os vinhos brancos
contêem menos tannino, porém mais tartratos :
são diureticos. Os ultimos, isto é, os espu,m,antes, melhormente tolerados pelo estomago,
são por esse motivo principalmente applicados

29ã

ao tna.tamen.to .elos ;'\rom.itos .e .das .affe.o~.õ es _J).e ri toneaes .
n As, ._q ue enti:am ;em os
nossos mer.cados -. em guantidade .mai.or .do g_:u.e
g:e.ralmeute .s.e il).ensa, contê.em .ap._Jl.raximadamente ,6 .a 8 ·º/.o ,de alco.ol :; .e es :vinhos .de cidra
adocicados, .2.a ..2,5.0 ºJ 0 , ,guan.do m.uitu. ,Sã.o laxati v:os, .mas l}:lrinci_palmeniie ,dinreticos . .DenisDrumont preco.nif;a-.os .no .tratamento da gâ.ta ..e
da diathes.e .urica.
..A.s

,CLD.R.A::S :e .as ..P. íbi á

.m.tm_plle .- saber :sobre ...os

.Eis ,j) ,gu.e .nos
.os N'inlli>S.

.A rri~ueza :.3/lc.oruiic.a ,das 1cem,.ej a-s 1mu€W.eas,
v.amia enbr.e 7 ~e -3 º!
~fi ·In.Ris .alco.oJi.cus, .são
as inglezas (..Aile ,7.,.3 ·º/"'°) .; ··r u, :'.lllenos ;o;loo0licas,
as ,aus.triacas (P.ils.en 3, .5) . .Taes .c .ervaja.s encerram um elemento digestivo.: .a diastas.e vegetal ou rnaltina. Tambem se fabricam cervejas, chamadas de nialte. As nossas cervejas
contêem, as fabricadas no "Rio de J"aneü·o e
Juiz de .F óra, .2,3 -0/ 0 à.e alcoo1 ; .as 1mportaaas
de Porto-A1~gre, 3,3 °fo.
0

:;

l(Jonfeiçôam se
,tambe.m ,.ex..tr.autes ,de .illlal:tm, ,.genaJ.mente ,conhe,cid0S JPO.I' .m,altina-s .; -e, lc.0.m esse .n0ll1~ .conhe•.üelll:-:Se ,dous .anani_pulados : cR .diastase vegetal
J > ~ . G > S .D.:.E .M.ALTE. -

0
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( Coutw·et), e os extractos concentrados de cevada, a veia e trigo mal tados.
Existem já, no mercado, Y:.írios prepara.dos
pharmaceuticos de malte, que são : pós de
1nalte pôs to a sêccar a 40º, que se tornam em
dóses de O, 50 a 1, O á cada refeição ; a diastase
ou nialtina, na dóse, de 10 a 20 centigrammas;
e o extracto ele malte, que se ministra, já em
pastilhas, já sôb a fóru1a de elixir.
Preparam-se, por igual, cm·vejas niecl-icinaes,
ou - mais exactamente - adjudicam-se ás differentes niarcas certos principios, que tornam
as cerYejas, ora anti-scorbuticas, ora tonicas,
etc. ; mas, não 1ne . parece ess~, uma fórma
feliz de ministração medicamentosa.
ÂGUARDENTES.-A.s fo,·tes contêem 52,5 °lo
de alcoo1,-as f1·accts, 45. O cognac francez encerra 52,6.
O cognac Tamarez, da Quinta da Campina,
em Faro, na cidade do Pôrto, contém, em volume 54 4 º/ de alcool absoluto determinado di'
'
o
rectamente no liquido, e 55,0 °lo determinado no
liquido distillado. Em 8,850 grmns. de extracto
sêcco produzido, a 100º, por um litro do cognac
Tamarez, não se encontrou substancia alguma
nociva li saúde. E', pois, nm producto, que se
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recommenda pela pureza da origem e por sua
innoxidade.
Os alcooes de vinho tendo-se tornado ultimamente escassos, e até raros, dous têrços dos
alcooes consumidos, nos proprios paizes vinhateiros, e com mór fôrça de razão entre
nós, emanam de fontes outras, que não o vinho.
Em 2.000.000 hectolitros de alcool consumidos
por anno, na propria França, 10.000 apenas
são fornecidos pelo vinho.
O alcool, e nomeadamente os cognacs, servem de base a innu1neras preparações medicinaes; sendo que estes ultiruos são geralmente
:ingeridos, ou em substancia, ou accrescidos
ao leite, ás gemmadas, aos grogs, ás poçõe~,
ás Umonadas, ao chá, ao café, aos pzrnchs, etc.;
e 1 na maioria dos casos,
sem prescripção
médica.
Poç.Ã.o

CONTRA.

Â.

TISICA

(D,·.

Pires de Almeida)

Extrncto d e quina. ......................••........ . ....... •· ••·
Tintura de cnnelln. .•.•..•... . .......... . ...... •· ·· •· · · •········
Cognac Tan1nrez . ........................ .. ... . .. • •· • •· • • • • ... ..
Julepo b::i.unilhudo ....................... . ... •····· •·· •·· · ·····

4,0
5,0
30,0
180,0

A.'s colheres das de sôpa, de 2 em 2 horas.

PUNCH

CONTRA

O DEFLUXO

(D1--. p·n:es .d e Al -

nieida)

-

.. ----········ .. ····· ... ...... _. .,, _____ .,_ .250;0
Cognac Moscn.tel {marca ,Co,r.eia) .......................•
15,0
'l'intura de aconito ........................................... .
1,0
Assucar bauriilhaclo ........................................... .
'3o;o
Limão, ·rrmn 'fatin..
I.niuso .de ,chá -..da .J:ndia

A.os calices, ae 1/4 em 1/4 de ·hora.
-A 1base dos Ticcrres

·e

·a ·ag-uar-ãente, ·addido-nada ·ae qna1q:uer ·ca1aa ·ou xarrape. ·fl' emr.e
elles, aestrrcaremos ·o ·:xbsirriiliio, ·que ·se ·ãistingne 'ffill. s1.iisso ~e ·cmnmitm, ·conforme ·a ·fÔFÇà
de alcoo1 empregado·: o ·absinthio su:isso ·e ·confeitado ·com "àlcodl de :S0?
Produz um ·envenenamento ·especial, ·ã ·que
dârnos o nome de absinthisrno, e como 'taTJ. ··o
descrevêmos.
m0aos roo ·rf(lJer-iti-vas -:têem -por bm;e ,o aJ:coo'l;
consignemos, entretanto, acentuando bem, que
telles não _gosam. .de ,propriedade ,alg,um-a -.estimulan te sobre .a .digestão.; muito ·:pelo contraTio,
lono-e -de -favorecer -estorvam-n'a · (Tscnélzo'fT).
o

'

Os CALDOS DE CARNE, ouD'UNTOS,contêem grande quantidade .d ' a_g.ua (985,.6,POl" 1. 000),

~
J
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e muito poucas substancias azotadas.
alimento peptogeno.

E' um

Compoêm•se de :
Agun ............................. . U8ii, ú0O por
Substancias oi·ganicas:
Solidns, sêccas 11. 20. 0 ••••••••
Hi,Dli por
Sáes solu veis (chlorhyclrn to,
phosphato e sulfato <lc
potnssio e ~ódio J·········
10, 724 por
Sáes nirninrnente solunis ;
phosphnto de magnesio
e de calcio................. .
0, 53H por

L000\ 985,G0O
1.000 (

l.000

~

28,180

1.000)
1.013 . 780

l\fodo de preparar :
Ct1rne rrtín prirndn dos ossos.................. "1 kilo
Agua ......... .......... ............... ..... . ..... ... .... 4 litros
Verduras. .... .. ......................................... 400 gnuns.
Su.l. ............... ,. ......... .•.•••... .... ........... ..... 10 grams.

A cozedura deve fazer-se lentamente, e a .
fogo muito brando. Este é o processo da economia franceza, acloptado tambem nos hospitaes de Paris. Entre nós, como se sabe, as
cozinheiras servem •se de preferencia, para esse
fim, da carne do peito, das pontas da agulha e
das abaB da costella ; e nem sempre add.icionam
.verduras : quando, porém, assim procedem, fa-

11Í r,•, l ~

' •

··· ~~ .

tf"' S j
:
~oPI ' f /

300

zem-n' o apoz a primeira fervura, depois do
caldo bem escumado.
Utilizando carnes taes, é natural que cozam-n'as a fogo viYo. De resto, os adubos, afóra
o sal, e as -verduras, são lançados depois da
prolongada ebullição, que passa cutãQ a ser
lenta e moderada.
Caldo á cunericana.- N'nma marmita hermeticamente fechada, marmita autoc:Java, accommode camadas alternadas de carne picada
e verduras.
Deite a aquecer em banho-maria por tempo
de 6 a 7 horas, e côe com espressrw. E' uma
sôpa sécca.
Caldo -instantaneo ( Chá de carne).- Prepara-se por varios modos: tome meio kilo de
carne rnagra. de boi gónlo, isto é, de carne sã
completamente destitnida da gôrdura e de cêbo,
pique- a, e lance-a em igu~l pêso de agua
quente a 60° ; deixe infundir por espaço de
uma hora, e junte-lhe então q. b. de s al.
Ou então:
N'um recipiente de barro, ou mesmo n' uma
· panella de estanho hermeticamente tapada,
'
lance fragmentos de carne crua,
e1' an t emao
privada de toda a gôrdura; junte-lhe o caldo;
feche a vasilha; e aqueça em banho-maria por
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espaço de 2 ou 3 horas, não deixando nunca
a temperatura exceder de 60º ; côe <lepois, espremendo.
Dá-se geralmente o nome de CAR:XE FRESCA ou VERDE á carne dos 1nammiferos. As
de uso commum, con1pôem-se de :
1
Alhuniua sulun,l e liematiua ••• .••••• ...••. ;
1

111 usculiaa e an;ilog:os ... . . ....... ....... ...... ;

l'acca i J'itdl«

2,25

2,27

Purco

l,G3 1

1

15,21

14,3ú

Caú1·ito

15,50

1
1

Snl,st.imcins que• g elam peh~ cocção ... ... :

3 , 21

5,01

4,08

Günlurns .....•..• ...••.••••.••••. •...

2, 87

2,5G

ü.73

J,27

J, 2!)

·············· i

:IIaterias c,xtractivns .•.••........•..• ••• •••• ...

l,30

Crentinn ..•... .••• •••••. . •.•..••.. ...•....•...•..... .

0.07

Cinzas .......................................... . ... ..

I, GO

Agu:i. ... ... ... .........

······························

1

1
1

1

i

2, 10
lG,GS

O,r.o
l, 00 _
2 ,52

?

0,77

73,3!)

73,75
1

1,11
70,GG

1
1

1
1

J, 12

7G, 17

Em relação ao valor nutritivo, a carne de
cabrito e a de cavallo occnpam a primeira
plana. A digestibilidade das carnes depende de
seu estado de cohesão : as dos animaes novos,
ou tenros, são, portanto, e naturalmente, mais
digestiveis, que as dos animaes velhos, ou
cada vez mais avançados em idade ; e ainda,
entre todas ellas, são de mafa facil e prompta
digestibilidade os pós ele carne e as cantes cJ·úas;

...
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SÔP.A. M-EDICIN.A.L

(Dr. Pi1·es de Alme-ida.)

Põipa de .filet de v ütella ... ........... .
vrrnh o d o P"'orto, vemo ................ .
Tintura de sementes frescas de Kol'a.
Ttntura. de baun.ilh~•···· .. ·--·-· .. •·-•·· ....
Tintura,. de can.ella_-· ..•. _.,_ ........ ~ ......... -

50,0

30·,o·
õ O'
' ' 6 gôttas
6
))

Contunda-os conjuntamente em gral, e
addicione a massa á um caldo:, levemente adnbrude~ d~ pés de frangos, glandula. thy.roide do
eammeiro e moelas de gallinha.-Conslillll.pção, nenrasthenias,, neurasthenia sexual, so.breposses,. etc.
Superalimentação aos. tisicõs. -M.iBeria physi.ologica.
/

. .,

\

M an·'i(/_1ufür:l0s-· plua1nwacewtie0.s...
Comprehendlemi a;s- conse1·v(J;8:,. os lQoeh..c;- e as
.,
...
'1T1Xr.>'11relaàr~:8~
-=
CONSERVA.. DE DAl\T.XS

(Adrz'.an)

FiTet ele v.aeeai ..... .. •. u•·····-;;,~ .. : ···········••·••·- 60,.0
1,.0
Sal marin·h-0,...........................• ..:. ..; .............
'
Geiéa de rrrreta, a,0, s:abôr íl'O• doente··..... . 500,.0
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tambem de excessivo numero de -simples bacterias suspeitas ou mesmo neutras.
Em várias e repetidas analyses pratÍcadas,
por mim; ~m mostras· do Pó de carne de Silva
Araujo, sobre ser insignificantissimo o numero
de bacterias, não descobri germen algum suspeito; o ~esmo facto não se tendo reproduzido
em preparações congeneres de procedencia estrangeira, inclino-me a aconselhar e prescrever
o manipulado deste consciencioso pharmaceutico.
Fau1·ico caseiro do pó de carne : - Tome
" bem ruiu.da,
carne cozida, deixe-a esfriar, córte-a
e -deite esse picadinho a sêccar_em õç1.nho-maria;
porfim, reduza-a a pó' -n' um moinho dos de café.
Modos de niinistrar a carne em, pó: - l\'Iisture o pó á.s várias co~das, e pri,ncipalmente
. 1'es, em ca"
; t ome-o? puro- ou s1mp
á.s sopas
psulas; misture-o ao chocolate, em pastilhas ou
confeitos, ou m esmo em est~.d,.o-· )iqui~o; misture-o á farinlja de lentilhas ; aos di;fferentes
!eiumes ou ás suas essencias (Hiern) ; misture-o
á Kola (alimentação üitensivct, Hceclcel). ,,
GROGS COM PÓ DE CARNE

Carne · em pó, 2 colheres das de sôpa.
Xarope de ponche, 3 colheres das de sôpa.
Leite, q. b , para obter mistura bem liquida.

-

r , •;,,.,,,,--

,

\

20

,.
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Indicações: - l\'Iolestias consumptivas ; gavagem ou ~Jimentação por artificio; e superalimentaçãJo ( Debove, Dujardin-Beaiinietz).
CEREA.ES.-Utilisâmo-nos mais co:i;pmummente do frigo, do arroz e do 1n'ilho, ao nume ro dos quaes, na Europa, se accrescem o
centeio e ,a aveia. De todos, o mais azotado
•~ o trigo, ' que contém 20,68 º/ de materias azotadas; segue-se-lhe o milho, com 12,80; depois
a aveia, com 11,90; depois o centeio, com 9,00;
e, })Or:fim, o arroz com 6,40 ; 'em compensação, este ultimo é o ma.is rico em amido,
pois contém 77, 75,-o trigo, 76,51,-o centeio,
57,50,-e, :finalmente, o milho, 58,40.
O milho abrange, além do mais, snbstancias gordurosas; o que to':çna-o um alimento
altame nte nutritivo.- A
sobre grande
-- ' aveia,
.
quantida de de azôto, encerr~ tambem certa
quantidade de ferro ; e, como dil-o Sanson,
contém mais ainda um principio excitante.
Para os animaes, e :n.om~Qamente para o
cavallo, a -aveia é um alimento de fôrça por
excellencia.
FROMENTINA. -Graças aos novos proce~sos
de moedura .e__:peneiramento do trigo, póde Jj:oJe
extr~hir-se O· embr,:yão do trigo.
Esses embryões encerram um oleo purga-

.,

0

/",,,,

'·

t

.,,

.
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tivo ( azeite de bigo ), e substancias azotadas
em grande quantidade. Estas ultimas substan-·
cias, privadas de seus principios oleosos, e reduzidas depois a pó, constituem uma farinha .
das mais nutrientes~ que se podem utilisar para
' 1
a alimentação (Doúliot).
Preparação do embryão do
trigo com oleo de pinheiro (Bovet).
LEGUMINA.·,

1

1

CRUSTACEOS. - Os de maior, consumo,
são : <:> caniarão, ~ lagôsta, o lagóstini, o 1narisco,
o carangueijo e o chiri.
O chiri é um alimen,to fortemente azotado;
esn!3cialmente as ovas, q ué contêem 1,, 92 °lo de
azôto. As carnes da lagôst~, e do Iagôstim,
bem como a do camarão, · so ·r,.e- \sere~ excitantes, favorecem os exanthemas.
Composição da lagôsta, do Iagôstim,
marisco, approximadamente entre si -=
,

Agua ..........•...... , ................... .
Materi:;i, azotada ..................... .
gôi·do. ......................-.>- •.
Sáes mineraes (por in9ineração) ; ..
Materias n ão azotadas ; e perdas.

Carne

Parte 111.olle

í6,íl8
19,170
1,1i0
1";823
1,219

84,3 13
12,140
I,4 114
1,749
0,344

i11lm·urL

do

Ovas

62,983
21,890
8,234
1,998
4,893

100.000 100.000 100.000

-'
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.à..s FRUCT..c\.S encerram acidos, sáes de
calcio e de potassio: são uteis.
Pratica-se em grande escala na Suissa, na
.A.llemanha e na França, a CU/ra chall,lada d'i1,vas:
})urgativo brando e reconstituinte, destina,se
principalmente ao tratamento das 'constipações
de ventre e da dyspesia gastro-intestinal dos
comilões ( Oarriere).
Os alimentos GORDOS são em numero de
trez, a manteiga, à banli(,(, ou gór<.li(,'}'a, e os oleos.
Representam importantissimo papel na alimentação, porque, sobre fornecerem á economia
alimentos h_ydro-carbo:p.ados, oppõem-se á desnutruição.
As gôrduras ou oleos :fi.x'os disti_n guem-se
em vegetaes e an-~11àef;. Nestas ultimas, acha-se
i ~cluido o oleo de figados de bacalháo, que ./por sua vez-distingue-se ·em claro, loiro e escuro. Podem tambem ;1:;.3 r f~rnecidos pela arraia
ou pelo squalo : a composição é-lhes quas,i
identica, -contêem margarina e principalmente
oleina ; encontrando-se, mais ainda, e:p.x?fre,
phosphoro, chloro e iodo. A. Gautier .e· 1\-í'õli!'gues encontrara~, n'esses oleos, uma immen- ;
siô:ade de alcaloides organicos, que parecem
representar importante papel em sua acção
therapeutica.
1
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Os oleos devem principalmente ser tomados
ás refeições : a dóse ministrada é variavel,
podendo dar-se até 300 grammas em 24 horas
( Jcwcoiid) .
Vá.rias : fórmula.s têem sido apresentadas
p a ra tornar mais ac'c eitavel o qleo de :figac os
de bacalháo : Ull).as, puramente culinárias, consistem et: addiccionar o ol~o de :figa.dos ás sa,
ladas de uso ordinario, ou--o que affirmam ser
melhor - ás sardinhas e ao atum de cont'erva em
saln:.o ra de azeite; outras, são pharmaceuticas.
Dentre estas, citaremos os pós de oleo de
:figados de bacalbáo (Vigier), a poção, de 1\1:ouchon ; e estas misturas :

1~
O leo loiro de figados d e bacalháo.. ., 1,,0Õ , gramm~s
I odoformio ....... .'. . . .. . .. . .. . .. . . . .. ... . 0,:25
10 gôttas ·,
Oleo-e,,sencíal de aniz .....•..........

2~
Ol eo loiro de figados de bacalháo.
Eucalyptol.. .... ····.· · ....... ........ .....

100 gramma's-

1 gramma

Mas, sôb pena de negar a evidencia, de
todas quantas fórmulas se destinam, nem só a
guardar a jntegridade do -manjpulado, como a
mascarar-lhe o sabor1 que a tantos enfêrmos
inhibe de usal-o, a Eniulsão. Scott offerece incontestavel primazia.

.',,.

-;....,,-
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,A

é constituida por- marg:ariina, ,
t
'
butyroleina e bupy1~in.a.
rnanteiga

Alim(;nto c0mpleto para o homem, .o LEITE
encerra todos os._J>rin.cipios alimentares primordiaes. A compo~içã o,média dos di:fferentes leites,
representa-se - ppr litro ..,,.,.. nos algarismos, que
vão seguir:
llfolh er Égoa ejum enfo

f;:~~~~~.:.-:··.~::::::::: i~~;g
1

E x tracto sê eco........
133, 40
M anteiga ........ . .. 2 .. , -, 43 ,43
A ss ucar .. .......... .. :. ,,. 7 6,14
C aseína.. ...............
10, 52
Sáes ..........•...•.•....
2, 14

1032 , 10
914,00
118, 10
30,10
69,30
12,30
4,50

Vacca

Oabra

1033,40
910,08
123,32
34,00
52, 16
28,,__10
6,00

1038,85
869,52
164,33
60,68
48,56
44,37
9,10

·-

Analyses successivas feitas em mostras _de
leite de Minas, logo á sua cheg~da ' nesta
•
Capital :
1
~Densidade:a 15° ...................... . ..... .,.
,

-- .,.

l'fanteiga, por litro........................... 55, 10
Albumina .... : .................................... 8,00
Caseína ... . ...... ; ................................ '30,80
Assucar d e leite._...... ., ................ > ••··· 52,0
Sáes ...............••.•.•........ •.• .... .. . . . . .. . . . . . .
9, 9 Resíduo fixo i................................... 155,80
Agua ...................... .

l

1()35,90

Grama.

..
15-5,80
90,50
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Composição d.os sáes :
G,·am,.

A cido phospborico ............................ .
2,315
Acido sulfurico ....... ......................... .
0,128
Calcio .......: .................................... .
2,724
Magnesio ................. , ..................... ..
1,188
p
.
1
otass10 .•..... : ..... ,. . . . .. . . •. . . .. .. . . .........• . 2,120
Sódio ........•. . ...............•...................
1,130
Chloro, etc ........................... : .........••
1,825
Ferro .............................................."- 1 , 729
Acido carbonico. ... . .. ... .. . . .. .. . . .. . . . ......
, 684
Total....................... ....... . ......... - -

.

13,783

As analyses, effectuadas em duas épocas,
verão e inverno, meiados de Julho e fins de Dezembro do anno passado,· recabiram' sobre mostras aqui chegadas em vasilhas de lata, her/
meticamente fechadas; mas,< cumpre
declarar
\
q ue, ás pesquizas, revelaram•se os vfoios de
n.m tal acondicionamento.
O leite é um regulador da acidez do sueco
gastrico (Oh. Richet): aproveita, portanto, nas
affecções do estomago; é diuretico, e-como talindicado nas ·molestias do coração, e em a ne•
phrite; é ante•diarrheico, e - como tal- in- .
dicado nas molestias ·aos intestinos; e, :finalmente, como :reconstituinte, é aconselhado na
debilidade,
na cachexia.
,
REG IMEN LÁCTEO : Exclitsiv~ 01.t mitigado. ·
Exclusivo: alimentação exclusiva por meio
/

,

Q
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do l e ite : 3 a 4 litros, por dia, bastam para
nutrir. F r accionamento por pequen"'às dóses,
200 gnams. de hora em hora ; ou, aos cal ices,
de meia em meia hora. - Adjudicar-lhe ·ou adjudical-o, conforme .a quantidade, a aguas mi- ;
neraes alcalin~s; ou a agua de cal dei segunda .
.A.s aguas das fontes gazosas de Lambary e
Cambuquira, privadas ou não do seu gaz, conforme as indicações,_ lev~m vantagem a quaesquer outras de 'procedencia estrangeira. Sôpas,
papas e mingáos com leite .
Regímen, _lácteo mitigado : leite ás refeições
ou fóra das •refeições.
,
Indicações : -- Ulceras do estomago, catarrh o
do es tomago, nepÍÍ~rifé-1 diarrhéa ·chronica.
LEITE _ESTERILISAD0: --:-Aquece-se o leite,
sôb pressão, a mais d~ J.20°~ e se o conserva
ao abrigo d o ar.
,
SôRo: - L eite privado ·- ~ª caseína e da
manteiga. Compõe-se de:
Agua .... . ............. ....... ....
:Materias 1ilbu!n\!1oides :
(albumina e caseína) ..
AssÚcar de leite . ..... ... . ... . .
1\laterias gôrdas ~..... ...... . ..
Sáes e materias eitra.ctivas ..

0l'ellta

Fa cca

Cab..a

91, !)60

62,264

.'91 ,380

2,130
5,070
0,252
0,558

1,080
ó, 100
o, 116
0,,410

- ---

100,000

----

100,000

- .,....--

\

.

1 142
4.538
0,370
0,570

~·- --~
100,000

,

..,

r

•
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A CURA. PELO SÔRO é de prática commum,
em França, na Suissa e no Tyrol.
Indicações: - Catarrho do estomago, diathese urica, affecções intestinaes, affecções con-sumptivas.
SôROS l\íEDIO.A.MEN'T0S0S. -1\:lia:nipula-se, em
pharmacia, o sôro, por meio do acido ·tçtrtrico
-e do acido citrico. Esse sôro figura em ' algumas
fórmulas; mas, nem a cura pelo sôro, e nein
mesmo as differentes fórmulas, ao que me conste,
se fazem e praticam na clinica dos actuaes medicos fluminenses; entretanto, não sendo muito
velho, recm·do-:me ainda que eran1 de emprêgo
frequente entre nós, até na nieclicirio, tJ/-om,f stica :
preparava-se então lançando algumas gõthí.s de
limão em um copo de •:ieite, addiccionando-lhe _·
depois, para tornar o côado, ou laxativo, ~ou
purgativo, sal · de Glauber' ás colherinhasr; e -·
do9ando-se ao • de leve com assucar refinado,
côava-se, espremendo.
O leite sendo passivel de fermentar, constitue os leites chamados alcooliços, ou fermen~
--tados, que são em numero de trez ·: KUl\fYS,
KEFYR e G .A.LA.ZYM.A..
O primeirQ é preparado com ' leite de jumenta simplesmente fermentado ; e contém,
afóra os principios do leite, acido lactico e al-

-
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coo!. Distingue-se em novo e velho; novo, quando
apenas contém 1 _.º / 0 de alcool ·; e velho, 2 a 3 °/0 •
O KEFYR é ;0 leite de vacca levedado por
~ meio de um fermento especial, o dispora ·caucasica, constituido por pequeni11as pevides ama-,
rel\aças geralrhente conhecidas J)Or sementes de
kefyr..
Pi·epara-:se ·assim--:~ ,.d eita-se,, n'um litro de
leite, 4 colheres das ·de sôpa das taes sement-es,
préviamente -p assadas n'-u1na solução levemente
alcalina. ;Q0nserva-se-os em. contacto, n'uma
v.. asilha destapada, por .e spaço de 8 a 10 horas.
Agita-se .o ·ltquido de .hora a hora, .:filtra-.se, ,e
. '
\
trasvasa-se o ]!)ItOducto para garrafas bem aceiadas, .q ue se .:nã-o ,enGhem por completo .; rolham-se
a 1>arbante :; .s endó ,,,pdr .u ltimo conservadas em
temperatura de 10 :a .50°. . _·
Bem ,como o k~ys, ó -kefyr distingue-se
.em lll,OVO e velho:: o priíneiro, ;contém l, 60 °/o ,de
alcool, -· o segundo, 2, 50 º/o-A U.Ã.LÀ.ZYMA é, por .sua vez, -o l~ite fermentado :á custa-de l€vaduras especiaes. :O~~tém
1 0./o de àlCQ_Ol.
~ -,:..,Prepara-se assim: n'um litro de lei~, lan~- ,;
se esta mist"4ra : fermento :eoncentrado de :grãos,
4 .grams.,-.assncar, 10 grams.,-,agua, g_. b.
para .d issolver. .Rolha-se hermeticamente ~ g.àr-..
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rafa, e pr~nde-se a 1·ôlha com barbante. Póde
ser utilisado logo ac1 dia seauinte.
o
Indicações: alimento tonico (molestias con•
sumptivas, catarrho dos ebrios).
LACTOS~. -·- As propriedades diureticas do
leite residem todas ellas, e _por completo, na
lactose (G. Sée). .A lactose é por este modo
ministrada: dissolve-se, em 1 litro d'agua, 50
grams. de lactose. Tomam-se 2 litros d' essa solução, nas 24 horas.
O leite de l\1inas fornecendo, melhor do que
qualquer outro, todos esses derivaclos do leite, não
nos pareceu demasia consignal•OS aqui, mórmente quando se destinam ao tratamento de
molestias distrophicas .e consumptivas, tão frequentes entre os que demandam estaçoes d'aguas.
Os MOLLUSCOS de ÚSÓ;:. Dtais . fr~quente,
são: a ostra, o mexilhão, os caracóe8 ou ca:1·amitjos.
Fortemente azotados, contêem 1 em materia azotada, o mexilhão 11, 72 %,- a ostr.a, 14,010 º/o,
"--- e o caramujo, 16,15 °lo.
Compõem-se de:
Ostra

Agua ................... ,. ......... ..
Mate rias azotadas ............. ..
Ma terias gôrdas ............... ,.
Sáes (por incineração) .....-..
Substancias não azotadas ... .

80,585
14,010
1,515
2,ô95
1,395
1•)0.000

Mer.ill,ão

Carmm,jo

81,74 76, 17
11,72 16,25
0,953
2,42
2, 9252,73
4,602
1,39
100.000 100.000

.,....,.-

'
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A ostra . é um alimento altamente . nutritivo ; o figado constitue a maior e melhor parte
comestivel da ostra.; e porque a fragmentação
elo figado aind~ vivo permitte pôr em contacto
o glycogeno com o fe~ento hep~tico, obtem-se
pol' assim dizer uma aut.q-digestão. ·
Uma duzia de ostras representa a decima
parte da ração diaria. · A agua de ostras é ligeiramente azotada,- contém apenas o, 863 °lo
de azôto.
,
O :r1IEXIL~.Ã.o é meà ps nutriente, que a
ostra. A lguns h~, que encerram um principio
to:x:ico, a mytilotoxi;iá;, -q,u e -é uma ptomaina.
Os C.A.R á.l\'I:l.TJOS são mais nutrientes do que a
ostra : aconselham-se geralmênte nas affecções
pulmonares, sôb a fórma de :s_..a ldo, xarope ou
pasta.
OVOS.-Alimento completo para os _passaros, não o é entretanto para o homem. Q.
ôvo pésa 50 grams. : a casca 6, a gemma- s;-e -a,
clara 36. A -- dig~s_tão é tanto mais rapida,
quan to menos coagulada se acha a albumina.
Confeiçóado~ culi?iarios: ovos-escalfados, ovos
quentes, gemmas d'ovos cozidos, delidas no
caldo. Com as gemmas preparam-se tambem
em,iilsões, a mais usada das quaes é a gem,macla.
Servem por igual para engrossar e fortalecer os

-
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mingáos, . as papas, as açôrdas, e o proprio
chocolate . . Ovos partidos sobr' açôrdas.
As gernmadas preparam-se batendo um ô vo
com assucar claro, e vertendo-lhe por cima
agua ou 'leite quentes, a ferver, aromatizando-a
em seguida com uma colherinha d'agua, de
flôr de laranjeira. .
O chocolate á brazileira prepara-se batendo
o ôvo com assucar, e juntando depois cacáo
torrado e moído, préviamente cÜssolvido no
leite ; aromatiza-se por fim com agua de fl.ôr.
Ao leite, antes de lev.al-o á ebullição, addicionase geralmente canella em páo, um dente de
eravo, e -ás vezes - um_ fragmentosinho de nozmoscada.
Crbne á ainericana.- Bát3i -ê\ous ovos, juntelhes assucar r efinado, e aromatize co-m rhum,
aguardente, ou qualquer vinho licôroso.
ÜRÊME COMMUM. - D{L-Se geralmente esse
,,
nome ás gemmas d'ôvo delidas no leite, que
se leva ao fogo em banho-maria, ou coze-se directamente sobre fogo lento; préviamente addicionadas de pequenina quantidade de niaizena,
ou de qualquer outra fécula, para dar-lhes
relativa con-si-stencia j e aromatizadas acl libitmn.
Quanto mais alvo é o PÃO, tanto mais
azotado; a côdea é · mais nutritiva, que o

-
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miôlo. A crôsta contém mais assuc?.r do que·
o miôlo. O farélo ,encerra phosphatJs assimi- ,
laveis; e convém quando ·se pretJ nde introduzir phosphatos na~ conomia.
'
O PÃO DE GLUTEN de~tina-se aos diabeticos;
encerra sempre certa quantidade de princípios
amyláceos, 10 a 40 %, proporção esta que varia
conforme os modos de preparar o pão, e suas
respectivas o-i:igens ou procedencias.
O P Ão TO'RRADO , de çl.ifficil mastigação por
ter sido pôsto a , s(\ccar
sobre brazas, aproveita
,,,,-,
4-,
em várias affecções· ão \ estomago, introduzindo
simultaneamente na economiá- alguns elementos
peptogeuos, pela peptona que n' elle se contém.
o PÃO DE Al\<lENÔAS foi le~prado, por Pavy,
para substituir o pão de gluten, aos diabeticos. ·Começa-se hoje a vulgarisa:r o pão de _soja:
preparado com a farinha de soja, contém·
muito pouco amido e muito pouco as:s - car.Conheceni-se -por emquanto dúas marcas '.:
apenas, do ·pão de soja : a de Lecerf, que
contém 9,91 °lo _de glucose, de amido e de d_ex- .,
trina; e a de Bourdin, preparado com soja _e
gluten, ao todo 16, 13 °lo de glucose, a~ido e
dextrina.
O valor nutritivo dos PEIXES · é quasi
igual ao da carne. · Dividem-se em tres grupos _:
/
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peixes de carne branca, de carne amarella ou
escura e de carne gôrda. Os primeiros são
mais digesti.veis,- os dous ultimos, poré.m, são
mais nutrientes.
Cont'ra-indioação: os peixes de carne gôrda
parecem effecti vamente concorrer para o desenvol vimentc de certas molestias da pelle.
Insufficiencia renal.
'
QUEIJOS.- Alimentos fortemente azotados,
nem sempre de facil digestão, mórmente quando
passados. Na Europa, porém, o inverso acontece, em virtude talvez de processos outros a
que os submettem, á propria mesa, para favorecer-lhes a digestibilidade.
Analyses :

-

,.

Qlleijos p or cs-pecies

A gua

Roquefort ..... .. •.
Gruyere ..... ... ...
Hollandr..... .....
N eufchatel.. .....
Camembert ... ...
Brie ..... .... ...... .
Chester ... .. ......
P armesan.-.. ..... .
Frescaes do Estado de Minas
Queij adinhas da
E strella ........ .

34,550
40 ,000
36 ,10
34,47

\

Sul•sla11 cias G l
Substancias
ore uras 11ão azotadas
azotadas

füí CR

26, 520
31,5
29,43
13,03
18,90
18,48
25,99
44,08

30, 140
24, 00
27,54
41 ,91
21, 05
25,73
36,34
15,95

3,720 5,(-170
3,00
1,5
6, 93_
6,96 3,63
4,40 4,71
4,93 5,61
í,59 4, 16
6,69 5, 72

58,760 21, 969

19.,429

6, 032 1,810

·53, 02

18, 04

8,63

51,94

45,25
35,92
27,56

)l

-

·_,#

~

24,00

2,010

r•.•.
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REPTIS. - O unico que consumimos é a,.
tartaruga, alimento aliás nutriente, visto comocontém 16,25 '1/ 0 de mate.ria azotad .
-.VERDURAS OU HORTALIÇAS. - Dividem-se em legumes f eculentos e em legwnes herbáceos.
:
Os fecul entos abrangem os f eijões, lentilhas, 0n favas, que encerram grande quantidade de legumina_ e amid0 . . São comestiveis
altamente nutrientes . . ,
9

Ànalyses:
Peijão

L egumin a . . ........ . .............•
Amido e d extr_i nn .•.....
S u bs t an cias oleosas .............
Le n b ôso (! cellulcse .......... ..
Sães ... ......... ..... ... : .. . '.'.: ..,, . :·.· ..
A g ua ..... .. ............ ....... ... ...

......

26, 9
48,8
3,0
2 ,8
3,5
15 , 0
-

E rvilhas L entilhas

23 ,9
59 ,6
2 ,0
3,6

2,0
8,9

25,0
55,7
2,5
2,1
2,2
12,5

P,wa1,

24,4
51,5.
1,5
3,0

3,0·
16 ,0·

D ' entre esses comestiveis cumpre destacar·
do mesmo nivel, e paridade, a lentilha, por
conter excessiva quantidade de ferro, 0,01310 %;:mais ferro ainda do que a propria carne muscular da vacca, que só contém 0,·00480. · .A,_.farinha de lentilha cozida e maltada .@tvé-debase á la R evalesciere.
, Os legumes herbáceos dividem-se em tres
g rupos: os ~icos em albumina _vegetal e em
.,

321
azôto, como-por exemplo-a couve' o esparo-o
b 7
etc. ; - os simultaneamente mucilaginosos e
salinos, como a alface e a chicórea ; - e ós ricos
em acido, como sejiam a azedinha e o tomate.
Todos os legmnes contêem, em maior ou
m enor proporção, sáes de potassio uteis á economia.
So.JA.-- F eijão do ·Japão (glyainct hispida,).
Dotado de fraca quantidade de amido, contém
no emtanto m,uito azôto :; e bem assim um oleo
purgativo ( az,eite de soja.:,.
Utilisam-n' o, no Japão, e.orno alim.~nto,
corno condimento e como queijo . . Em França,
até 0 presente, só se o emprega, préviamente
destituído do respectivo oleo, na alimentação
dos diabeticos (PÃO DE SOJA, Lece,'f; PÃO DE
SOJ.1. E GLUTEN, Bourclin,· e o PÃO' DESVILLES).
'
\ .
Para completar esta_ parte do n0sso estudo,
e antes de indicar os differ e~ tes. regimens alimentares, pai:·ciaes, ou adequi dús ás 'molestias
mais frequent es dos que procm::?~m _· estações
d' aguµ,s, · vârnos consignar, para igual <govêrno,
o tempo de demora, no estomag·o, d ~ alguns
comestiveis: arroz, hora e meia,-das 5 horas em
diante, 2 horas; ovos crús, hora e meia ; carne
de ca ça de pêllo, 1 hora 45 minutos ; leite crú,
2 horas; pão, 2 horas;--..f~!jã~ prêto, sécco, bm;~1-i do,

~-,
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3 horas e meia; feijôada, 4 horas e meia. ; feijôada com torrêsmos, 5 horas·; tutú de feijão,
4 horas ; feijôada sem toucinho e com linguiça,
6 horas t, meia; feijão preto, verde, 2 horas e
meia ; favas frescas, 2 horas e meia ; batata
ingleza, 2 horàs e meia; couves á mineira,
3 horas e meia ; ostras, 3 horas e meia •; peixes
de carne branca, e de rio, 3 horas no ma:x:imo;
peixe de carne escura, 4 horas no minimo ;
camarão, 4 horas e me.ia ; lagôst:}, 3 horas %;
ovos quentes, 3 horas ; carne de pôrco assada,
4 lioras ; carne de vacca assada, si fôr filet ou
alcatra, 2 horas e meia,-colchão de clentro, p erna,
lctgarto, etc., 3 horas e meia no minimo ; carne
sêcca, frita ou grelhada, 7 horas, -· cozida no
feijão, ou ensôp â da, 6 horas; couve, 5 horas;
repôlb o, 6 horas e . .- ní_,eia.; ovos duros, 5 horas;
queiJo de l\Iinas, 3 hóra~, - de Petropolis (requeijão), 2 horas e meia, - Chester, Gruyere,
Reino, 4 horas e meia no _mínimo, ·_ Brie, Camembert, 4- horas, - Parmésan, "&:- horas e meia,
-f,·escaes de ].\finas, 2 horas, - queijadinhas da
Estrella (Portugal), hora e meia.
Na impossibilidade de marcar regim~ns;
alimentar~s pargt, cada individuo isoladamen.té,
e - a $ada indi~iduo - para cada molestia e
- em cada molestia - para cada fórma, gráo
'·

,-.-

e intensidade, começauclo por aconselhar ao;-,
que se pése, e consigne o seu pêso
antes de entrar no uso das aguas, lembrar-lhe-hei por igual a vantagem, a necessidade mesmo, d'e guardar certos pre~eitos
geraes, q ne v~o seguir, e que devemos t,odos
abraçar, enfê rmos ou nã;, com ~espeito aos regimens alimentares.
'
O regímen alimentar distingue-se, em normal
e fSiJ?cial,ou - mais claramente - aquelle que
cumpre observar sempre, mesmo em estado de
sande ·; e aqnelle, adeq.u~do a cacl~ mólestia,
á- sua jónna ou 11:itureza.
O homem, perdendo - por dia, como real/-·
mente perde, no estado normal ,,-\20 gr;;tmmas
de azôto e 310 grammas de carbono! cnmprelhe reparar - por meio do regímen alimentar
- e este por sua vez normal - essas :p~rdas
diarias. E' de mistér· que haja sempre, e se
mantenha, relação constante entre as materias
azotadas, o amido e os corpos gordurosos. Tal
relação deve ser, entre as materias azotadas e
o amido, como d.e 1: 3,47- ; e entre os corpos
graxos, como ele .1: 0,45 (l\foleschots).
De accôrdo com essas pro.porções, o adulto
tomará - diariamente - 124 grammas de materias azotadas, 430 grammas de amido, e 55
aquatico

/'

,

,.,.

324
r

granunas .d o gôrdnra ; o que, reduzido a alimento, corresponde a 819 grannnas de pão e
219 grammas de carne.
Baseando-nos agora na quantidade de carbono e de azôto, têmos os seguintes algarismos ~
o adulto consome, segundo Hervé-1\1:angon, na :
média, por dia, e por kilogramma, as seguintes
quantidades :
Oarlmno

Na cidade .......................... .
Na roça .... .... ... .................. .

5,675

5,808

Azúlo•

0,320
0,275

As rações de trabalho são duplas, das de
uso ordinario na vida · commum.
Agora, para estabelecer a ração alimentar
de um individuo, uma vez consignado o pêso
d' elle, basta laD;~E,-:... ra.pida olhada ás tabellas
que ,vão seguir, tendo \ sempre em mente que
é preeiso, por dia, e por_ kilogramm._a de
pêso do côrpo, 6 a 9 grainmas - de carbono, e
O, 25 a o,-360 de azôto.
~ _
O+H

__.

-~ ~ g
Azúto

Nom e elo a/!me11to ·

-~]-ê

- ~~ 8
5..e~
r~ ~

Carne de Ync.:ca-.-,................................ ..
Carne d e vnccn. assadii: ....................... .
Fígad ~ de vitella ....... ............ :............ .
Foíe gms (figudo d 1 ganso) ................. .
1

3,00
3,53
3,09
2,12

11,00·
17,76
15,68
65,58

Ir

32õ
Ri1n de carneiro .................................•
Arraia ..... ................•...•.................•.•..
Bacalbáo salgnd o .. ........ .... .................. .
Arenques salgados .............................. .
A renques frescos .......... . ... ·............... ... .
Pescada ... ................... ., ..,................... .
Cav11lla ............................................. .
Linguado ..... .. .. .. ...... ..... .................... .
Tainha .......... ... ... .............. ................ .
E:almão ........: .:: ..... .. : ..... v ·····················

_ 2,66
3,83
5,02
8,11
1,83
2,41
3,74
1,!H
1,86
·2,09
3,49
Carpa························ :'·······················
Caraúna .... ............ ......... ... ........... .. .... .
2,()5
Cadoz .................. .'....... .. .................... .
2,77
Enguia ............... .. ................... ..... ...... ', 2,00
]Hexilhão ........................................... .
J,80
Ostra ................................................ .
2,13
2,93
LagAsts. crú a ..... ....... ...... ................... . .
Camarão ............... ............................. .
2,79
Ovo ..•..•.•........... .... ...............•.... ...... ...
1,90
0,166
Leite de vacca ............. .. ......... .-.......... .
Leite de cabra ................................... . · O,G9
2,94
Queijo de Brie ...................... ·····••. •···✓•
Queijo de Gruyere ...... ...................... :. ,. \ 5,00
4,21
Queijo de Roquefort ' ... .. ...................... .
1,52
Cho o.iate ..................... ..................... .
3,00
· Trigo duro ..................... ..... ............... .
1,81
Trigo chamado molle .......................... .
1,64
Farinha de trigo ............................ •..
1,75
Farinha de centeio ................ ." ....... .. .... .
1,90
Cevada ............ . ................................ .
1,ii
Milho ................................................ .

--

12,13
12,25
lG,00
23,00
21,00
9,00
19,26
12,25
11,00
16,00
1-2,10
10,00
13,50
3(),05
9,00
7,18
10,96
·10,05
13,50
8,00
8,60
35,00
38,00
44,44
58,00
41,00
· 311,00
38,58
41,00
40,00
44,00
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fütrraceno ('hrigo negro) ...................... ..
2,20
Arro7. ................................................ .
1,80
Aveia mç,nclacla ................. : ................ .
1,,95,
Pão Proyença .................................... .
1,10
;Pão de fôrma (confeitaria Pn;;chonl) ..... .
1,06
Pão branco ·(confeitaria P aschual) ........ .
1,05
Castanhas :n:}rcles ..... ....... : .................... .
0,64
Castanhas sêccns ................................ .
1,04
Batata ingleza (p d >cedencia de Bordenux)
0,33
Favas ............................: ................. ..
4,50
F eijão sêcco .................. ...... - . ! .......... ..
a,92
Lentilhas ~êccas ....................... ... ....... ..
3,87
Ervilhas sêccas ................................... .
3,66
Cenouras ..... .... .................................. .
0,31
Ohampignon ...................................... ..
0,60
Figos frescos ... ................................... ..
0,41
Figos sêccos .............................,.......... .
0,92
A1ner xas passadas ......~.. " ................... .
0,75
,
\
,
Infuso de 100 grammas âe cnfe .... ~...... .
1,10
Infuso de 100 grammus de chA .... :...... .
1 ,00
'
1,28
Toucinho ..................................... ...... .
0,64
Manteiga, fresca .................. ;...... : .•......
vestigios
Azeite doce (Plaignol) ........ .. ....... : ~:.. ..
?
Azeite doce italiano ............................ .
0,05
Cerveja forte ................................. .. .. ..
0,15 '
Vinho .............................................. ..
/

~

42,50
41,00
44,00
27,50
28,60
29,00
1
35,00 1
48,00
11 ,00
42,00
43,00
43,00
44,00
5,50
4,52
15,50
34,00
28,00
9,00
10,50
71,14
83,00
98,00
88,00 _.
4,50
-!,.50

·:.,,---

'

Para obter . o algarismo das substancias ,,
proteicas, basta multii)licar por 6 o algarismo
do azôto.

··~

· Regimens alimentares espec1aes
r

Regimen insufficiel'/,lfte. - Applicou-se a
dieta negativa, tambem denominada cura farnis,
ao
tratamento dos
aneurysma-s ( Valsalva), das
.
.
molestias do _ .:~
. ração ( Oorvisa.r t), syphilis
(Utrich von Hutten e Astr u,c), da dystocia (Bcmdeloqiie), dos ·phleimões peri-uterinos (Nonat);
mas, a applicação, que subsiste, e a mais geralmente derramada, é a qu~ se dirig~ ao tra- 1/
tamento da obesidade.
~egimen dos obesos~-Eis os principaes:
a)_ Banting, instituído por Harvéy;
b) Ebstein;
e) Dernuth;
á) Oertel;
e) Schwenninger ;
,, .,,.
f) Gennain Sée :
g) JJitrjard:in-Beaumef.z.
1

'

a). -- .ALMOÇO, ás 9 horas da manhã: 155 a

186 grams. de carne de vacca, ou de carneiro---:. ;-=

.-Jo-

.r.-

Cb-

e· -< - os ·

---

,
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ou ainda rim, peixe grelhado; toucinho de fumeiro ; qualquer carne fria, menos pôrco ou
vitelfa: sempre n'aquella mesma ~uantidade;
grande caneco de chá, ou de café, não adoçados,,.
e puros, isto é, sem leite, sem juncção alguma ;
sequilhos ou 31 grams. de pão torrado: ao todo,
186 g"rarns. de alimentação solida, para 279
gr,-ams. d_e liquido.
JANTAR,' ás 2 horas da tarde : 155 a '
186 gi::ams. de qua}quer peixe, salvo salmão,
arenque ou enguia·; ou .aquelle mesmo pêso de
qualquer carne, que não s~ja pôrco ou vitella;
e legume, que não batata ingleza, cenoura,
beterraba ou- nabo; 31 grams. ·de pão torrado,
uma ~·ucta, ·.p odirn sem assucar -; caça de penna,
ou mesmo de péllo; e dons ou tres canecos de
/
vinho palhête oa:vir~em, ·ou mesmo sêceo, como
X (}rez e Madeira. Champag ne, Pôrto e cerveja
são vedados . .Ao todo, 3_10 a 372 grams. de alimentação •s olida, para JlO ~rams. de liquido.
A' s 6 horas <la tarde, clfá da India, preto,
.
com 62 a 93 grams.
de qualquer fructa cozida-·
ou assada ao ·borralho; um ou mesm.o dous
coscorões on sonhos sem, calda; e uma clüe-a:ra ·
'
,,,;,-de chá sem.leite, nem. assucar. Ao todo, 62 a í24 ..
·g r~ms_. de ·alimentação solida:, para 279 grams.
liquido.
••
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ás 9 horas ·: 93 a 12-1 grams. de carne
ou peixe, · pela fórma ácima consignada; um r
ou dous calices d.:e vinho claréte ou virgem,· ou
mesmo Xerez adJudicado ,él'agua. Ao todo,
124 grams. de alimentação solida, para 217 grams.
de liquido.
Ao· deitar, no ~caso de urgente necessidade,
um grog de genebra, de whisky,de aguardente,
não adoçados ; ou um ou dous calices de vinho
tinto ou de Xerez.
b) - Ebstein ~oncede apooas ~res ref.ej ções:
1
ALMOÇO, ás 7 /z ho:a.s no inverno, e ás
6 horas no verão ; J A.NT.A.R, ás 2 horas ; e_CEIA,
ás 7 horas e meia.
O ALMOÇO compôr-se-ha de 250ºª. de infuso
de chá, puro, isto é, sem leite,. acompanh~do
de 50 grams. de pão branco bem torrado, cqm
bastante manteiga.
,, .
...
Ü JANTAR é a refeição
mais
importante
. ..
,
Deve compôr-se de sô,p a de guela, espinhaço,
ou rabada de -vacca com 120 grams. de carne
do peito, accrescida de qualquer môlho gôi;do ;~'°,
hortaliças, em quantidade moderada. Abstenção
absoluta de feculentos; e, bem assim, de legumes, que contenham assucar. Para réga
d' esses pratos dous a tres . ~opos de vinho
branco bem macio e pouco carregado;.___ e-depois
CEIA.,

'

'
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da refeição - um cane co de chá preto, sem
leite e sem. assucar. A' ceia, outro caneco de -,
chá preto, tambem sem assuear ; um ôvo .; ou
mesmo qualquer assado, feito em gordura ou
addiciol".1a do de banha, que se comerá com
30 gra ms. de pão bem untado de mant eiga.
e) Demuth não admitte que se dimi- nuam as materias azotadas; nem mes:i.no que
se dimf nua a gôrdura ábaixo da 1.·ação minima
de 50 ' gra 1n:5,. ; exige, sim, abstenção, porém
nãó _illim.ita~31, dos bydro-c~rburetos.'
d) - O cardapi°'-de Oertel, é este :
Pela manhã, 150 grams. de é há, ou n1esmo
de café, com uni poucochinho de leite ; e
7 5 gral.llS. de leite. ·
Ao meio -dia, 100 a 200 grams. de caldo,
ou de r-0sbif, _confeiçôados ·de vitella, caça de
pen-n a , ou mesm o de péllo,., porém pouco gór <ktS;
m.ais c laramente -~~ .productos
mctg1·os ele ingre:_,
.
d i entes gô·r dos.
~
,
. , Hortaliças em saladas, e legumes _p ouco
carregados, ad li bitu,ni ; peix es fritos ou preparados em pouco azeite; 26 gE-ams. de pão, e n' alguns casos - farinhosos até 100 grams. no ---maximo.
Por so bremeza, 100 a 200 grams. de fructas,
- -;
bem sazonadas· ; n' alguns casos, tolerar-s -e-n 3:.o .
1

,,,.

,
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os fructos ~onfeitados ~.m calda. Bebida alguma,
absolutamente nem ?Jlma. No verão, .e na falta
de fructas, 17 a 25 centilitros de vinho muito
leve, bem nuwio, avelliulado, pouco carregado.
Por MÉREND.A., uma chicara de café, ou de
chá, do m ~smo modo que ao ~lmoço, mas perfazendo quando muito 17 centilitros d' agua ; e
'
.
excepcionalmente 25 grams. de pão.
A' -CEIA : :um ou dous ovos quentes,
/
150 grams. de carne, 25 grarus. de pão, um
pouco de queijo, salada, ou qualque1: frncta bem
madura. Por bebida; 17 .a 25 centilitros de
vinho accrescido de uma oitava parte d' agua.
Os indiv iduos que, _erubora soff.rendo, ou
tendo soffrido, de obe~i<lade, não a.presentem
comtudo symptomas morbidos para o lado da
circulação, po~em tomar m~i!'.S - l iquidos; por
exemplo : pela : manhã, um ou dous p eguenos
cópos àe vinho ; á noite, meia garrafa, ad!licio- .
nado de ¼ de litro d' agua.
e) .- A dieta de SCHWENNINGER consis te na
abstenção absoluta de bebidas aos comêres;
mas, em todo o caso, alimentos liq1.tidos, isto é,
os ensópados. Suppressão dos hydro-carburetos. ·
f) - GERMAI:rs SÉ~· ext~e diminuição das
materias azotadás ; os proprios.gôr<lurosos devem
mantêr-se entre 60 e 90 gra-ms. Os bydro-carbu-
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retos .serão observados no minimo.-As ·beberagei[j1s, inversamente, augmentadas: infusos de
chB,, tão quentes quanto se possa"!ll tolerar; abstenção absoluta de bebidas alcoolicas, e bem assim - da cerveja. Sudações, ba-nbos de
v a~ôr, hydrotherapia. Exercícios muscul,a res
apr opriadt)S ; exercicios a cav allo, vedados ; iod et os em dóses fraccionadas ; aguas alcalinas :
as de Lambary ,e Cambuq~üra, por exemplo,
desgazeificadas.
.,,
g) - RonrN' classifica· os obesos em duas
ordens, por excesso e pm: falta ou escassez. No
primeiro caso, ha angmento, ou do ·algadsrno·
da uréa, _ou então ,~a relação dos materiaes
solidos da urina e d 3t uréa ( coefficiente de oxydação); no
"'s egundo,
ha diminuição.. Na obe- ,,.,
-, sidade por e x cesso, b~bidas em abnndància;
n a obesidade por e~cassez, sua abstenção._
~

h). -

.

D ·uJARDIN_,-B E~~UMETZ prescreve re-

dneção elas bebidas. ::Ma-q..da regeitar os alimentos ·
excessivament~ aquos~s, ~~reduzir ao ~inim~ _os feculentos. Proscreve em absoluto as · 1nassas;
aconselha pouco pão, muito pouco, e e-~se mesmo
leve e afôfado. O doente pesará t 9r-l;:9s=a~ ali-_
mentos; -que. ingerir, limitando-os gós seg'uin! es ·
' algarismos :
1. º AL MOÇO, ás 8 horas : 25 grams. de pão,
. .
1
.
•

..

_.

-

•
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- 50 grams. de ca.~ne fria- (presunto ou qualquer outra), - 200 grams. de chá fraco, e esse
:mesmo sem, assucar~
2. º ALMOÇO, ao meio dia : 50 grarus ... de
pão, -- 100 grauís. de carne, assada, ou mesmo
ensôpada., ou qualquer outro· guisado, de carne
ou não ·; ou mesmo dous ovos ( o ôvo descascado
pésa 45 50 grams.) ; 100 grams. de ver!1uras ;
15 · grai.ms. de queij_o; fructas sazona-d as, á vontade.
JANTAR, ás 7 horas: nem uma sôpa ; 50
grams. de pão. ; 100 grams. de carne ou de
qualq~er guisado ; 100 grams. de ~erduras ;
hortaliças e:11?- salada ; 15 gra91s.. . de queijo ;
fructas, á vontade.
; \
Purga_ções repetidas, exercicios côrijoraes,
massageils; banhos de vapôr.
Regimen superabundante, tambem -.chamado superalimentação.
Superalimentação applicavel ao tratamento
das molestias consumptivas ( Debove) : pó de
carne, 100 a 400 grams.,. !'?º~ dia ; pôl~a de carne
crúa, ovos, etc. ; , applicavel á -miseria physiologic~, pó de carné -200 a 500 grams., pQr dia,
com 8 grams. de pepsina ou raspa da parêde
interna da moela do avestruz; leite de cabra;
tres calices de vinho do Pôrto, ]?em velho ; e

a

,-

-
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um ôvo cozido deli do na sôpa, , etc. (Regimen
a Pires de Almeüla).

G.A.V AGEM OU

.A.Lil\íENTAÇÃO

PELO

.A.RTI·

Froro. -

Combater a anorexia e os vomitos :curati vos da mucosa -estomacal. Introduzh', no
estomago, por meio do tubo Debove, misturas
de pó d é carne com ovos.
Â:LIME~TA..ÇXO FORÇADA. .A.. os dementes,
e nos casos de estreJtamento do cesopha.g o, introduzir a sonda: pelas fóssas nasaes.
Regimen alimentar da · gôta. Tratamento prophylatico; regímen alimentar da diathese utlca. ·
Carnes, e principalmente carnes brancas ;
caça de p êllo,-;._y.elfl uma; ovos, peixes, molluscos e crustáéeos, parcamente.
Alimentos gôrdos, - com alguma cautela ;
na<Ja de queijos pcu:srtdot!,, isto é_, que .não sejam
frescos e recentemente manipulados.
Os legumes herbáceos, afóra a azedinha e
o espinafre, nem só devem ser permittidos,
como até aconselhados em prófusã9. ·..J X,uves e.
couves:'f.Iôr, moderadamente_. Legumes fecul~n, tos ess·es só com muito tento. Pouco pão, '
.
substituil.o pela batata ingleza (Bouchardat).
· 'Todas as fructas são favoraveis; - -, ·- cura
. .. .
systematica d' uvas e d.e morangos.
__
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Uso moderadissimo de vinho. Bordeaux, e
.seus congeneres, Collares, e seus cono-eneres e
'
o
'
alguns vinhos brancos nia,cios, avelluclculos, porém
to.dos elles mjstnrados, partes iguaes, cori1 agua
das fontes gazosas de Lambary e Cambnquira,
desgazei:ficada. P.roserever de modo absolut-0.
os vinhos novos, e portanto fortemente alcoolisados, as agnardentes, os 1.icôres os vinhos
doces ou adocicados, os vinhos espumantes ;
e, por igual, a cerveja. .A cidm, ou '~inho de
maçã, dil-o Denis-Dumont, é _propicio. Pouco
café, - chá, nem uin.
Regularidade naa refeições ; regularidade
nas evacuações; fricções; massagens; 'ebanhos
aromaticos.
Regimen alimentar das' ãr~i"~s. - Varía
com as differente.s fórmas: a) Ul"ica, b) ox°çiUca,·
c) alealina,, d) hepatica. E assim, na primeira,
os mesmos regimens ~ tratamento, que ll3!_ diathese urica. Na segnnda, suppressão das beffrdas
aromaticas, do chá e do café sobretudo ; abstenção absoluta, da azedinha e do espinafre_(Esbach); e bem assim, do pão de farelos. Dieta
alimentar mixta. Não submetter:se, e inversamente revoltar-se contra o uso exclusivo das
verduras. Na ter~eira, dieta láctea,·-:-- uso dos
balsamicos. Na quarta, todas as. carnes são per-

,\.
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mittida...'i? desde que sejam privadas da competente g;ôrdura, ou - mais claramente - carne
magra de gado gôrllo. São, por igual, autorisadas
todas as '\7 erduras, menos a cenoura: Feculentps;
nem. um; tolere-se, quando muito,
bata ta ingleza; pão, muito pouco; autorisem-se as fructas
maduras, salvo as que porventura naturalme1~te
contenham muito assucar_; prohibam-se as massas, e seus 'c onfeiçôados, ou confeitados, ou os
manjares, qnelevem muitoassucar, quer em sub'
.
stancia, quer em 'calda. Vinhos macios accrescidos d'aguas alcalinas: as de Lambary e Cambuq uirã, privadas do respectivo gaz., por exposição
ao _ar, ou _em banho-maria, prestam-se perfeitamente, lev~ndo vantagem a qualquer outra de
procedencia estrangeira.
Refeições amiudadas,
...........
porém parcas. Puyg~tivos leves; ~xercicios.
Regimen alimentar do diabetico. - Divide-se em : exclusivo e mixjo.

a

\

E ,XOL USIVOS :

. . :::

a) - CANT.A.NI só prescreve carnes ~ gôrdu_:.
ras; suppressão absoluta . das verduras e ·aos
feculentos; manda t~mar1 aos comêres,, 1 a 2
grams. de acido láctico.
__ · -,,,...
b) - DoNG:~IN submette o doente exclusiva- .,
mente á dieta láctea. E aconselha o leite, até
6 litros diarios.
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MIXTOS: .
..

✓ e) -

.

:

~

ordena o reo·imen mixto
b
.
. '
fir~ado no emprêg9 do pão de gluten._ Suppressão absoluta de tudo o que contém assucar
ou ..de _tudo que porventura pos~a produzil-o
ou ser por elle produzido.
.
Pratos permitti'dos e l?rohib.ido.s :· .
Sôpas pe1·1nittidas: todas as sqpas gôrda.s ou
as sôpas com ovos-escalfà dos; sopas · com verduras; sôpas com couve picada; . j lienne: rrias,
que não contenham nabos, nem mesmo cenoura_s.
Sôpas prohibidas : as de massa, e ainda
mesm_o a de gluteu; as açôrdas ou caldos engrossados com miôlo de. pão ; sôp~s de pãÓ ;
papas e mingáos de leite....
,:·
Games pennittidas: todas as carnes· propria·ment.e ditas; e ~bem assim ~é'aça; -- peixes; mollns.c.os e crustáéeos.
.,
'
Pro~iibiclas: os môlhos ou caldos ql1e-.contenham farinha, leite, ou mesmo ~ nata do leite;
e os pe_ixes fritos ~o.m fa:,:iriha de trigo, ou· outra.
Górduras. - Os alimen_tos g91~d9s são neces.sarios' .e - como taes.-·. devem. até ser ' aconse. lhados. Insistir nas sard~11;h_a s ..co~servad~ em
consei~y. ado . pelo- . mesmo
pro.azeite
. . . . ,, no . .atum
. ..
.
._cess<_?,_ no ar~nq~~e.. _d e fuD;lO . com . ~zeite, _m~nteiga, banha de ganso, ,toucin~o1 :foie . _qras,
BOUCHARDá.T

1

0
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ovas d.é sôlho salgadas, e - na g~neralidade
- em as tomJinherias- on confeiçôados de pôrco.

Fecu,lentos.-Vedados todos. 'Substituir ·o
pão de trigo, e a proprí~ batata ingleza, pelo
pão de gluten : 100 grams. de batatà contêem
1
17 g r ams. de a ssucar, ao passo que 100 grams.
de cr ôsta de pão contêem 76, -100 grams. de
miôlo de pão 52,-e 100 grams. de pão de gluten
18. O proprio pão, quando / o enfêrmo tiver
de usal-o, _preferir-lhe ' o miõlo á- crôsta. Pão
de soja .

.Ass1.wares.-Nem. só o assucar em substancia, como ~odos seus ,confeiçôa~os,, confeitados,
ou manjar:,es e iguarias em que elle e.ntre1 como
ba.s.e ou como simples. enfeite,. sã.o for.malment.e
iuterdictos~ Su s~t qa.-se 9 assu.car, · pela saceha rina.

·

'

As hortaliças ·pódeni . àutorisar-se; serão,
porém, vedadas, as- beterrzj)as, cenouras e nabos.
' Ce:bola, alho e alcachofra,. poucos.
Todas as_fruct«s, probibidas.

E vinho, só os Truecios e avelluàad-os, e_ esses
mesmos ~ cijndicados d'aguas alcalina.'$:- a1n~~ :ms .
gazosas de Lambary e Cambuqnira, privadas
de seu gaz, supprem com vantagem quaesqner
outras, e Il!Omeaclamente as importadas.
.,.

Us-o excessivamente moderado· dos alcooes
o,n de qúaesqner b-ebidas· qne os contenham, e'
notadannen:te os vinlíos doces e os lfoôres.
O 'lieite deve. ser vedado.
Gym.nastica, massagem, hydrotherarpia,. exercicios corporaes.,
Re-gimen na afbuminuriá e na insufficiencia renal'.- Dieta láctea absoluta ou mixta.
Suppressão das ptomainas.
REGIMEN ALIMENT.A::R DE 8ENATOR.- Regü~en herbáceo,-suppressão das carnes. .Al
alimentação compôr-se-ba dos feculentos:, hortali~as, fru,ctas em natureza, gôrdurosos, e leite..
Das carnes, póde au,torisar-se a I de pôrco· ; e
mesmo algumas carnes brancas·.
Leite· ; on vinho adjüdlta,do d' aguas- al'~alína-s: Lamba1ry e 0ambnqu.irá, privadas de soo
gaz. Probiba-se, em absoluto, o vinho plilro, as
~guarden~es-, os hcôres, . a eerveja ..
·,

·B EBIDA. ·ANTIBRIGHTIOA, DE SEl\íMOL.A.

Iodeto de potassio ............ .
'
.
Phosphato de sódio ......... .. .
Chloreto d·e sódio .............. .
Agua pot.ave] ..... : ............. ~
Para · tomar nas· 2.4 horas.

I,0
2,0

6,0
1 litro

,
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Cuidados pàra o lado da pelle.
Banhos d e vapôr, massagem ; não usar da
hydrotherapfa (Semmola). Permanencia ou mor adia em clima de temperatura amena,· por
mod:erada e constante (Dr. Pire8 de Alnieida) ;
inhala~ões d,e oxigeno.
REG ~l\'IE N DE DUJARDIN-BEAUl\íE'l'Z.-Ali -

.

mentaçãó ex clusi va de ovos, feculentos, hortaliças e fructas em natu ·eza.
A. -Os ovos d evem ser ~9zidos, ,estallados,.
fritos, mexidos, ou cremados. ,
B.-Os feculentos devem ser reduzidos a
açôrd~ ou a papas, e a mingáos (açôrdas de
batatá ingleza, d~ feijões, de lentilhas, revalesciere, racahon.t,' ,farinha l áictea, massas alimentares, macarrãó ; p.,.a pas de ' aveia mondada~
de arro~, de milho, -dé ,. c~vada e de farinha
de trigo).
C.-As verduras devem ser bem cozid-as
' ( caldos de cenoura, de nabo, jultenne, · ervilhas,
feijões verdes, espinafres, saladà. . _cozida, aipo
de môlho branco).
D.-Fructas só em compota, ou em calda
rala; salvos a uva e o morango, que pode~'n ser cozidos em ' substancia ou natureza.
..,0 doente póde beber, ás refeições, nem só
leite, como vinh@ branco muito niacio, porém
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ainda assim largamente accrescido de qualquer
agoa alcalina : aguas de Larnbary e Cambu,
quira, desgazei:ficadas.
.Abster-se-há ·em absoluto do vinho puro,
de aguardentes, de licôres ou de licôrosos.
Deverá ser reserv adissimo ~om respeito ás
carnes, usando unicamente carnes bem cozidas
(grelhados, assado de JJÔrco fresco, pre~unto,
breuf à la mode ; teniera ou novilho preniaturo,
aves ensôpadas, frango com arroz). Vedem-se
o~ JJeixes, os molluscos, os crustáceos, a caça
de pêllo, e as carnes sang1~entas:.
Tolerem-s~ os queijos extempo>·cineamente preparados, ou frescaes.
:
.

1

Regimen nas enfermidades do estoinago,
- Comprebende nem só prescripções ger.aes,,
como dietas várias peculiares a cada molestia,

isoladamente.
~
.A:s regras geraes fôram prescriptas JJOr
Leube, sendo por isso mesmo conhecidas por
DIETA DE LEUBE."

Comprehende os quatro ReguiJ,!teS regimens:
1 ?- Caldo de car~e, solu=ções de carne,
(Fleisch Solution), de leite; ov?s molles e crús.
No modo de entender d'este clinico, são estes
os alimentos mais digestivos ; e ,a ordem em

r

qne se ooham, diz elle, marc:a. poi' Slla v-ez :a
Oíl'dem de _sua :digestibilidade.
Por bebida, agua pura-; ou lev:emente ~ r~gada de acid~ carb.onico .: as :aguas gazosas
de Camb:1iquir~ e notadame.nte .de Lambary,
'
prestam-se»erfeitamente (Dr.
Piz·es de Alm,eida).
E' o regimen que conv~m' a9 iniciar o
tratamento .do catarrho chronico do estomago.
No 2? l'egimen .figuram, sempre· na ordem
da digestibilidade, miolos de vitella, cozidos,
garganta e rabada de. _vite-lla cozidas~ frango
cozido ; ou em sôpas,; honachos
ensôpados,,
_po-\
rém pouco adubados ; a tudo isso se poderá
addicionar papas de 1eíte e Íú9c°'tós de vitella.
No 3? regimen, áquelles alimentos accresoontaT-se-ha -o biftec'k bem -sangren'0 7 e, bem
assim, o p·resunto. Leu'be insi~te :'JlO f!lod-O de
preparar -o 'bift~ck ~ toma-&-e um · pedà~o d€·
carne da perna -; depois de bem amo1lecida,
raspam~se as par~es mais macias, e frita-se-as
rapidament-e em manteiga f-resca.
O 4? regimen àbrange
então
maior nn•
..___
r
mero de alin:i..í~rito.s, a .saber·= fr.aaa-go e filhotes
de -pombos assados, carnes de cabrito, peroiz ;
r.osbif ,sangrento (d,e preferencia frió); wite11a
aBSada, macardio .sêcco. .Póde-se então começar a
tomar ;algum ~inho; .m as em. qnantirlades mi~
.
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nimas. Hortali_ç.as, muito poucas; muito _pouca
salada .; e aconselha prin.cip.almente que., só em
411antidades mínimas, se consu.pi~m as compotas de fr(!-cta, de tau.ta· vo~a na Allemanh~
e que se usam, lá, simultaneamente com os
assados.

Regímen lác~o
.. exclusivo; b i carbo:aato de sódio, 30 a 40 grams.
por dia (Debove) ; agua de cal ( de Lucca).
ULCERA Do ESTOM.A.GO. -

Ü.A.TARRHO CH.RO.NICO DO ESTOMA.GO.-Begi-

men lácteo. Aguas alcalinas : as aguas das
fontes gazosas de Lambary .e Oam.buqu.ira, desgazeificadas, ou _por .aquecimento em bali.Jio~.
maria, ou por simples exposição ao .ar, como '
têmos dito, supprem com vantagem qualquer
outra de procedencia es.t r.angeira, ou não. Leite
fermentado ..
DILA.T.A-ÇÃO DO ESTOMA.GO. - o tratamento
hygienico d'esta affec_ção, formulado por diversos clinicos, consta de ;
a )-TRA.TAMENTO DE BOUCHA.RD. ~ Duas refeições, por dia, com int.erv3:llo de 9· horas; ou
então, trez refeições, com 4 hor.as de intervallo
entrs a primeira e a segl1Ilda1 e _8 entre a segnnda e a terceira.
Comêr com socêgo, mastigando lenta e
~rolongadamen te.

r
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Alimentos liquidos, nem um.
Côtl.ea de pão ou pão torrado.
,
, ~ lmoço : ovos, quentes, - ft uctas cozidas1
em consistencia. de marmelada .
Jantar . - Carne frias cozid-as, charrascos
quent es, açôrdas de car:r;ie, peixe cozido, torta·
de peixe, de carne, pastejs; niassas alimentares ;
crêmes ; arroz de leite ; . legumes guisados ;
queijos; compotas d~ frnctas; em natureza,
t olerem-se -: _morangos, pêcêgos, u v as e figos.
A cada refei~ão, J)Óde t omar-se calix e meio
de qualquer Yi i1~ generoso ; nunca, porém; os
vinhos tintos. Vin1rÕ-lwanco com as aguas gazosas d e Lambary ou de Cambuquira, desgai.eificadas.
b) , TRATAMENTO DE HUCH_.\.RD.- 300 grams.
de liquido· á cada refeição ;'·-..:7 horas de intervallo entre os. dous comêres
principaes ; nem
.
uma· sô1:>a liquida ·; fructa, tambem nem· uma ·;
alimen·tação exclusiva com carnes assa~da.~. -o~ os
,,.
e verduras·~
' e)° TRA~TAMENTO DE DUJARDIN-BEAUMETZ.
-Dujardin-13eaumetz divide os accoromettiidos
de dilatação do estom-ago em - dous grupo~ : a)
I
•
•
-os que têem diarrhéa; b) - os que, inversa- ~-..
mente, .são constipados do ventre.
a) Regímen vegetal compôsto de feculentos,
'

1

.
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bortaliçás e fructas ; carne, nem uma· e nem
.
.
'
ovos ; cerveja ás refeições, - 300 grams. em
cada qual. Sete horas de intervallo entre os
dous comêres principaes.
b) O mesmo trata~ento indicado por Boucb.ard. Purgativos salinos e pó laxativo.
Em ambos os casos : hydrotberapia.- Lavagem do estomago, qnan.do porventura a <li.Jatação é excessiva.
DYSPEPSIAS. -Distinguir trez c~os : 1? dysp 0psía por exagêro de secrecção do sueco gast,rico; 2<? dyspepsia por falta ou carencia de
secrecção ; 3✓<? dyspepsia com perturbações sympathicas.
1 <?) Substancias peptogenas, pão torrado,
caldos, caldos com leite (H~1:zl'-\i) ; pôlpa de
carne Grúa, pó de carne, peptonas, pepsina,
lirnona,da de acido chlorhydrico (Bouchard).
Pr.eferir os preparados de car:!le manipulados no paiz : o Pó de ccl'J'ne de Silva _'Ã raujo
é uma preparação :fiel. (Dr. Pires de Almeida) ~
e, como tal, ac'onselhado e prescripto pela
maioria dos clínicos :fluminenses.
2<?) Regimen -puramente vegetal : ovos, feculentos, hortaliças e fructas. ·
-a,) Os ovos não devem ser muito.cozidos ;
prefira-se-os quentes.
1

\

b) Fec~lentos no -estado de .sôpas~ de eald-es
ou d-e aç,ôrdas ; .sôpa -de batá'. ta. .ing1eza,, de
· f~j ões11 d e ·1en•t illtas; farinhas -d e milh-0, de
castanha, de aveia, ou d,e oov.ada, .mondadas;
:massas .alimenta1-.eS;, .m.a.cara:-ão . Todas, essas
~ôpas dev,em .ser ·'in-agras:, •embo.r.a os caldos sej~
preparad-os com earne górila.
-e) Os legumes ser ão bem. cozid-0s, ~ p1·in- ,
cipafmente tornados sôb a fó.rIDa, de sôpa -o u
açôl da ; .sôpa j 1ib.ien12e, sôpa de ervilhas ; -saladas
bem ooz:idas; espin.af:l'es ; feijões verdes.
d) .As .frn..etas, .1 henos a uv.a., cortidas ou
1

em. eompota.

e) O pão, bem cozido, torrado, - crô&bt
d-e pão.
,
_f) Por beb ida : vinho ,simples., nem nm;
use eerveja .fra~ , ou l eite. -O 1-e.ite d~ve ser
mistur.ado :ás ag n~ 1-ev,erneute alcalinas :; .ás

ag~s gazosas de Lainba.ry e.- CambuquüaJ por
exe.m plo, .mas desgazeifi.ead.3.:~.
3<?) T.r.ata.ndo-se de _dy.spepsia oorn d<ffiOrdens sympathieas, .adopté-se (} J'egimen e.x;cl usivamente vegetariano.
--Regimen das .molestias d-o iµtestip.o.-·
Ou dirige-se ao tratamento da diaa'rhéa., ~
ao da prisão d~ vent.re.
. . . ·,.
, No primeirõ ·caso : leite, regwen .láctea ~
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exclusivo, peptonas e leite (Bazile Fer1'is) ;
carne crúa e pós de carne ; cinta de flanefiai,
endutos impermeaveis, collodio (Drouet).
No segundo : regimen vegetariano, pão de
farélos, pães-doce, fructas, ameixas passadas,
uvas, cura d'uvas, la,ranjas ; aguas alcalinas:
aguas das fontes gazosas de Lambary ou de
Cawbuquira, puras, ou não por completo desgazei:ficadas (Dr. Pires de Alm,eida) ; sementes
de mostarda, de linhaça; gymnastica abdominal; massagem.

.

•

.

~
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r
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CONSTITUIÇÃO GEOLOGICA

A . nte as theorias correntes da moderna
sciencia, basta que as analyses bacteriologicas
demonstrem que o sólo, a atm~sphera e as
aguas s~ puros, para que ella conside:r e bom
o clima ; mas, não basta, ao clinico, que o
clima
puro, para que elle, com
. seja considerado
os olhos cerrados, envie in 1stinctamen~ para .
lá os seus doentes. Cumpre que esse clima,.
além de bom e puro, . p reencha ce~t? s f equisitos
que, nem sempre, e ~.t é d ifficilmente,pódem acl?,arse reuuídos n' uma só localidade; e por isso a fa lt a ...
apenas ã.e um, ou-inv ersamente-a suç1, pr<:do~inancia, s~m contrariar as condições . éxigill'ã s .
para as bôas qualidades de um clima merecidaménte reputado sadio, contraria no émtanto
a m a rcha çle certas molestias, embaraçando que
ellas cheguem beneficamente ao seu têrmo. ·.
:1\fister se faz, portanto, conhecer certas ,-pe,

r
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ITINERARIO

DaJ estações 11ydro-minernes de UIUBARY e de CADIBUQUIRA
• 1

1

Brotam estas aguas no· Estado de MinasGeraes, a trez leguas da cidade da Campanha.
Communica-se com a localidade por um ramal
da E. F. Muzambin_ho, que p~te da E. de F.
Minas e Rio, Est.a9ão de Freitas, indo esta
encontrar a E. F. Ceµtyal na estação do Cruzeiro .. Portanto quem, de,, ..qualqu~r ponto dà
E. F. Céntral, qt~izer dirigir-se ás Aguas do
. Lambary, deve tomar passagem di~ectamente
para aq uellas Aguas, pedindp b~ hete para a
estação de Aguas Virtuoza,3, e não simplesmente
. para Lanibary, que é uma povôação anterior
áquella, com estação, hoje, denominada Bias ."
Fortes. Chegado o viajante á estação do Ort!~
ze.iro, passa-se par~- a E. F. Minas e Rio seguindo ::J~té á estação do Freitas, onde toma o
ramal da E. F. Muzambinho até a estação· de

.
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Àg·uas Virtuozas, que é a que serve tí.s -Aguas
-do Lambary.
Esta povôação, situada nas abas da serra
da Campanha, muito pittoresca e âprazivei,
de5envolve,, se, em amphitheatro, ao derredor
da varzea: onde uaseem as footes mineraes,
por onde corre o ' rio lVIumbucçJ.,, e onde estão
0s jardins- e ed,i:ficios da Em.preza Lamba,i;y e
Cambuquira; bem como o edificio das duchas; o
estabelecimento hydrotherapico, , posto no centro
,
,
•
1
de· nm jardim ingiez-;- a easa dlo engarrafamento
das a:guas, e escr:í_pt0f"i<>aj tndo-em•qnadra, nrum
jardi1l.1 avb0risa€fo•, dentFo do qua.l estão,sitnatl'as
as dúas:fontes -gazosasr ~~a ap~Ifea-da ao_uso-- d_ÓS'
doentes ê ao-jmgarra,fam~to· ; e·. outra;, áí ali:mentação WIS: d u-chas· -e oonhejros.
J_ja,mba'ry eon ta eêrea dê; ~~zenta~ casas:,
uma - igreja é l1Lm
cemiterio ( oonsprúidosa esfor ços da: familia Breves, do Estado dtJ·
Rio), nnme-rosos passeios e sÍtios risonhos, onde
os estaeionarios vão-se·- espairecer· ao' scil'-vi-vificante das- montanhas:, taes como a celebre'
Volta db· O, successão de ruas com d011S kilom~"
tros de extensã:O. approximad'amen-te, em tôrno da;
·várzea• central ; o Retfr@·Felii , ·~ucantadora chaeara com exee-Lre-nte ç1,gua e ·heJlo, pomar, cuJo;.
prop-rie-tario-fran-q neia-os· gentilmente ao·s vísf-

,..,
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tan tes ; o Bosqu,e doo Pinheiros, p.a fazenda d~
Co-mmendador Francisco Engenio •d' Azevedo,
delicioso retiro a eêrca de 1.200 metros das
:fontes ; a (Jascutinha, sitio predilecto elos P.Oetas e
sonhador,es ; o Cruzeiro, em altura d'- onde se
deseortinam horizontes infinitos. A excursão .á
povôação de
, Lanibary, á seis kilometros de distancia, é preferida pa-ra os pic-nies, etc.
Possne Lambary oito hôteis muito proxi mos
das-fon~s, q'lle offerecem aos hospedes c-ommodidade e confôrto, á par éf.e cni1adoso ,e_ abn ndante
serviço de meza; e são: h.ôtel Meno, hôtel
Mineiro, hõtel Sol de ·Minas, hôtel Brazil,
hôtel

Central,

bôtel

Lambary,

hôtel das

Familias ; · e o,)lôtel .Leonel de Azevedo, de
mni recente cy>nstrucção..
Cambnquira conta
dous hôteis. Um d'elles, o mais importante é
dirigido pelo f?en pi,~p~ietario,. o Snr. Marcos
Freire de Aguiar·, . cavalheirq demasiado conhecido pelo .fino trato e esmerada educàção.
As diari~, no HôTEL::: AG-UIAR, são: para
adultos, 7$000; para crianças ~e famnlos, as
mesmas dos de Lambary~
_
As diarias, nos seis primeiros, são: 8$000
para adultos, 4$000 para crianças e 3$000 pa,i;.
ereados ; no 7'. , ~6~00 para adultos.
,,. /
Alé-m dos hôteis ha ·n umerosas casas, mo-

-,

352
.

'

biliadas .ou não, cujos- alugueis variam de
50$000 a 200$000 mensaes, onde as familias
preferem muitas vezes acommodar- e~ podendo
utilisarem-se da comida fornecida pelos hôteis;
_ caso não q t~eiram ou não possam dar:se ás
preoccupações do trabalho e ás canceiras dp
serviço domei:;tico.
Os gene1;os alimenticios são abundantes, da
melhor quaTidade, -e por . prêços que regulam
.os da Capital Federal. . Possue aquelµi locali1
dade, tambem, além ~e medicos e dentistas,
bem mont~das pharmacias ; e diversas casas de
negocio, taes ·como ·a rmarinhos, lojas de fazenda,
de modas, -q.e louças ; armazens de sêccos e molhados ; pada rias ; açou~ues, etc. : onde se varejan1 ou manip_,,,,,
ulam generos de primeira qualidade.
. · - • µ,
Para qualquer inform~ção, _podem os interessados dirigir-se ao Dr~ Ferreira N etto, · mé~.lico ela Empreza, -qu~ se presta graciosamente
a fornecer , todos os . esclarecimentos, nem só
sobre as aguas, como sobre o clima cl' aquellás
duas importantes estações hydro-mineraes.
· Concluitiçlo estas ligeiras con~id~ ções
feit~ a ra1>idps traços, chamâmos princij;>àl-. ·
mente a attenção: a) para a factlidade da via:
gem: partindo elo Rio de Janeiro ou de São
•.
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Paulo, chega-se ás .L\:guas do Lambary no
mesmo ·· dia, · custando a passagem, ida e volta,
valida por .. 40 dias, _ .a importancia de 48$900
réis _em 1~ classe, e - em : 2~ _classe- 17$100;
b) para a abnndancia e prompto a~cesso _dos
recursos, to"dios na propria séde ·das aguas;
c) para o conjunct o de elementos favoraveis
de qué est:2, estação h ydro-mineral é dotada,
sobresahindo, entre outros, o excepente, clima '
das medianas altitudes, ou sub-alpestres, sendo
complé,tamente desconhecidas, n' aquellas localidades, as febres palqstres; d) par~ as aguas
mineralisa das, ci1ja composição chimica torna-as
preciosas em grande _numero d e affecções morbidas mais frequentes, eiitre nós; ,,,e) finalmente,
para o estabelecimento h ydrotherá.p1-c.9, g_ ue proporciona ,.variedades
d.e duchas, banhos electco.
,
.
1
statico;:;, e até os meios proprios para as aJ).plicações kneippcas.
Terminadas e bem· executadas todas as·
reformas e melhoramentos que a Empreza tem
em vista, ter-se:ha, de feito, n'aquella_s localidades, ex cellente sanatoria, onde os · doentes,
nem só do paiz, como até f orasteiros; isfo é, _
das republicas vizinhas, poderão encontrar a
mais feliz alliança de clima bom a -excellentes
aguas mineralisadas.
23
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HORARIO DOS TRENS

/

DA

E-STRADA DE FERRO DE MUZAMBINHO
LINHA PRINCIPAL

-

ESTAÇÕES E
PARADAS

Q

.:::~

____ ____!_ _ _

T

7~0 1Famo. .•. .. ...... ........... 1
7--40 Pontale tc ...... ........... '
iS- ~o 1Espe1:•\ ........... .... .. ... .
10-00 !fluvial.. . ... ......... .. .. .
lÜ\-;3,=; Varg inho. ...............•.
11-10 Parada do Bo.ptista ..

~:~:1::i.~ ..~.~~~~ ~8
1

Fluvial •...... , : .. :. . .. . .
9-30
Espera .. ... ...
10--30
Pontalete.. ........ ..... l'l-00
.

)

~

\

Tres Coraçües........ 1 ... ~ ...

N

ESTAÇÕES E
PA.RADA§ ·

<

1

•• ••• ••

·T

T
1-10·
2-20
2-55
3-35
4--45
5-qO

2-10
2-50
3-,-25
4-35

õ-2Q

Trei; Corações .•.••••.•• · ~

Fama. ............ ........ 12-10

1/
RAM·-A~

DA -COMPANHIA

Horario p rovisorio

-
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,

ESTAÇÕES E
PARADAS
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<

"' 6"'
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T
Freitas ...... . ...... .•. , ...... 5.211
5
.67
Ko.
15..
Parada d o
P. Sta.. Catbarina.. 615 6.17
Bias Jfortes ............ 6.45 6.50 M
Aguas Yirt11ot1as .... 7 .15 ...... ······
Parada do Ko. 48 .. ...... ···- ......
Parada do Ko. 57.. ...... ......
Cambuquira.... ...... ......
RIO
...... 9.00
Campanha ...... .•....

.

......

<

Q

.:::
e;
<
o.

~- ESTAÇÕES E
PARADAS

-----J.Y.I.IX.TOS

R

3

<
Q

<

A

.:::
o::

<
o
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R

4:

< '! <
Q

•

:::,
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<
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õ

Q
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o::
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- !:__.-- :• T 1

...... ......
.......
iDiô

llf

7.00
7.15
7.35
8.U

Campanl111... .• ... ::.•.
Cambuquira..: •. .....
Parada. do Ko. 57.. ......
Parnd1\ do J{.u 4!) •• M
Agu a s Virtuosas ....
Bia.s Fortes ...... .. .... 6.25
P. Sta. Co.tha.rina .. 6.58
Parada; do K 0 • 16 .. 7.17
Freitas..• . ....... .. .... 7.5i>

M

......

6.00 5.00
6.30
7.00

.

3.00
3.50
4.W
4.40

'

N. B . - Os trena R 1 e R 2 estão em correspondencia. com os trens
n. 1 e n. 2 1 da. Minas & Rio, de Cruzeiro pan~ Tres Corações e vice-ve1·sa,

P~ntôando aqui este despretencioso trabalho, que só aspira popularis_a r o conhecimento d' estas aguas beneficas, que tambem se
pódem. considerar elementõ e fo11:te de riqueza
. nacional, devo cumprir a rigorosa jll.!;ltiça de
fazer uma referencia pessôal, . .- q.úe muito de ind ustria . reservei para ch~ve d'este opusculo.
· Refiro-me ao actual governador d~o Estado
de l\Iinas, o Snr. Dr. Rias Fortes, a quem ·em
bôa hora foi confiada a alta administráção ~ ssa
larga e bella porção do sólo brazileiro, d estinada a ser um dos mais abundantes, si não
já o principal celleiro sul-~mericano.
O Snr. Dr. Bias· FO,Ftes, espírito dos mais
alevantados, sabe bem · quê, para collocar o
Estado de Minas na altura, que lhe compete,
entre os demais Estados de norte ao s1:1I, basta
impulsionar a sua industria e a sua lavoura,
tão promettedoras que, natural e espontaneamente, e quasi sem orientação scientifica póde
affirmar-se, attin gio desem.volvimento tal que,

.,.

.,.,

com · o m ais simples esfôrço, fal-as-hia .avantajar-~e ãs das mais adeantadas da_ União. . .. . •
E sabendo, como .sabe, e conhecendo, ·coino "
conhece, m elhor do q ue ninguem o que cumpre . ..
fazer, lim ito-me a pedir-lhe que, a o lêr estas des~- i.'
a linh.a d as paginas, volte por momentos as suas _
vistas p a ra o assumpto d~ .qúe . me ~ccupei :.
c·oin_ po~co; '·com ·n:uii td pióuêo,.' ~ ~rá S. Exl: o
EstaffC? de l\finas tã? p~o"~tttado ·co1?1Ó . _o s · paiies
q u e, no velho mundo; áafe:rein, dà fama de suás
~gu~ nii'neral i~adas, em; •n á da, absoi~_ta~én~e ein __
n a da supertores ·ás mi ri eiras, ·provei tos incalculáve is: E tão té.çünd os . serreô ·: 'os-· pro venfosi· i::tií~
níe . arreceio' ga~antir,- que •·_esses sulcos . d'ag~a
serão verdade ir"o g vei~s d'oiro; ·.· põis,> s~in·e -a
van tage íu··a:e pode~em· ser•ei:plp r'ados com: ·~11:it o
m e~os esfôrço, : q{~e aquelles, . ~ffere~~m ai~d.à :a
· 'd e produz"irem. muito mais, · que os do·· pré-·
ci osÓ metal. -De . rest~, --dós v eios d'oiró teID::~o
Estado de "Minas .- vistó esgÓt~r-se: deixandd des- ....
povôado e . ·s áfai:o.·
sóio : é~J?lOrado~ . aó ~p~o ; que, . dos· v_~ i9s .d'aguà, está vendo_brotar, :flo~it,
fruct ificarém_ aldeias,···que se convertem-.~;0nro
p or · encanto -=em.- -v.:illas, e villas que serão em
breve éidades opulentíssimas;~-~
.
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