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1. - ANNEXOS :

R lalori,) citJ mg. lIhdro eh iI Dr. 7. d4 Canoa/no Alm:ída soóre os esludt,s fiilos na VARZEA

D MARC\!.;

- Rell//orio do L·Il•.fdllluiro eh,jl Dr. Im:ld Gmlts Pt!râra soóre os erflltiJs feilJs em B3LLO

IIOR1' :-ln: ;

- R la/o/ io ,[0 (II.r;. lIhtiro ch iI Dr. Alallo.:! da illla Cem/O soón os aludosfilos em BARB.>\CE.....A ;

· - Rtf'l/clrio do clIgtnhdro i.';1 Dr. E"g lIio de Barros Rija G.lba lid soór os (slll.fos filoS em

JUIZ DF. I'Ó&A ;

· - Rda/orio liJ m." lIhdro ehil Dr. L.-ti;; .lúrli'l'to d.: J.llor.us sobr.: IS alI/dos j.ilos no

rARA' "

- R la/o,;' d~, tO n)l:-il/tisld Dr. 7. Ricardo Pir,s d'Al11ldda '"

- 11"~1 st. d.1S aguas ( II ,'ellOs '"

· - T.lbd/tls lIum i.dS das l,tS I.'a iíts ,m:lt:orol(lg' /dlas nas ci,tCO l. ca'ida des "

rdaritl. dü IIlI,rior, para o SCI"<'I{os IiI eOH/missão ;
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18l}3 em - JLIZ DE F'RA'
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m. - PLANTAS:

[ • Varzea do JI1a1'ça!J

2. - Bello Horiso/tteJ

3. - Reco/tltecimwtJ do l'cU/ul j;rreo neccss.wio jJara ligar Bello Horisonte á E. F. Central

110 Brazi!,

4· e 5. - BarbacmaJ

6. - Juiz de Fóra J

7. - ParaúnaJ

8. - Tn'cho da car'a g ograjJltica do EstadoJ indicativo das lz'gaçães da VIl1'zea, Bello Horiso/lte e

Barbauna á viação ferrea - fedira! e esta:fo:r-l- já cO/tstruída, o/t em via de cO/tstrucção ..

IV. - ESBOÇOS DE PROJEctOS

1", .... Pa!acio Prêsidl!ltcial,

2. - Forn1lZ Administrati<. o,

3. - Congresso Legislativ{l,

4. - Palacio da Jnsfiça,

5. Camara JllfwticijJa'/,

6. Escltola N{lrmal,

7. »Primal'ia,

8. - Repartição Policial.

V. - COLLECÇÕES DE ÁMOSTRAS:

:lexistentes nas proximidades de BELLO no·
RlSONTE ;

'.

existentes nas proximidades de DARBACENA ;

:1 existe.ntes nas proximidades de JUiZ DE

FORA.

1.

2.

3.

4.

5·

6.

7·
8.

9·
~O.

Collecção de ámostras de madeira.

Collecção de ámostras de pedrasJ fijolos, telhas

gil/as, etc .

Collecções de ámostras de ocresJ kaolin, cal, dc.

.Glllecção de ámostras de madeil'as

Collecção de ámostras de pedras,. al'gillas, ele.

Collecções de iÍmostras de ocres, cal, etc.

Collecções de ál/Zostras de jJJdrasJ cal, etc.

Collecção ti:! ámostr.ls de madeiras.,
Collecção de ámosl1'as de argitlas.

Collecções de iÍmoilras de p.?tfips, cal, de.

ar-j..
.

existentes nas proximidades da VARZEA DO

lIfARÇAL;
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o sentimento de grata admiração que cada vez mais me domina em relação

ao beIlo e florescente Estado de Minas Geraes, que tão salutares exemplos

praticos está offerecendo da excellencia do novo regimen constitucional em boa

hora inaugurado na nossa Patria, e tambem - para que não confessaI-o~

o desejo de corresponder, mais uma vez, á honrosa confiança, pessoal e

profissional, càm que V. Ex. de longa data me distingue, - determinaram-me a

aceitar a ardua incumbencia, para que V. Ex. convidou-me, quando o tempo

disponivel para desempenhal-a era já demasiado escasso para permittir

resultado que a mim proprio satisfizesse.

Aceita a tarefa, procurei habilitar-me a corresponder á lisongeira espectativa

de V. Ex. supprindo a minha insufficiencia por meio da collaboração efficaz

de collegas que, por notoria competencia e provada dedicação pelo serviço

publico, me offerecessem solidas garantias de superar - por decidida boa vontade

e esforços decisivos - a deficiencia desesperadora do tempo.

Si, pois, posso apresentar, n'este momento, a V. Ex. um trabalho que,

embora incompleto, excede ás razoaveis exigencias das Instrucções i, devo-o

apenas no acertado plano de estudo que adoptei e á valiosa cooperação que logrei

obter de collegas que não duvidaram correr o risco de perder melhores ensejos

de collocações vantajosas, compromettendo-se a collaborar commigo n'nm

trabalho aleatorio e que tinha de ser executado nas mais - ingratas condições de

prazo; cooperação auxiliada pela de um iilustre medIco hygienista, de reputação

feita, que prestou-se a trocar, durante alguns mezes, as commodidades que

seus meritos lhe proporcionam nesta grande Capital, pelos' incommodos e fadigas

de penosas viagens a cavallo pelas interminaveis serrarias do interior de
Minas.

1.- Vum t,'ansoriptns no :>,nnexo r ao presente relato do.
R. 2
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Não é-nem poderia ser-completo o trabalho qus 6ra apresenlo ; mas, nillguem

contestará que, para o fim preliminar que se tem por emquonto em vista,

seria desnccessario proceder-se á esludos mais completos em todas as cinco

localidades, quando uma só d'el1as terá de ser a escolhido; e essa, então)

exigirá, para a ot'ganização do projecto da nova cidade a constl'Llir, ESTUDOS

DEFI [TIVO abrangendo desde o levanlamenlo da planta topog7Ytphica olé á

redacção das regras gentes a que deverüo obedecct' as cdificações particulares

sob o mulliplo ponto de vista tecllnico, esthetico e hygienico.

Tendo de proceder ao esludo comporativo de cinco localirindes, de modo fi

verificar qual d'ellas offereceria melhores condições gemes para o estabelecimento

da Capital Mineira) e dispondo apcnos de :) mezes impro7'ogaveis e de limilada

verha orçamentaria;- p81'cceo-me que melhor e mais seguro seria confiar o esludo

de cada localidade, simultaneamente, á um collega compelenle e crilerioso, e

incumbir um medico h)'gieni ta de, visitando-as todos e colhendo os dodos,

observações e informações que julgasse convenientes, ojuizar das condições

sanitarias de cada uma; - reservando-me a inspecção geral de todos os traba 111OS,

o exame pessoal de lodas os localidades, a deducção comparativu dos dados

posiliv s que fossem reunidos e, finalmente, a organização dos esboços dos pro

jectos dos edificios publicos indispensaveis ao regular flmccionamento de urna

c9pilal, em qualquer das 10co1idades que venha a ser escolhida.

Seguindo este plano, confiei os estudos na VARZEA DO MARÇAL DO Dr.

José de Carvalho Almeida) em BELLO HORISONTE ao Dr. Samuel Gomes

Pereira) em BARBACE A ao Dr. lvlanoel da Silva Couto) em J IZ DE FÓRA

ao Dr. Eugenio de Ba7'ros Raja G:;,baglia) e no PARAÚNA ao Dr. Lui:: LlIal'tinho

de Momes, e convidei para medico-hygicnista da Commissi'lo o Dr. J. R. Pires

de Almeida, do que dei logo sciencia a V. Ex., como me cumpt'ia; e facultei

a cada um a admissão de auxilim'es que, nos limiles restrictos de suas

funcções, deram-me lodos justificados molhos para merecidos louvores.

Os tt'llbalhos -realmente esforçados,- que cada um d'esses il1ustres profis

sionaes executou, COI1 tam dos relatorias pnrciaes que V. Ex. encontrará

annexcs; e, lendo-os eu ocornpanhado de perlo, visitondo repelidos vezes as

localidades cm estudo, posso ossegurar a V. Ex. que-no prazo limitadissimo

de que se dispunha e sem verba que permiltisse maior numero de ouxiliares

technicos, e menos a collabornçüo de alguns especinlislas para àelcrminações

astronomicas das localidades, exames geologico:3, analyses chimicas e bu

ctereolociica8, elc., - não ero materialmente possivel fazer mois, nem melhor;

....mesl11o porque, em algumas localidades, nada hovio ainda feito que servis-se

ao menos de ponto de partida; em outras, mnl enlendido retl'ahimento dos
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interessados obstou que informações seguras e indicações uteis facilitassem e

orientassem as pesquizas e os exames, forçando d'est'arte perdas de tempo e

caminhadas infructiferas; e até, em outras, a carencia absoluta de recursos de

toda a sorte de~erminou D. necessidade da construcção de rancho para abrigo

proprio do engenheiro e seus auxiliares.

ão sendo natural de lIfinas Gel'aes, nem tendo ahi o minimo interesse

pessoal, directo ou indirecto, e animado, p r ou~ro lado, dos sentimentos a

que já me referi, enconlrei-me e encon~ro-me felizmente, no exame e estudo

des~e assumpto, com a mais perfeita isenção de animo e de espirita, sem

predilecções prévias e, mesmo agora, sem paixões adquiridas; fazendo os mais

ardentes votos para que o futuro confirme a escolha que fór decre~ada,

embOl'a divirja a decisão suprema do Congresso Legislativo das indicações que

ofrereço como resultado do meu estudo comparativo, e bazeado nos dados

positivo reunidos pelos meus distinctos eollegas, que egualmente se acham

em identicas condições, visto como evitei cautelosamente recorrer á collaboração

de profissionaes mineiros, á cuja cooperação já tenho aliás devido, em outras

commissões, os melhores serv iços.

Ne ~as condições, julgo-me no direi~o de usar de in~eira franqueza, sem

preoccupar-me de que cer~as verdades possam desagradar, de qualquer modo,

áquellas pessoas que, deixando-se dominar por mal entendido espirito bairrista,

não antepõem as altas conveniencias do Es~ado ás mais bem fundadas predi

lecções e aos mais legitimas interesses locaes.

E, expos~o assim, em tr:lços geraes, o plano e a orientação a que obedeceo

a elaboração do presen~e trabalho, apresento-o a V. Ex., agradecendo a honrosa

escolha com que me dis~inguio, para prestar ao Estaelo ele Minas Geraes um

modesto serviço e a V. EJ.(. a minha collaboreção technica no cumprimento

de uma das disposições da Lei Organica Mineira.

SAÚDE E FRATERNIDADE.

Illm. Exm. Sr. Dr. Affonso Augusto Moreira Penna, muito digno Presidente

do Es~ado de Minas Geraes.

Engenheiro civil.
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I TRODUCÇÃO

Em meio do grande planalto brazileiro limitado ao norte e à oeste pelas extensas

planicies do Amazonas e do Paraguay, ligadas pelos valles do Maeleil'a e Guaporé,

occupa o Estado de Minas Gemes posição proeminente, não só pela amplidão do

seu territorio, uberdade do seu s610 e riqueza inesgotavel do seu sub-s610, como

tambem pela altitude de que domina toda a vasta região que o cerca.

Desinvolvendo-se em successivos chapadões, profundamente exca vados pelos

valles de innumeros rios, desde a Cadeia oriental, que comprehende as Serras do

Mal' e ela Mantiqueira, até á Cadeia central, ou goyana) que abrange as vastas

serras existentes á oeste do S. Francisco e entre as cabeceiras do'Tocantins e do

Araguaya e as do Paraná, não é esse planalto - como. observa o emerito pro

fessor Orville Derby-propriamente montanhoso) embora offereça , em seus principaes

lineamentos topographicos, conformação sensivelmente ondulada.

E' certo que, apoiando-se á Serm elo Mar e deitando-se por sobre as da Manti

queÍ1'a, Espinhaço e Canastra e suas varias ramificações, abrange o territorio mineiro

a zona mais elevada d'aquelle planalto; mas, nem por isso, a configuração geral do

seu sólo afasta-se, no conjuncto do continente sul-americano, do relevo normal das

regiões accentuadamente onduladas, porém não propriamente montanhosas. E o

traçado e o trafego de quasi todas as suas estradas de rodagem, pelos cabeços dos

successivos morros evitando os valles dos rios para garantia da conservação,

evidencía que, de facto, não é o Estado ele 1IIJinas Gel'aes um paiz montanhoso, no

rigor deste termo.
Situado entre 13°52' e 220 56' de lato sul e 30 6' de longo oriental e 80 9' de longo

occ. do meridiano do Rio ele Janeiro, e desinvolvendo'-se por encostas, serras,

chapadões e planaltos, com altitudes variando entre 300 e 1.200 metros, divide-se

este grande Estado em quatro regiões bem distinctas, pelas condições geraes de

dima, salubridade, natureza do s610 e riqueza dos reinos animal, vegetal e mi·

neral.
Segundo a criteriosa classificação do S,'. Copsey 1, essas regiões são:- a da matta,

situada entre a SerlYl elo Mal' e a ela lllJantiqueÍ1'Cl) caracterisada pela uberdade do

i o-Breue hoalado ele geo[JrctJlhiCl [Jc.-a! c do Brct=iL, eSJlecia ,ilcate de JliulIS aera"" o

•
•
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s610; - a do campo, que comprehende o grande planalto ela Jl!lantiqueira, caracLe

risada pela amenidade do clima;-a do S8l'tclo, que comprehende os vastos chapadões

das terras altas d03 valles do S. F7'Clncisco e seus innumeros aftluentes, caracteri

sada pela exuberélnte riqueza do seu sub-sólo; - e, finalmente, a das ma7'gens

do S, Francisco, caJ'8cterisada pela extraordinaria aptidão de suas terras para as

grandes culturns de consumo universal e, portanto, larga exportaçã.o.

Das cinco localidades indicadas, pela Lei n. 1 de .26 de outubl'o ele 1891, em

observancia do preceito consliLucional do ad. 13 das Disposições transit07'ias da

Constituição de 15 clejunho de 1891, para, d'entre ellas, ser escolhida a destinada

para a nova capitol do Estadb, umn - JUIZ DE FÓRA - acha-se na região da matta,

duas - BARBACEl A e VARZEA DO MARÇAL - na região do campo, e as outras duas

-BELLO HORISONTE e PARAúNA-na região do se1'tão)' e, cada uma dellas representa

com vanLagem a respectiva zona em que se acha situada.

Incumbido de examinar qual d'essas localidades offerece melhor conjunct6

de condições naLuraes e locaes para o estabelecimento da nova capital mi

neira, e tendo procedido, com o auxilio efTIcaz de coUegas de completa idoneidade,

aos estudos comparativos indispensaveis á elaboração do meu juizo, cumpre-me

expor os trabalhos realizados, os resultados comparados e as deducções feitas,

afim de que fique patente a isenção de animo com que foram obtidas as con

clusões a que fui levado.

E, para meLhodisar esta exposlçao e tornai-a o mais clara que me rôr

passiveI, procurarei cingir-me, na divisão do assumpto, de que tenho de oc

cLlpar-me, ás indicações precisas que - de modo synthetico, mas completo - foram

estabelecidas pelas Instrucções de 9 de dezembro de 1892, expedidas para os

serviços desta Commissão.

Nesse intuito, estudarei - em relação a cada uma das cinco localidades e

comparativamente entre todas - os seguintes ilens:

1.0 - CONDIÇÕES NATURAES DE SALUBRIDADE em relação áposição geographica,

á altitude, á configuração topographica, á natureza do sOlo e do sub-sOlo e "egimen

das aguas superjiciaes e subterraneas, á climatologia, á nosologia, e, finalmente,

aos melhoramentos que convenha adoptar para garantir) ou modificar taes con

dições naturaes, á medida que fór se elesinvolvendo a futura população local)'

2.°- ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL, quer quanto ao volume e á quali

dade das aguas, quer quanto ás condições de p1'essão e canalisação com que

possa m ser fornecidas;

3. 0 -EsGÔTO DASMATERIAS E AGUAS SERVIDAS E PLUVIAES E DRENAGEM DO SÓLO,

attendendo 80 systema que melh01' se preste ao saneamento interno e externo da

futura ciclade)·
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4.0- FACILIDADES DE EDIFICAÇÃO E CONSTRUCÇÃO DI GERAL, quer quanto

á abundancia dos materiaes c suas qualidades, quer quanlo á {acilidade de

obtel-os na localidade;

5. 0 - RECURSO DE VIDA, quel' em reloçilo á aptidcto do pl'oprio sOlo local

para a pequena lavoura, que I' em relação li facilidade de obter generos alimen

ticios em centros productores proxinws, ou mesmo distantes, mas já sercidos

por meios l'cgulares de transportes rapiclos >'

6. o - ]LLU:\lINAÇÃO PUBLICA E PA RTIC LAR, em relnção ás exigencias sempre

crescentes da vida moderna e ás vantagens economicas c hygienicas do ystemas

mais usuaes e nulis aperfeiçoados;

7,0- VIAÇÃO GERAL ESTADOAL, :\IUl'ICIPAL E RBANA, em relação ás estradas

iá construida , aos l'ios navegaveis, ás facilidades ele construcçelo, ás garantias

de tra{ego, ás boa.s condições ele tracçcêo, elc., elc.;

8. 0 - DE PEZA MINDIA, que exigirá a execllção do lrnballlos reIDlivos - aos

estudos definitivos indispensaveis á ol'ganisaçc7.o do projecto da nova cidade, ao

abasteciJnento d agua potavcl sujficiente para as necessidades da populaçcto

emquanto n{w exceder de 30.000 habitanteS, - á installaçcto de um systema

aperfeiçoado de esgotos na jutUl'a cidade> que possa junccionaJ' l'egularmente,

emquanto a populaçcto nelO exceder o limite indicado, - á installaçcto ele um

systema de illUlninaçcto nas m,esnws condições, e, nnalmenle, á construcção dos

edificios inclispenscweis ao junccionamento l'egular das repartições publicas'

9. 0- CONCLUSÃO, PARALLELO E CLA SIFICAÇÃO GERAL E I:\D1CAÇÃO DA LOCALI

DADE PREFERIVEL •

•
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COMMISSAO D'fSTUDO DAS LOCALlDADfS INDICADAS PARA A NOVA .CAPITAL
ESTAOIT DE MINAS GERAES

Janeiro a Abril de 1893

•

Quadro comparativo das observações meteorologicas

• LOCALIDADES ESTUDADAS:
Varzea do Marçal, Bello Horizonte, Barbacena,

Juiz de Fóra eParaúna

OBSERVAÇÕES

VARZEA DO MARÇAL

Al:titude••• 903 tIl.

BELLO HORIZONTE

A1'titude••• 805 tIl.

BARBAOENA

A1tl'tude••• 1.150 tIl.

JUIZ DE FÓRA

A1ti'tude... 677 tIl.

PARAÚNA

A1titude••• 500 xn.

Maxima observada ..

Temperatura correspondente................... . .

Média tIlensal ·.···.·· ·
BARO~ETRICAO '
(l'eduzidas a 00 e ao nivel do mar) TeIIlperatura tIlédia .

Minima observada ..

,Temperatura correspondente ..

Maxima absoluta observada .

Média das mnximas ; .

THERMoMETRlc..s Média tIlensal .

Minima absoluta observada ..

Média das mioim:ts .

JANEIRO FEVEREIRO

760.6~ 763.50

21'.0 200.5

757.55 753.72

751.91 7~.J3

22°.0 260.5

300.0 290.5

250.2 250 O

22".0 220e2

150.5 1SO.0

180.8 160.9

MARÇO

771.47

210.0
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INSTRUCÇÕES

pelas quaes se deve guiar a Commi ão incumbida do estudo da Clnco
localidades indicada para a futura Capital do E tado de Minas
Gerae , approvadas pelo Governo por despacho de 9 de Dezembro
de 1892.





I

o estudo das localidades indicadas pela Lei n. 1, addicional à Constituição, rara a
futura Capital do Estado, é confiado á uma Commissão technica, que devera apresentar
o resultado de seus trabalhos á tempo de ser submettido à consideração do Congresso
Legislativo em suas sessões do proximo anno.

II

Em cada uma das cinco localidades indicadas, o estudo sera feito tendo-se em vista
o estabelecimento de uma cidade de 150 a 200 mil habitantes, e deverá comprehender :

1.o-As oondicções naturaes de sahtbridade, para o que a Commissão examinara:
- as condicções do solo e do sub-s610 em suas linhas gel'aes de formação, attendendo ao
regimen das aguas supel'ficiaes e das camadas inferiores, á existencia de pantanos nas
'circumvisinhanças, etc. ; - as condicções atmosphericas, attendendo á temperatura, à
pressão, a humidade, às chuvas, aos ventos reinantes, etc. ; - as molestias que forem
mais frequentes e, bem assim, as súas causas naturaes; - e, finalmente, os melhora
mentos que, a esse respeito, possam ser introduzidos. Para elucidar estas questões, alem
das observações directas que deverá fazer, a Commissão se soccorrerá de outros meios de
informação, colhendo provas documentaes, dados estatisticos, tradicção oral, etc.

2.o-Abastecimento abundante de agua )Jotavel, devendo ser examinados os manan..
ciaes que poderem ser aproveitados, não so quanto ao volume e qualidade das aguas,
mas tambem quanto à altura disponivel, devendo ser indicados os meios de conduzil-as
e distribuil-as, e avaliada a despeza minima para a execução das respectivas obras.

3.°_ Os esgotos e conveniente escoamento das aguas pluviaes, e, bem assim, a
drenagem do solo, cumprindo á Commissão indicar o processo preferivel para os esgotos,
quer des'pejando suas aguas, depois de convenientemente purificadas e desinfectadas, em
rio que se preste a recebeI-as, quer applicando-as ã irrigação de campos, onde soífram o
processo chimico da epuração pelas terras, devendo ser avaliada a despeza minima que
exigirá a execução das respectivas obras.

4.° - As facilidades o/t'erecidas para a edi{icaçclo e construcçclo em geral, de
vendo a Commissão examinar as pedreiras, jazidas de barro, caieiras, depositas de areias e
mattas que houver nas cercanias, e devendo indicar, caso não se prestem ellas ás exi
gencias, em larga escala, da nova cidade, os meios de obterem-se na localidade taes
materiaes e as condicções economicas em que o poderãO ser.
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5. 0
- Garantia de um farto abasteoimento dos produetos da pequena lavoura

indispensaveis ao consumo diario, devendo ser examinada a fertilidade do s610 e sua
aptidão para esse genero de cultura, e devendo verificar si, à pequenas distancias,
existem jà, ou podem ser creados, centros de pequena lavoura, capazes de abastecer o
mercado da nova cidade.

6. o - A z"lluminação p~tbtica eparticula?", em condicções de satisfazer às exigencias,
sempre crescentes, da vida moderna, nas grandes cidades, devendo ser indicado qual o
systema preferivel e avaliada a despeza minima que exigirà sua installação.

7.o - As condicções topographioas em relação d livre circulação dos vehiculos e ao
estabelecimento de carris urbanos.

8. o - Ligação ao plano geral da 'viação estadoal e federal, de modo a facilitar a
acção politica e administrativa dos poderes publicas e o movimento commercial e indus
trial do Estado, devendo ser indicadas as linhas que sera mistér construir, avaliado o
respectivo custo pl'ovavel, e devendo, bem assim, ser indicadas as linhas já construidas,
que possam com vantagem ser aproveitadas.

9. o - A despeza minima, finalmente, que exigirão as installações iniciaes indis
pensaveis para o regular funooionamento da nova Capital, e relativas ao - levanta
mento da carta topogmphica da localidade escolhida, - projecto e locação da nova
cidade, - arruamento. - construcção das obras para abasteoimento d'agua e para
esgotos, - instaltação do systema de illuminação, - e edificação dos predios 1'ndis
pensaveis ao serviço das repartições publioas, devendo a Oommissão juntar ao relatorio
dos seus trabalhos os esboços que organizar para a avaliação do custo provavel de
taes edificios.

I:J:I

A Oommissão distribuirá o seu serviço de modo que, tanto quanto fôr praticamente
passiveI, sejam simultaneos os estudos das localidades indicadas, ficando todavia liv:re ao
criterio do Ohefe encaminhaI-os como melhor lhe parecer, attendendo ás indicações que
o proprio desinvoJvimento dos trabalhos lhe fór ministrando e á conveniencia de não
exceder o prazo dentro do qual deverão ficar concluidos.

IV

A Oommissão se comporà, além do Ohefe, que sera nomeado pelo Presidente-do
Estado, de cinco engenheiros, de um medico, de um auxiliar-administrativo, de um
desenhista, e do pessoal auxilar e trabalhador que fór necessario. Os engenheiros,
medico, auxiliares e de8enhista serão escolhidos pelo Ohefe da Oommissão, que commu
nicará ao Presidente do Estado, não. 6 as escolhas primitivas que fizer, como qualquer
substituição que occorrer durante os trabalhos.

Os trabalhadores serão admittidos e despedidos, livremente, pelos engenheiros. -
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v

As despezas da Cúmmissão, quer referentes ao pessoal, q,uer á acquisição de' instru
mentos' quer a transportes, serão satisfeitas pelo Chefe, mediante adiantamentos succes
sivos que lhe serão feitos e de que prestará contas mensalmente.

VI

A escripturaçãO e contabilidade da Commissão ficara I a cargo do auxiliar
administrativo, além das demais attribuições que lhe forem confiadas pelo Engenheiro
chefe. Todos os documentos de despezas serão assignados, ou rubricados, pelo Enge
nheiro-chefe.

O Engenheiro-chefe dara aos engenheiros, auxiliares e mais empregados da Com
missão as convenientes instrucções para completo desempenho do serviço.

O Engenheiro-chefe poderá conceder licença aos engenheiros, medico e auxiliar
administrativo por 15 dias. A interrupção do serviço por mais desse tempo impor ta
dispensa da Commissão.

Ao Engenheiro-chefe poderá o Secretario do Interior conceder licença ate 30 dias.
Por motivo de molestia perceberá a metade dos vencimentos o membro da Commissão
que obtiver licença.

VJ:I

A' cada um dos engenheiros e ao medico será abonada a gratificação mensal de
1:000 ; ao desenhista, a de 400 ; ao auxiliar administrativo, a de 350$, e ao Chefe da
Commissão, a de 2:000$000.

Aos auxiliares e trabalhadores serão pagas as diarias que, em cada localidade, forem
arbitradas pelo Chefe da Commissão.

VIII

O resultado dos trabalhos da Commissão deverá constar de um relatorio que será.
apresentado ao Presidente do Estado, consignando os dados colhidos, estabelecendo uma
comparação entre as localidades estudadas, e indicando qua.l a prefel'ivel. Ao relatorio
acompanhal'ão cópias em duplicata dos relatorios parciaes, dos esboço que tiverem sido
organizados para servirem de base ás avaliações das obra, series de preços e de
quaesquer peças justificativas que fôr conveniente annexar-Ihe.
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IX

Os instrumentos que forem adquiridos para os trabalhos da Commissão serão
entregues, logo que terminarem os trabalhos, á Secretaria de Obras Publicas do
Estado.

Está conforme o original.

Secretaria do Interior do Estado de Minas Geraes, Ouro Preto, 9 de dezembro
de 1892.

o CHEFE D.~ 21\ SECÇÃO,

José CoeZho Linhares.
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00 DIÇÕES ATURAES DE SALUBRIDADE

As condições naturaes de salubridade de qualquer localidade decorrem das

respectivas posição geographica] altitude] configuração topographica] jórmação

geral e constituição geologica do sólo e do sub-sólo] regimem das aguas super

jiciaes e subterraneas e condições atmosphericas e nosologicas.

Para analysar, portanto, as cinco localidades indicadas, em relação á salu

bridade, é mistér analysal-as, successivamente, sob cada um d'estes aspectos,

que são outros tantos prismas, atravéz de cada um dos quaes podem ellas ser

observadas de modo bem diverso, umas em relação ás outras.

E' o que farei nos subsequentes paragraphos.

§ 1.0 - Posição geographicn. e topographia

A classificação das cinco localidades, sob este ponto de vista, resalta

naturalmente do parallelo comparativo que, em breves resumos, passo a apre

sentar das condições de cada uma d'ellas, como premissas indispensaveis ás

conclusões a que sou levado.

Varzea do Marçal.- Siluada na confluencia do rio Carandahy com o

rio das Mortes, na aba occidental da Serra de S. José,-nada mais é a VARZEA

no MARÇAL que um bellissimo e encantador suburbio, ainda não habitado, da pitto

reses cidade de S. João cl'El-Rey, da qual dista apenas uns quatro kilometros.

Sua posição geographica póde, portanto, ser indicada pelas coordenadas

d'essa cjdade, que são: 21° 8' 4" de lato sul e 10 6' O" de longo occ, do

meridiano do Rio de Janeiro' e sua altitude, rectificada 1 pelo recente nivelamento

ela linha de Barra Mansa a Lavras, deve ser superior a 903 metros ácima do

nivelo do mar, cóta esta tomada em um dos pontos mais baixos da localidade.

1.- Veja-se, no annexo A, o relataria do Dr. J. de Carvalho Almeida.
R. 3
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Inclinando-se, do sopé da Serra de S. José pam a conftuencia dos rios

Carandahy e Mortes, na direcção geral de KW', com a declividade média de

1 %, é a VARZEA DO MARÇAL constituida por dous planos levemente inclinados,

um contra o outro, fórmando na linha de encontro pequeno contraforte, de 15

meLros de altura média, que, elevando-se sensivelmente àcima do nivel médio

da VARZEA, nas proximidades do rio das Mortes, vae desapparecendo ponco

e pouco á medida que se approxima da Serra. D'esses dous planos incli

nados, o do sul, que, do pequeno contraforte que os separa, se inclina para o

7'io das Mortes, é conhecido na localidade pela Var.:ea do Porto, reservando-se

D. denominação especial de Var.:ea elo M a7'çal sómente para o segundo, qne se

inclina mais para o rio Carandahy.

Em geral, porém, esta denominação abrange Loda a vasta zona i que,

desde S. João el'El-Rey, estende-se até a encosta occidental da Serra de S. José,

por ambas as margens dos dous rios, comprehendendo :

1. o - a Varzea ele .Mattosinhos, situada entre o ribeirão AfJuas Limpas e o

7'io das Mortes, e já constituida em arrabalde da cidade muito procurado por

sua salt,lbridade;

2. o - a Varzea' elo Porto, que communica com a de Mattosinhos por meio

de uma ponte, de 52 metros de vão, lançada por sobre o rio elas 111ortes, e

que termina no pequeno cont.raforte a que já nos referimos;

3.° - a Varzea elo Marçal propriamente dita, que, do sopé da Serra de

S. José se inclina para a conftuencia dos dous rios, terminando, ao norte,

n'um segundo contraforte da Serra, de 50 metros de altura média;

4. o - os terrenos elo Estado que, situados á margem do Caranelahy, em

posição elevada e de notaria fertilidade, tinham sido destinados para as colonias

Ca7'anel'Clhy e Feli.:ardo;

5. o - e, finalmente, os teri'enos altos situados além do contraforte de 5~

metros de altura média que limita, ao norte, a Va7'.:ea elo Ma7'çal propriamente

dita.

Toda essa esplendida zona de exceUentes terrenos - que se espraiam uns

em bellissimas varzeas suavemente inclinadas para os rio, e outros se

distendem em piLtorescas explanadas por sobre os pequenos contrafortes da

Serra, offerecendo aquelles a planicie conveniente para o desinvolvimento

commercial de uma grande e importante cidade, e estes encantadoras si Luações

para suburbios de residencia - abrange, em excellente disposição concentrica,

área edificavel superior a 2.649 hectarios, e mais que sufficiente, portanto, para

1.- V. planta n. 1.
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o estabelecimento confortavel de população excedente a 260.000 habitantes,

correspondando 100 m. 2 a cada habitante, média mais folgada que as das prin

cipaes cidades européas e americanas edificadas em vantajosas condições

sanitarias e hygienicas.

Todos esses terrenos - excepto os da Var~ea ele J.1JIattosinhos, situada á

margem esquerda do 1'io elas Mortes, e os da Colonia Feli::.;arelo, situados ....l

margem direita do rio Carandahy, ficam encerrados no grande sector cÍl'cular

fórmado por e",ses dous rios e pela Serra ele S. José, que abriga toda a área

contra a violencia dos ventos, que ahi se tornam sensiveis com intensidade

de brizas.

D'esses 2.649 hectarios, mais de metade (1.430) süo de propriedade plena

do Estado, pois os raros immigrantes ahi localizados não indemnisaram os

cofres publicas do valor dos. lotes que lhes foram cedidos, não tendo, portanto,

adquirido o direito de mantel-os; e, por isso, mesmo quando o Estado n80

os queira violentar, o que de certo não convirá, esses poucos lotes poderão

ser trocados por outros, caso assim hoja mistér.

Os restantes 1.219 hectarios são de propriedade particul81', mas de faci!

e modica desapropriação, si esta convier ao Estado.

Os terrenos já pertencentes ao Estado, situados nas duas Var::.;eas elo Porto

e elo llIarçal e nas colonias Caranclahy e Feli~arclo, são, incontestavelmente,

os melhores, quer pela configuração topographica, quer pela fertilidade do

s610, e offerecem área mais que sufficiente para a edificação, em excel1entes

condições, de uma cidade moderna de 140.000 habitantes, podendo ser distribuidos

pelas tres seguintes categorias:

Terrenos planos.

») levemente accidentados.

») accidentados .

Os terrenos de propriedade particular, situados na

e nas explanadas ao norte do pequeno contraforte da

vimos, nessa direcção a Var~ea elo JIet1'çal, podem ser

Terrenos planos .

» accidentudos .

794 hectarios

483 »)

150 »)

1.430 »

Var~ea de jj1attosinho

Serra que limita, como

distribuidos em:

855 hectarios

364 »)

1.219 D

A VARZEA DO MARÇAL dispõe, portanto, de condições topographicas verdadei

ramente excepcionaes para a fundnção de vasto e importante centro de população



- 20--

que, de futuro, poderá desinvolver-se extraordinariamente abrangendo as actuaes

cidades de S. João el'El-Rei e de Tiradentes e, ainda, as explanadas que offerecem,

por tráz d'aquella, os Montes do Bomfim e fi pequena Serra elo Lenhei7'o)' o que

explica o enthusiasmo com que a desceeveu, em sua primorosa Voyages dans

l'intérieur du Brésil, o sabio naturalista Saint- Hilai7'e.

E, com effeito, encontrar - à quasi 1.000 metros ácima do nivel do mae, em

territoeio accentuadamente ondulado, cujas estradas se desinvolvem por montes e

valles e cujas cidades, pittorescas quando avistadas de longe, como que depen

duradas nas encostas dos morros, causam crueis desillusões quando conhecidas em

sua topographia interior - tão extensa e bella planicie, verdadeira campina

verdejante, apoiando-se no contraforte escuro de imponente serro de aspecto rude

e agreste, espreguiçando a indolencia de sua reI va á beiea de dous rios magestosos

e dominando de alguns metros de altura a pequena cidade que a enfrenta, parecendo

ir trepando pela encosta dos morros que a limitam; - é, sem duvida, panorama

para impressionar o viajante que se approxima, e nunca fatigar o observador

attento que estuda o local e esmerilha suas minudencias todas.

Bel10 I.c.rorison-te. - Situada na encosta occidental do valIe do 7'io das

Velhas, em altitude superior de mais de 100 metros á cidade de Saba7'â, da qual se

afasta cerca de 18 kilometros para oeste, - demora esta localidade quasi no

planalto divisor das aguas d'esse grande rio das do Paraopeba) confluentes ambos

no S. Francisco) dominando, em esplendido horisonte, a maior parte do chapadão

que se estende para o norte.

A essa vantajosa posição local, e á sua posição geographica á 19° 55' 22" de lato

sul, 10 10' 6" de long. occ. do meridiano du Rio de Janeiro e á mais de

800 metros ácima do nivel do mar, - accresce ainda a circumstancia de, assente

sobre a bacia do ribei7Yio do Arrudas) apresentar a localidade, em seus peincipaes

lineamentos topographicos, a bella fórma de um vasto e amplo amphitheatro,

aberto para o oriente, como para receber desde cedo os beneficos raios solares, e

encostando-se, ao sul, á Serra do Curral, que a protege contra os ventos frios e

humidos, que n'essa direcção, atravessam as Serras do Oum Branco e da llIoeda,

e, ao norte, á Serra ela Contagem que attenúa os effeitos dos ventos calidos que,

atravessando as margens pouco salubres do S. Francisco, sopram n'essa direcção;

ficando, porém, inLeiramente desafogada para os ventos - antes brisas- do léste,

que a bafejam constantemente, e, tambem, para os do oéste, que sopram algumas

vezes do valle do Pamopeba, mais elevado que o do 7'io das Velhas' e coberto

de extensas mattas fartamente regadas por abundantes corregos e ribeirões.

Esse bello amphitheatro offerece, sob a fórma de um dodecagno,. superficie

superior a 1.900 hectarios e sufíiciente, portanto, para o estabelecimento, em boas
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condições hygienicas, de, uma população de 190.000 habitantes, á razão de 100 m.2 por

habitante, média mais folgada, como já dicemos, que as das principaes cidades

européas e americanas edificadas em condições sanitarias vantajosas; sendo que,

fóra d'elle, ha ainda a grU11de varzea do Capão da Posse, indicada na planta n. 3,

que permitte o desinvolvimento futuro da população em larga proporção.

Para o inicio, porém, da nova cidade e suas primeiras necessidades de expansão

até 26.000 habitantes,. bastam os 260 hectarios que, na explanada á margem direita do

Arrudas, em altitute média de 800 metros, comprehendem actualmente a modesta

povoação e seus arredores. Essa área apresenta a fôrma de um grande T, cuja haste

é constituida por beIla facha de terreno que, com a largura média de 600 metros

e inclinada em declividade média de 2 % para o ribeirão, prolonga-se cerca de

3 kilometros com declividade média de 1 %; e cujo travessão é constituido pela

encosta oriental do espigão que separa as aguas do ribeirão Acaba- ~lundo das do

carrego Leitão, que com largura média de 400 metros e declividade maxima de

7%' estende-se por cerca de 2 kilometros com declividade média de 1,5 %, como

indica a planta n. 2 levantada pelo Dr. Samuel Pereira.

Esses terrenos são, infelizmente, de propriedade particular)' mas, no pentngono

indicado na planta n. 2, sob a denominação de Santa Cru;;, ao sul da actual

povoação, e em altitude média de 850 metros, ha, sobre a totalidade de 300 hectarios,

220 hectnrios de terras devolutas; e) ainda, na confluencia do carrego do Pinto

com o ribeirão do Arrudas, em altitude média de 820 metros, ha vasta área de

terrenos devolutos, que vae ,indicada na planta n. 3, superior a 300 hectarios.

Quer os terrenos de Santa Cruz, quer os do Pinto, prestam-se á fundação

de uma bella cidade; os da explanada do Arrudas avantajam-se, porém, não

só porque o sub-sólo no Pinto não offerece a excellencia que ostenta o da expla

nada, onde até 5 metros de profundidade não foi encontrada agua subterranea,

como pOl'que Santa Cru::: não se presta, tão bem como a explanada, ao alinhamento

e nivelamento das futuras ruas, exigindo terraplenagem mais dispendiosa e não

dispondo de materiaes de construcção tão proximos.

A localidade designada por BELLO-HoRISONTE presta-se, pois, sob o ponto de

vista de sua topographia e de sua posição local e geographica, á edificação de uma

grande cidade em boas condições technicas.

Barbacena.- Situada no planalto da .M:antiqueira, a 1.115 metros de

altitude média, 21° 13' 32",5 de lato sul e 0° 2' 24",1 de long. occ. do meridiano

do Rio de Janeil'o) - é BARBACENA, incontestavelmente, um dos pontos mais

apraziveis, não só do Estado Mineiro, porém mesmo de todo o Brazil.

O vasto e soberbo horisonte que, do cimo do seu Monte lIfario, se descortina,

em todo o esplendor de uma atmosphera límpida e brilhante, para todas as
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direcções; - os maravilhosos effeitos de cambiante perspectiva que se goza do

alto de suas successivas collinas; - o relevo variado e multiforme de sua topo

graphia ; - a pureza do ar que se respira; - o encanto de sua solidão em meio

das campinas onduladas que a circumdam ; - os cursos d'agua que serpeiam no

fundo dos seus vaUes; - o panorama que já offerecem alguns elegantes predios

espalhados pelos cabeços dos seus morros; - o alimento sadio e substancial que

proporcionam a uberdade e natureza do seu sólo; - a tranquillidade de uma vida

descuidosa e calma, que permitte seu afastamento dos grandes centros êlgitados

do paiz; - tudo, emfim, concorre para constituir esta localidade um dos mais

bellos si tios de vivenda do Brazil.

Constituida, porém, totalmente, quer na parte já occupada pela actual cidade,

quer na que, em seus arredores, póde ser aproveitada para o desinvolvimento

ii'esta, por interminavel successão de morros, separados por insignificantes corregos

e offerecendo, em todos os sentidos, fortes declividades que se elevam até 15 0/0,
- não permitte esta localidade, pela irregularidade de sua caprichosa topographia e

exquisita configuração do terreno, a edificação de uma grande cidade em boas

condições technLcas e hygienicas.

A impossibilidade de concentrar apopulação em área relativamente pequena, por

exigir a configuração especial do terreno que a cidade se estenda em longos e

tortuosos braços em todas as direcções; - as enormes difficuldades, technicas e

financeiras, de uma terraple.nagem que excederia os limites do razoavel; - as

pessimas condições estheticas em que teria de ser edificada a maior parte dos

edificios e predios, alguns exigindo custosas fundações para assentarem no terreno

firme; - os onerosos transportes dos materiaes ; - a irregularidade com que teriam

de ser rasgadas as ruas e as avenidas, sem as condições de um bom arejamento

e uma conveniente ventilação da cidade; - concorreriam para obstar que, n'esta

localidade, a população se desinvolvesse além dos estreitos limites de uma pequena

e modesta cidade de verão.

TentaI-o forçadamente, á custa de grandes sacrificios pecuniarios, daria em

resultado final converter a primorosa vivenda de hoje, que aliás póde ainda desin

volver-se bastante sob o influx.o dos cuidados municipaes e estadoaes, - em uma

agglomeração informe e sem attractivos de milhares de casas sobrepostas, tortas,

desalinhadas, sem gosto, sem conforto, serpeiando collinas, trepando outeiros,

descendo valles, inclinadas umas, outras acachapadas sob o peso de pavimentos

posteriores, e tudo isso diEficultando o transito, obstando a regularidade do

abastecimento e compromettendo a facilidade dos escoamentos.

Para uma população limitada até ao, ou mesmo 50 mil habitantes, é possivel

adaptar-se convenientemente a localidade, mediante a organização prévia de um
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plano que vá sendo observado com constancia e com severidade, quer quanto aos

melhoramentos municipaes, quer quanto ao arruamento, terraplenagcns e edifi

cações. Mas, para o estabelecimento de uma vasta e importante capital, que tenda

a desinvolver-se rapidamente e Yise nttingir 200.000 almas, ou mesmo mais, a

topographia da localidade offerece decisivos obstaculos, por bem dizer insuperaveis,

quer de ordem technica, quer hygienica.

As edificações em BARBACENA, para não prejudicarem as excepcionaes condições

climatologicas d'essa béllissima localidade, devem continuar a ser levantadas pelos

moldes largos e confortaveis por que foram delineadas e construidas as esplendidas

vivendas lYIichel e Barreú'osJ nas encostas mais abrigadas dos outeiros, transfor

mados estes em lindos parques ajardinados.

Si assim fór, e ao desinvoh imenlo da cidade presidir um plano cuidadoso e

completamente traçado desde já e fielmente observado, dentro em poucos annos

esta cidade terá excedido - em belleza, amenidade, conforto e bem estar - a

Petropolis fluminense, e poderá rivalisar com as mais pittorescas cidades de veri10

do velho mundo.

Amontoem-se, porém, as casas n'essa agglomeração de montes e valles, e bem

depressa desapparecerão, com a belleza dos panoramas, o conforto das vivendas e a

propria amenidade do clima, modificado sensivelmente pelo viciamento do ar e as

emanaçoes da terra; e, portanto, o salutar bem estar de que possam gozar seus habi

tantes e seus hospedes.

Accresce que, como veremos adeante, fallecem á esta localidade, com a

topographia, outros element.os indispensaveis para permittir-Ihe tão grande ex

pansão.

Juiz de F6ra. - Situada á margem do rio Parahybuna, principal

affiuente do Pamhyba, em altitude média de 703 metros ácima do nivel do mar,

a 22° 45' 36" de lato sul e 0° i' 7",5 de long. occ. do meridiano do Rio de Janeiro,

é JUIZ DE FÓRA a principal cidade do Estado ele ~1illas Gemes, quer sob o ponto

de vista commercial e industrial, quer sob o do conforto e bem.estar da população.

Edificada no planalto que separa a Serm do IIlIa7' da Serra da J.lifantiqueira,

e quasi na encosta oriental d'esta, em área apropriada para séde de uma bella e

grande cidade de ruas e avenidas largas e bem traçadas, constituiu-se desde logo

o centro de attracção da riquissima região da matta, onde a cultura do café,

activada pelas facilidades sempre crescentes dos meios de transportes, tem

proporcionado rapido incremento da fortuna publica e particular.

Tende, presentemente, a desinvolver-se pela margem direita do Parahybuna, em

direcção á estação de Bemjica da Estrada de Ferro Central do Bmzil e pelo valle

do ribeirão da Tapera, ao longo da antiga estrada de rodagem União e Industria,
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em direcção ao piLtoresco suburbio da Gramma; de modo que abrangerá, de

futuro, uma vasta área, superior a 4.600 hectarios, como indica a planta (n. 6)

levantada pelo Dr. Raja Gabaglia; e, si bem seja bastante accidentado o respectivo

s610, pois as altitudes de diversos pontos osciqam entre as c6tas 675 (á beira rio)

e 834 (na colonia allemã de Mariano), presta-se perfeitamente ao desinvolvimento

da população, por dispor de largas planicies intercaladas entre morros de declivi

dades suaves.

Constituida por um grande valIe principal, o do Pamhybuna, atravessado pelos

de varias affluenLes, essa vasta área-de 4.600 hectarios - apresenta a configuração

geral de dous planos mais, ou menos, inclinados sobre um eixo commum; sendo o

da margem direita de menor inclinação e maior largura, que varía, aliás, offerecenda

a média de 850 metros entre as estações de Juiz de Fóra e Mal'iano Procopio, estrei

tando-se entre esta e o ldlometro 28 da E. F. Central, e alargando-se

d'abi para deante, fórmando as var.:eas de Bemflca ; e o da margem esquerda, mais

estreito e muito mais inclinado para o rio em frente á actual cidade, alarga-se

tambem e espraia-se em varzea, desde que attinge, adeante de lvlariano, o valle do

ribeirão da Tapem.

Além d'esta área, já bastante coi1sideravel, dispõe ainda a localidade de outros

valIes de pequenos aft'luentes, t'les como o do corrego da Gratidão, o do ribeirão da

Gramma e outros, que offerecem sitias encantadores e dos mais apraziveis para

se constituirem em bellos suburbios da cidade, quando esta aLtingir ás proporções

de centro importante de população.

Entre os vaIles, separando-os, elevam-se varias morros, antes collinas, de

poucos dezenas de meLros de altura, cujas encostas nem uma difficuldade offerecem

ao traço das runs com declividade apropriada ao facil movimento dos vehiculos.

O proprio M07'ro da Liberdade, que é o mais alto e de encostas mais aprumadas,

permiLte o accesso dos carros e presLa-se fi magnifico p0nto de recreio, de onde

se'descol'tina magestoso panorama.

As condições, topographicas, portanto, d'esta beIla localidade são amplamente

favoraveis ao futuro desinvolvimento da. actual cidade, que poderá elevar-se muito

além dos limites de uma eiàade confortavel de 200.000 habitantes.

Panaúna.- Situada no municipio da Diamantina) á margem direita do rio

Pàraúna no ponto da eonfluencia do ribeirão do Crime, seu aft'luente, á cerca de

500 metros de fi ltitude e) proximamente, á 18° 33' de lat. sul e 1!J 22/1 de long. occ. do

meridiano do Rio de Janeiro, - demora esta. localidade no. chapadão do S. Fran

cisoo j na parte~ dt.valle. do rio das,velhas que se.estende para os lados da Serra do

Espinhaço.

Gonstituidro pelos morros do Váu) do. Sob.radinho e do Barreirinho) cujas
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altitudes são, respectivamente, 527, 5íO e 56~ melros, e PO[' tres baixadas, bastante

flccidentndas, por onde correm o 7'ibeir{io do Cl'ime, o cOI'I'ego Ba7'reil'inho e o

proprio I'io Pat'aüna, - offel'ece esta loealidade apenas 90) hectarios de área edifi

cavel, e isso mesmo com fortes declividades de 3 li 6 % que, si facilitam o

escoamento dns aguas superficiaes e pluviaes pJl'U o Paraítlla, seu esgóto natural,

tornarúo dispendiosa n terraplenogem indispensnvel ao arruamento e edificnção

do fut.ura cidade, que, aliás, nJo poderá cornportar, em boas condições tecbnic~

e hygienicas, mais de 90.00 hübitontes.

Circllmdada de morros relativamente elevados, só é esta localidade um pouco

desafogada pelo quadl'ante S, p r onde penetram, na dil'ecção SE, os ventos.

reinantes qLie, espalllDndo-se nas baixadas, r01'r'csc.\t11 consideravelmente> deter

minando boixas sensiveis da columnn thermometl'ica, sempre que soprum com

alguma persistencia,

Esses terrenos, que pertencem êí. antiga Fn~encla do GalheiJ'o, denominação

derivada d'este nffiuente da margem dire.ita ào PaJ'aú'llCl, parecem apropriados á

cultura> em larga escala, de cereaes, mas estam, por bem dizer, baldios. Raros

sitios, de pl'oporções insignificantes, esparsos ao longo da estrada que, atraves

sando-os, se dieigll á cidade da Diamantina, e os pousas, onde descan am pelo

caminho as tl'opas que transportam as mercadorias de importação e exportação,

são os unicos indicios do povo:1mento, .ainda muito embl'yonario, d'e ta zona.

Todavia, 11:1 na localidade quem avóqne á sua pl'opriedac1e a mencionada ra~el1da>

cujos terrenos não podem, portanto, ser considerados devolutos.

Si, p is, pela sua excellente posiçü geographica no mar p1 do Estado, de que

occupa, por bem dizer, o centro geometl'ico, esta. localidade s~ impunha natural

menle como uma das que deviam ser incluidas entre as indicadas pnrJ a nova

capital, - sua altitude e na topogrnphia. a collocam em condições de inferio

ridade l'elntivamente ás outras com que conCOI'l'c.

D'esta. exposlçao resumido dos condições geogrophicas e topogl'uphicas que

offerecem as cinco localidades estudadas, é força concluir que, sob est~ ponto de vi la

-restricto, á cel'to, mas bem importante,- sómenle a. VARZEA DO MARÇAL, BELLO

HORISONTE e JUIZ DE FÓRA podem comportar a agglomeraçilo, em boas condições

technicase hygienicas, de lima imp rtante populoçüo de 150 n 2)0.OJO habilanles,

ou mais> não comportando PARAÚNA, em egualdade de condiçõ()s, mais de 90.000

e BARBACENA mais de 50.000 l1ubitantes.

D'entl'e as trez primciro3, ú incontestnvel que a VARZEA DO MARÇAL deye

occupar o primeiro logar, seguindo-se-luc BELLO-HoRISONTE, e, depois, J IZ DE

FÓRA.
R. 4
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§ 2. 0_ S 'lo, sub-sólo e aguas sup3rticia.e~ c subterr :mea

Estudadas e analysadas as cinco localidades em competencia sob o ponto

de vista generico da posição geographica, altitude e configuração topographica

de coda uma comparativamente ás demais, - cumpl'e-nos analysal-as e comparaI-as

em relnção á natureza e condições elo sólo e d sub-súlo e regimem elas aguas

superfkiaes e subtel'raneas.
Varzea do Marça.l. - 03 terrenos d'esta localidade pl'estaram-se, em

épocas passadas, ó. mineração do ollro em lal'ga escala, como testemunham

ain'la muitas excavações, tendo ao Indo montes de cascalho e os extensos rêgos,

já em ruinas, que conduziam até ahi as aguas do 7'ibeirão elas Peelras, que corre

ao norte) e as do Agaas Limpas, captadas á 10 kilometros de distancia, ao sul.

O sólo é, em geral, fÓl'mado Le al'eias, nas varzeas; 111as, o sub-sólo é

constituido por argilla e cascalho nssentando, em profundidade variavel, sobre rocha

que, em muitos pontos, emerge nté á supel'ficie do sólo.

Os morl'OS e as coUinos, supel'ticialmente orgillosos) apresentam, pelas

fendas e erosões, a rocha á descoberto; e a Serra ele S. José, abrigada até

meia encosta por ve6'etação, offerece lDmbem Ó. descobel'Lo sua parLe superior

f6rmada de blócos ele gneiss em decomposição.

Em alguns pontos das val'zeas nóta-se pequena camada de lmmus e, em

outros, de argilla oermelha)' o sub-sólo, pOl'em, é sempre fórmado de camadas

sllperpostas de argilla} cascalho e areia.

A constituição geologica do sub-sólo o indica, pois, desde logo, como

impermeavel, classificação' confirmada pelo estudo da hydrologiu da localidude,

como passamos a V81'.

As aguas pluviaes estagn::ldas nas cavas anligas de mineração só baixam

de nivellentamente, apoz muitos dias de sol, por effeito apenas da evapol'Dção.

O exame do "olume das ngllas dos cOl'regos, em differentes pontos dos

respectivos CllI'SOS, não revelou perdas sensiveis por absorpçüo do sólo.

S)ndac1o o terreno, por meio de püços abertos, até 4 metros de pl'Ofundidade,

em pontos de altitudes differcnle~, só foram verificadas insignificantes infiltrações

de aguas pluviaes devidas ú camada. fl'ouxa do s610, e' que, augmentllndo com a

continuação das chuvas, desDr parecem inteimmente nos >:\l'andes intervo\los d'ellas.

Accresce que as aguas provenientes da Serra ele S. José correm todas,

na localidade, superficialmente, P0l' meio de il1l11lmer03 pequenos correg03 e

ribeirões qne despejam-as nos I'ios elas MOI'tes e Cal'anelahy, depois de atra

vessar as varzeas em differentes sentidos.

Não ha lençol de Dguas subterraneDs.

"
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Todos estes factos concordam plenamente com as indicações estabelecidas

por Belg1'and e Durand-Claye como caracterisLicas dos terrenos imper

menveis.

DJns les terr.tins imperméable', ii n'y a pas de nappes d'eau à proprement parleI' - diz
Durand·Ctuye, - et comme la plus granJe partie des eaux m ,téoriques ruisselle à la sUI'face du
801, les sources sont oombreuses et peu considél'ables, d'autant plus éloignées les unes des autres
que le terrain est plus imperméable. Tels sont : le terrain granitique du Morvan, entre Château
Chi non et Avaliou; le terrairl a1'gitto·sableuaJ (crétacé inférieur-mioc6Ile) que I'on rencontl e des
Montar'gis à Vouziel's à la limite de l'Orléanais, ue la Bourgogne et de la Champagne; et les
argilli's à meul16l'es ue Corbeil à Meluu et de Meaux à Château-Tbierry,

Dans les tel'r.lins impermé:Lbles, les COUI'S d'eaLl sont innombrables, puis que le ruisselement
,Ieur Lion ne naissaoce dans tous le,5 pUs du sol ...

Do terL'ô.iu imperméable est n ltur.Jllemeot plus frais qu'un terraio perméable, et à chaque
:pluie un peu forte, les moil1dr13s ondulations du sol uevienuent des ruisseaux qui produi eot une
irrigation natul'elte 1 .. ,

11 Il'y a p:1S de n'Lppe, d'e,LU à propremeot parleI' dans les terrains imperméables; a se forme
sou~ent des etangs super(iciels; ii ya des simples in tiltratioos daos les couches superficielles du sol
ameublies par lu. végétation ... LOl'squ'on OUVl'e uo puits daos ces tel'rains, on ue rencontl'e que des
suilltements t16.:i faibles, que les habitants de la caDlpagne appellent des pleurs 2...

Quanto á formação geologica dos terrenos n'esta localidade, assim se exprime

o Dr. José de Carvalho Almeida:

Examinando-se attentamente o estado de nudez e visivel decomposição das rochas da Serra de
S. Jose. a natUl'eza do material que fórma o sub-sólo das varzeas e, bem assim, a do de que.se
fOl'IW1m os contrat'ortes u'essa Sen'a, e estudando o facto da erner~ão d;), roch,\ em varios pontos do
sólo, - conclue-se que os terrenos das varzeaS, ao envez de serem formados por sedimeut~ção de
terl'as de alluvião, que determina a elovução de nivel, são devidos á desaggregação das rochas
decompostas rela aCl,:ão da hUluidade, dos vóntos e da::; chuvas, e ao consequente escorregamento do
material desaggregado para os leilos dos rios, que o transportam.

A acção corrosiva d'esses factore de decompo~i~âo é continua e lenta, produzindo o abaixamento
,do nivel dos terl'enos.

Tive ocràsião de verificar o desprendimento de um grande blóco da Serra, na parte que olha
par;L a Var.;ea do Porto, no mesmo dh\ em que elle realizou-se. Demab, é muito commum, no
territorio mineiro, a exi::;tenl'ia de fl~ndas Da::. encostas dos morros, que, pouco e pouco, se alargam
,e ltprofundam, tendendo a nivelar o terreno pela destruição das alturas 3 •••

As condições naturaes do sub-sólo d'esta localidade dispensam, pois, quaes

.quer trabalhos especiaes de drenagem, bastando, para o completo dissecamento do

Bóio, o aLerramento das cavas antigas de mineração, a regularização do actual

nivelumento do terreno e conveniente canalização das aguas correntes e pluviaes,

trubalhos todos estes que terão forçosamente de ser executados, si ahi tiver de ser

levantada uma cidade moderna, modelada pelas exigencias actuaes da civilisação.

L- Pags. 180 e 181 da HVDRAULIQUE AGRICOLE de DUJ'and-CI"y., 10m. :ler, :1890.
2.- Pa~. 278 da mesma obra (10 tomo),
3.- V. annnexo A.
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Quanto á hydrographia do localidade, fôrma um perfeito e completo ystema

de que é o rio elas Jlifol'tes a principal orterio. Nascendo na Sel'7'a ela Manüqueira,

a SE de BARBACE A, nos immedioções de Joâo AY1'e , corre este magestoso rio

em direcção ao rio Gfanele, onde conflue além da cidade de Süo João el'El-Rey,

desinvolvendo-so, entre Sitio e São João, em cerca de 10 k., com declividade

média de Om.U 0/o; apresento, ú montante, varias corredeiras e cachoeiras, sendo

notavel a ele Ilhéos, e, á jusante, de Santa Rita para deünte é seu curso inter

rompido .por succe.3sivas cOtTedeil'üs qu~ agitam e revolvem suas aguns. Em um

grande trecho, ele mais de 13 k, paro cima e outros tantos para baixo da VARZEA

DO MARÇAL, offerece curso fl'anco Ú navegoçüo por borcos á vapor de Om, O de

caládo. O l'io Cafanelahy, que conflue no fio elas J.l1ortes exactamente n'esta

localidade, como já vimos, é de menores proporções e muito tortuoso nus proxi

midades da VARZEA, Ú 5 k, da qual, á montante, salta impetuosamente de mais

de 35 metl'os de alturo, formondo uma dos mais imponentes cachoeiras do nosso

paiz, que tão numerosas aliás conto, esparsas por todo o seu vastíssimo terri

torio. O .sorprehendente espectaculo, sem pro novo e sem pre magestoso, que

proporciona esta notavel qlléda sel'á de certo incentivo assaz poderoso para o

rapido povoamento dos telTenos proximos, que constituem encantadora situação

para um dos mais aprazi\'eis arraboldes da futurn cidade.

Da Ser'ra ele Seio José, ferUl em excellentes oguas potovei, bl'Otum

innumeros cónegos e ribeirões que, como já mencionámos, atravessam a

l':calidade em varins direcções, indo lonçar suas aguas nos l'íos ela ~J01'teS

e CCt1'anelahy, N'essa mesma Sel'l'a brotam varias fontes, tidas como medicinaes,

que formam o pequeno cól'l'ego elas Aguas Santas.: uma d essas fontes é

pronunciadamente ferrea e outros, thermicns conservando u temperatura cons

tante de 29,°, pass:lm por orsenicoes. Todos esses pequenos cursos d'agua

correm por leitos de pedrn nos terrenos accidenf.ados e de areins nns varzeas.

Nem um d'estes rios, córregos e ribeirões tmnsbordaram durante os

3 112 mezes-aliás bem chuvosos-em que foi a localidade estudado pelo

Dr. Carvalho Almeida, e informaçües fidedignDs suo toclns accordes em que

mui raramente trunsborc1om e só após chuvns excepcionaes.

A differen\,o de nivel, entre a superflcip. dos aguas nos cheias dos rios e as

cristas das ribanceiras, osciliou, durante os estudos, entre 2m ,6 c ftlTI.4, sendo

ca média ele 3 metros, o que permitlirá que as ruas l11arginaes da futura cidade,

traçadas apoz [l conveniente terl'llplenngem, fiquem em nivel muito SUl el ior a

3 metrcs ácima elas maiores enchenles.

E', pois, forçll concluir' que, oinda sob este mopecto, aliús impol"lalllissimb,

a VARZEA DO MAR AL offerece as melhores condições para o estabelecimenlo
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de grande e populosa cidade, que seja edificada de accordo com os preceitos
technicos da arte de construir.

Bello Horisonte.-O sólo, n'esta localidade, é, em geral, constituído por

terra argilIosa misturada a consideravel quantidade de oxydos de ferro que

lhe dam intensa côr vermelha e, em alguns pontos, rôxa, muito semelhante

á dos terrenos do Ribeirlio Preco~ no Estaelo ele . Paulo.

r a parte óru habitada, 11a boa camada de humus, que permiLte 'pujante

vegetação; fóru da povoação, para o sul, vae e casseando a vegetação> até

desapparecer nas enco ta e pincaros da Serra elo Cllrral, onde o sólo 'é quasi

totalmente constituido por mineraes de ferro, ou calcareo. Nos valles, porém,

dos c<Jr7'egos Cercaclinho> Leitão Ilha, Carclo~o> Taqllaril, e na margem esquerda

elo Arruelas, reapparece o mesmo sólo ferlil de todo o vaUe d'este ribeirlio.

Em alguns pontos o ferro emerge á flor do sólo, e, em outro~, o granito.

Pouco permeayel e ba tante inclinado para facilitar o escoamento super

ficial das aguas, é, em geral, sêcco, não dando lagar á formação de brejos

e alagados' e openas duas in ignificantes lagôa - DS do apé e Sêcca 

notam-se em toda a bacia do Arruela, e nem uma póde prejudicar a

salubridade da localidade.

Tanto o ribeirão elo Arruelas, como os córregos que n'elIe affiuem, correm

por leitos de pedra, cascalhos e areias.

O sub-sólo é con tituido por compacta camada de argilla ,ermelha,

mi turada á oxydos e carbonato de ferro, sobreposta a rochas vivas, ou já em

decomposição, graníticas, calcareas, ou ferreas; em alguns pontos, porém, ha

bancos de argilla plastica da mesma côr, e, nas varzea e margem do Arruelas

proximo ao cÓ7'1'ego elo Leitão, os l1a de areia com um metro de espessura.

Os desbarrancados formados pelas enxurl'adas, que attingem alguns á pro

fundidade de 10 metros, testemunham a seccura do sub-sólo d'esta localidade; e

o mesmo succedeu nos poços abertos, até 5 metros de profundidade, pelo

Dr. Samuel Gomes Pereira. Apenas n'um ponto encontrou esse iIlustre profis

sional agua 11 üm .80 de profundidade, mas facilmente explicavel pelos infiltrações

de idas á camada uperficiol de humus sobreposta, n'esse ponto, á camada

compacta de argilla plastica do -ub-sólo.

Em outro ponto, em um poço de 4 melros de profundidade, apparecêu

tambem agua que, captada em tubo vertical~ jorron á mai de metro ácima

do nivel do 86]0, agua que, analysada 1, revelou-se crystallina e potavel e de

1.-V. annexo G.
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COl11pOSlçao chimica muito analoga á do l'ibei7'clO Acaba l11wlelo, o que leva

o Dr. Samuel Pereil'a a conjecturar que provenha de alguma ligaçüo sublel'ranea

de dous pontos d'aquellt3 l'ibeirão, bypothese que nnalysn criteriosamente no seu

bem elaborndo estudo sobre a localidade. i

Exceptuado, portanto, o pequenn varzeo da confluencia do Led{lo, onde foi

encontl'ada agua a 2m.2i) de profundidade, o sub-sólo d'eslll localidade, quasi

impermeavel, pre3cinde de quae quer traballlOs especioes de drenagem para

garantia da salubridade, e offerece condições assaz fuvoraveis pal'a as fun

dações dos edificio. e abertma das cavas neccssarias para os trabalhos das

canalizações de ngua e esgôto.

E, portnnto, ninda sob este importanle aspecto, BELLO HORISONTE presta·se para

o estabelecimento de grande e populoso cidade.

Barbacena.- Apropria configumção e dispJsição do sólo, fortemente in

clinodo paro o rio elas l1IoJ'tes, que corre cerca de S k. ao sul da octual cidade, e

pora os pequenos cúrregos qUl3 a atravessam, em leitos de ar'eia e pedf't1, ou de

argilla, sem tronsbordomenlo,-favorece a salubridade d'esta localidade) isentando-a

das hllmidades terrestres, dn estagnoção das aguos pluviaes e da formaçüo de

pont.Dnos, ou brejos.

E' exacto que á SW, á cerca de 9 k. de distancia, na baixada conhecida por

Ponte Nova, notam-se alguns nlagados que á primeira vista parecem suspeitos; o

eXDme e n observDção nttenta, porém, revela desde logo a origem e a causn de

semelilDnte accidente) da mnis facil eliminDção. Taes nlngados são devidos DO leito

antigo do rio elas .Mol'tes, que foi desviado do seu curso nutural paea os traJJalhos de

mineração, e ás cavas abeJ'tas n'esse ponto para a colheita cio OUt'O; leito e caVDS que

as oguas pluviDes enchem na eslDção chuvosa e que a evopol'açt'io, não coadjuvada

pela permeabilidade do sólo, nem sempre consegue seccar na outra estação.

E' exactomente o mesmo facto accidental que se observa nas mnrgens do rio

elas Mortes) desde BARBACENA até adennte de S. João d'El-Refj, e ao qual já nos

referimos, quando tratémos da VARZEA DO MARÇAL.

Considel'ar essas reprezas nccidentaes de aguus pluviaes como pantanos, ou

brejos permanentes, que possam prejudicar a localidade, importaria condemnar os

açudes tão commun:5 no nosso paiz, e que t~o valiosos serviços prestam ás regiões

pouco beneficadas pelas chuvas. No Ceará, vimos açudes de aguas repreiadas ha

dous e tres annos beneficiando localidades de inexcedivel salubridade e onde é

desconflecido o impaludismo, e, mesmo em Minas,. no chapadão do S. Fl'ancisco,

1.-V. anne1.O B.
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vimos, entre outros, o açude da villa l de Gequitibá que não consta tenha aIli deter

minado endemios palustres, nem prejudicado a salubridade da villa.

Sob pequena c3m1da, de om.30 a Om.40 de espessura, de humus, ás vezes mis

turado com saibro, o sól0 em BARilACENA é al'.~·iltoso. e o mesmo succcde com o sub

só\o, que é, portanto, pouco pel'meavel. Nus valtes, onde deslisam os cónegos,

encontra-se agua á 2 m. de pl'ofundidade, devida naturalmente ú infiltrações;

em geral, porém, só á 'lO m. de profundidade é eUa encontl'ad.o, e, nos pontos alLos,

nem á 15m., como verificou o Dr. Manoel S. CiDUlo. O suIJ-sólo é, pois, enxuLo, como

aliás o indicam sua constitlliç50 argillosa, e, portonto, pouco pcrmeavel, e a confi

guração do sólo que faciliLa o prompLo escoamento superficial das aguas pluviaes.

Sob o ponto de vista> pois, das condiçõe", do s '10 e sub-sólo e l'egimen das aguas

superficiaes e subtel'raneas, pl'esta-se B.\RBACENA no estabelecimento de uma boa

cidade, e nada terá a receiar qunnto a salubl'idade futura, si a população nilo desin

volver-se além dos limites que sua topograpl1ia e outro mais circumstancias de

grave l)onderação nilo permiLtem sejam ultrapassados impunemente.

Juiz de Fórn - Ha já alguns annos cpe certa desconüatlça, com respeito ás

condições de salubl'idade d'e.::ita florescente cidade, se vae insInuaudo no espirito

publico, justamente alarmaJo peJo al.1gmento progressivo da respediva mortalidade

e reproduct;ão de uns tantos casos graves ele algumas molestias infecciosas; e cJn

clus0es gemes, inferidas de exames menos refleclidos e dados deficientes e incom

pleLos, como tão de sabôr é entre nós, começam de ser arvoradas em sentençús con

demnatorias, de caracter definil.ivo.

E, nem se tem procurado, que me conste, verificar., pelo exame cuidadoso das

estalislica's, si o augmento da mortalidade é, ollnão, proporcional ao da população, e

menos estudar criteriosamente si causas outras, de facilUrna elimU1iJção, que

não as condições naturues de sal~lbritlade, estOlil1 agindo pl1l'il o a.ppareciffientô e

reproduc<;ão de certas molesLias) que Lendem sempre a assumir cameter epidemIco.

E, no afan de colher, de improviso e sem largos estudos, um qUJid quol'qLler

explicativo dos effeiLos ligeir'amente observados, e desL.1e logo generalizados,

voe se tornando de LISO frequente arvorar em réo principal do imaginaria

maleficio o bellissimQ rio a cuja;;; margens veiu a citlade assentar-se, porque

os honilens, desde li mais remota anLlguidade, consideraram :sempre os rios como

agente poderoso e efficaz de conforto e .bem estar, e aEslm os hão ..de .s.empre

considerar, por mais fortes que sejam as suggestões das tl1eorias Dil0dernas

arcl1itcctadas ás pl'es:>as an.Les de consolidadas aE ln..dispen aveis f,undações.

E' possivel que, realmente., se origInem do Par.ahybuaa os males que,

1.- Esta vilto. está. situado. â margoU1 osq'ltcrda do s-io das retllas
J

e não ti dil aita! como erradamente indicam Lodos
os rnappns do E.tado lia Minas Garoas, aindtt os mais recenles. -
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segundo aEfirma-se, estam já affligindo a belia cidade mineira, e nem me sobra.

competencia para, em contestação, elucidar este assumpto.

E' do meu devei" todavia, apontar, em poucas palavras, e sem pretenções

doutl'inarias, as ponderações que influem no meu espirito para continuaI' a

considerar esse rio como o elemento mais podel'oso e efficaz de que dispõe

JUIZ DE FÓRA para seu rapido engrandecimento.

A sua denominação, tirada da côr escura de suas aguas, é, sem duvida,

o ponto de partida das suspeitas que se teem levantado contra sua presença

no centro da bella cidade; pois, é geralmente altribuida a excessiva dosagem

de materias organicas em decomposição contidas n'essas aguas, e a grande

quantidade de vasa em suspensão, No emtanto, o eminente Humbolclt, autol'i

dade da maior respeitabilidade, não s6 pela vastidão de seus conhecimentos

scientificos, mas sobretudo pelo cl'iterio de suas investigações, já observára ser

essa côr commum a quasi todos os rios do nosso interior 'montanhoso, que

correm sobre leitos de granito, e estudos recentes dos illustres prof~ssores

Muntz e J11al'C(UW attribuem-a á decomposição das materias humicas pelos

alcalis, como foz notaI' o Dr. Raja Gabaglia. E ahi estam as analyses 1 feitas

provando que estas aguas, ao enve-z de nocivas, são até potuveis.

As condições geologicas do leito d'este rio não podem, tão pouco, concorrer para

injustas suspeitas; pois, constituido de pedra, areia, saibro e terra argillosa,. não ha

n'e11e vasa alguma;' sendo a pouca lama que se accumula junto ás pontes e nos

reconcavos de fraca velocidade formada pelos det.ritos vegetaes arrastados pela

correnteza, inconveniente para cuja facílima eliminação bastará o estabelecimento

de um serviço regular de limpeza do rio, aliás bem pouco dispendioso.

As ribanceiras do Parahybuna são, em geral, baixas e pouco inclinadas, mas

argillosas e abrigadas por basta vegetação; e suas margens, em muito pequena

largura baixas e planas, inclinam-se depois bastante, permittindo o enxugo do

sólo e sub-sólo, pelo rapido escoamento das aguas pluviaes para o rio.

E' exacto que, em certos pontos, e até dentro na actual cidade, notam-se, nas

estreitas fachas planas das margens d'este rio, alguns alagadas, que teem sido

classificados de pantanos)' a observação, porém, attenta d'elles e o exame da

vegetação que permittem e do s610 em que se accumulam as aguas não autorizam

semelhante classificação. São antes simples reprezas d'aguos, produzidas pelo

proprio homem que, muitas vezes, estimulado por mal entendido interesse de

momento e sem attender aos inconvenientes futuros, fórça e até obsta o natural

escoamento das aguas por meio de muros, estradas, aterros, excavações, etc.

A' estes factores, coadjuvados pelas inundações do rio, obstrucção dos córregos que

1.- Vejam-se estas analyses no annexo G.
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n'elIe desaguam e falta de valias de esc:)amento bem traçadas nos terrenos sujeitos

aos transbordamentos,-são devidos visivelmente os alagados que óra se notam

ás margens do Parahybuna, principalment_ nas proximidades da cidade, onde taes

factores podiam mesmo ter mais acção. Apropria Est1'acla de Ferro Central elo

Brasil, com ser oben de caracter publico, construida para beneficio da população,

con ~orreu corn importante contingente para avolumar o maleficio, desviando o rio

do seu leito, bem em fl'ente á cidade, para evitar sua travessia em dous pontos, e

descuidando-se de aterrar a depressão do ontigo leito, onde ia desaguar o córrego

ela Independencia, aproveitado para collector geral dos esgótos da cidade. E é este

o pantana que mais tem concorrido para desacreditar a belIa cidade mineim, e que

está sendo agora aterrado pela mesma empreza que o ccwou, para bem dizer.

Aterrados, porém, convenientemente esses pantanos artiflciaes, estabelecida

a limpeza regular do rio e dos córregos, avaliados os terrenos sujeitos aos

transbordamentos, e, finalmente, rectificado o rio de modo que, augmentada a

velocidade, desappareçam os remansos reentl'antes e os cotovelIos salientes,

a cidade de JUIZ DE FÓRA poderá proseguil' desafogadamente em seu rapido

desinvolvimento.

Quanto ás condições naturae::3 do 8õlo e sub-sólo, o Dr. Raja Gabaglia assim se

exprime no seu beUissimo e importante estudo sobre i esta localidade:

Os numerosos poços e córtes examinados apresentam a seguinte di3posição : - na parte
superficial, uma camada vegetal composta de areia, argilla e humus formado por materias
organicas principalmente vegetaes ; em seguid'l, uma camada de argilla, misturada com areia, sem
signal de estratificação, tomando outras vezes o aspecto e a fórma crystallina primitiva, e final
mente a rocha.

ão encontrei dilferenç:1 caracteristica entre a parte superficial - o sólo - e a parte mais
central - o sub-sólo ; - not:1-se, apeua , differença. de color..lção, mais ou menos vermelha ou
amarella, sendo que, commumcnte nos valles, a porcentagem em areia cresce com a pro
fundidade ...•

A argilla, principalmente nas baixadas e valles, soffre altet'uções; o ban'O vennelho em
presJuç<,1. de substancias organlcas torna-se pl'etO ou a;ulado ; em contacto com a aguD, colora-se de
amarello, etc, A esplenditla collecção de 1 exemplares de arlJitlas divJ1'samente coloridas, que envill,
foi obtida perto de Mathi..:l.s Ba1·bosa. Em algum1s partes, grandes veei1'OS d~ ubstancias fortemente
cl'ystallinas e diLrerentes das da rocha subjacente cortam n.s cama.das argillosas e algumas vezes,
afloram à superficie, t~l é o caso na Estaçc7.o do Pamhybuna onde ha um 'veeiro de calcareo, de que
fiz an l1ysar ámostra.

E, depois de apr'esentar os resultados das analY3es 2 feitas pelo illuslre r. A7'/WUX,

chefe do La'Joratorio da Com.panhia Ol'ganisaçlio Ag7'icola, sobre dez ám.ostras

1.- V. nnnexo D.
~.- v. annexo G,

R.5



- 34-

de tel'ra da Fa.Jenda ela Boa Vista, cujo sólo é geologica, physica e chimicamente

idenlico ao da localidade entre Juiz ele F6ra e Bem.fica, accrescenta:

o ultimo resultado colloc.t estes terrenos, sJgumlo a classiticLlção de Gaspal"in, entre os
siliciosos. Pala classitil1ução do autor da l1!faison Rt~stiq!te elles StO al'eno-argmosos Oll argitlo
al'enosos, conforme a preponderancia. da areia ou da. al·gitla. Sigo, porém, a denominação Jada
commumente em nosso paiz aos terrenos proJuziJos pela decomposição das rocl1as graniticas lauren
cianas, - o de argillosos.

Quanto ao sub-sólo, tendo verificado a exislencia de um grande lençol d'oguas

subterraneas, cujas variações de niv.;:l não teve tempo de esLudar convenientemente,

julga-o moveI e não lhe parece devido á infilLrações de aguas pluviaes; e, quanto

á hypothese de ser produzido Vor infi.ltraçães do l'io Pamhybuna, pondét'a mui

judiciosamente que é absurdo que não merece contt'adicLa, visto semelhante

hypoLhese não coadunar-se com as qualidades physicas dos tet'renos at'gillosos,

nem com os lineamentos geraes da localidade, dados pela simpies inspecçã da

planta (n. 6).

Não é possivel desconhecer os sérios inconvenientes que, pela facilidade offere

ciela á decomposição das materias organicas e á propagação de certas mole tias

infecciosas, apresentam os sub-sólos onde 11a lençol d'aguas subterraneas a

pequena profundidade e de nivel oscillante. Mas, além de não estar ainda

convenientemente estuclado o de JUIZ DE FÓRA, a engenharia sanitaria dispõe de

meios poderosos e efficazes para modificar toes inqonvenientes, meios que já teem

produzido excellentes resultados praticos em varias cidades européas e americanas,

e que estam ao alcance da cidade mineira.

Por tudo quanto acabamos de expor, é força concluir que, si JUIZ DE FÓRA não

póde ser classificada, em rigor, como inc;alllbre para suas condições actuaes,

offerece comtudo germens que carecem ser energicamente combalidos paro. que

não compromelLam de futuro a salubridade d'esta importante cidade, que tenderá

forçosamente a desinvolver-se com rapidez, embora pnra ahi não sej:1 transferida a

capital do Estado.

E' certo que, em qualquer das outras localidades, condições de insalubridade

provenientes do sólo e sub-sólo poderão sL1l'gir com o accúmulo da populaça.o si á

edificação da capital em qualquer d'ellas ntío presidirem severos cuidados teclmicos,

préviamente estudados e estabelecidos; mas, n'esse caso, bastará preveni,. inconve

nientes possiveis no futuro, e, em JUIZ DE FÓRA, é mistér cClmbater energicamente,

e desdejá, inconvenientes que, de presente, já vam despontando.

Não devo, todavia; deixar de pondel'al' que os mais sérios de taes inconvenientes

poBerão desapparecer com as obras reclamadas pela insLallação da nova capi tal em

qualquer das .localidades, taes como terraplenagens, calçamentos, Qrbo,.L~ação,
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abastecimento abundante d'agua, s{jstema completo de esgôtos, etc. Apenas em JUIz

DE FÓRA será mistér accrescentar trabalhos especiaes de drenagem do sub-sólo.

Paraúna.- O sólo e sub-s 'lo d'esta local idade não offerecem inconveniente

algum ao estabelecimento de uma grande cidade, antes prestam-se excellentemente

ás edificações e js obr'as sulJLerron...us, sem exigirem trnblilho nem um especial de

drenagem, ou consolidação, como observa o DI'. Martinho de Moraes.

O terreno é, em geral, de formação primitiva, sendo o sólo formado de argilla

misturada á culháos rolados, e o sub-sólo de argilla em espessa camada superior a

4 metros de profundiJade. Grande quantidade de rochas diversas amuem á

superficie em muitos pontos, mas principalmente nos morros.

De constituição quasi impermeavel, o terreno é bastante sêcco e consistente.

Póde-se, pois, concluir que, sob o ponto de vista das condições naturaes do

sólo e do sub-sólo e do regimen das aguas superficiaes e subterraneas, qualquer

das localidades estudadas presta-se ao estnbelecimento da nova capital, feitas,

quanlo á JUIZ DE fÓRA, as restricções ácima mencionadas.

§ 3.°_ Olimatologia

Taes e tantas- as mais variadas, caprichosas e complexas, tão inçadas de

fórmaes contradicções e inexplicaveis anomalias que, nem por simplesmente

apparentes, deixam de complicar os pl'Oblemas e estrincar as soluções - são as

causas geraes e locaes que, actuando sobre a atmosphera, determinam suas

continuadas modificações, que seria irrisorio pretendermos siquer estabelecer

as condições climatericas das cinco localidades estudadas pelo só confronto

dos resultados apurados das observações meteorologicas effectuadas, em cada

uma d'ellas, durante os mezes de janeiro a abril do corrente anno.

Embora realizadas simultaneamente, sob uniformidade de condições de

antemão combinadas, e com apparelhos de fabricação identica e préviamente

aferidos,- não podem taes observações offerecer bazes sufficientes para genera

lizações que aut~rizem classificação séria das localidades em competencia, sob

o ponto de vista dos respectivos climas locaes.

E' certo que, em algumas d'ellas - VARZEA, BARBACENA e JUIZ DE FÓRA,

haviam já anteriores observações, feitas mesmo em época diversa do anno;

mas, a diversidade das installaçães, quer quanto ás condições de abrigo, quer

quanto aos apparelhos utilis'ldos, e, ainda, quanto ao horario adoptado, não

permitte que de tão desconnexas observações sejam colhidos resultados compa

raveis e que possam traduzir-se em generalizações aceitaveis por espiritos

avêssos á conclusões phantasistas.
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Tão pouco póde a vegetação - sem um estudo demorado, minucioso e com

petentemente feito por especialista abalisado e criterioso - fornecer elementos

segu'ros que autorizem affirmaçães positivos; mórmente tratando-se de locali

dades relativamente proximas, situadas fodas entre 500 e 1,100 metros de altitude

e 180 e 22° de latitude sul, e algumas, como BARBACE A e VARZEA DO lVIAHÇAL,

quasi nas mesmas latitude e altitude. Demais, vegetaes ha que podem viver e

reproduzir-se sob os mais diversos climas, e plantas cultivadas que o homem

consegue acclimar, á força de cuidados e acrificios, em zonas que lhes não são

propicias; e taes não podem caracterise.r climas.

No cimo do Faulhol'lZ, na Suissa, á 2.6~3 metros de Dltitude, em clima

mais frio que o do proprio cabo elo Norte Cd 71° de latitude), nem mais

quente de verão que o do Spitzberg, verdadeiro rochedo isolado e batido por

todos os ventos, vegetam, entre cerca de 200 especies diversas, muitas plantas

da planicie que, no emtanto, Dventurnram-se até aquella altura. i

O Sr. En1,manuel Liais em sua interessante obro, Climats, geologie, Jaune et

géogmphie botanique eltt Brésil, diz: 2

Diverses iofiuences, toul-ti-rait etrangeres aux influellces meteorologiques, doivent eo premieI'
lieu appeler Dotre attimlion. Lfl, prerr:iiere, ,h, laquelle je donnerai le nom de continentale, tient
à l'existence d'un certain nombre tle familles et de genres speciaux à l'Amerique et (oumis
sant A LA FOIS des especes elans les zones TE)!PERÉES ET eRA DDES du conlinent amel'icain., .
Une autre cause, ctrangere aussi ati climat et ayant agi, comme les Jieux d'origine des
especes, SUl' la répartition des végétaux SUl' le globe, e t la nattwe elu sol, non seulement la
natU7'e actuelle d·u sol stlpel'(iciel, mais la sel'ie eles modifications ep,-ouvees pa,' ce sol dtwal1t les
del'n;eres pe,-iodes geologiques, cal' certaines espêces ne ,'euss:ssent bien que dans des sols al'gileu3;,
d'autres dans des sols calcaires OU des sols sablonneux. Les uns aiment, l,es a.utres cl'aignent les
ten"ains ,-iches en (el' OU el~ alcalis,. d'autl'es pl'éfél'ent dei! sols pien'eux, ou bien des ten'es tres
riches en humus ou en limon (luviatile, etc.

Finalmente, para não Dvolumar demasiado estas citações, o illustre D7'.

A1'manel, em seus nota veis Études médicales SU7' tous lf climats,3 pondérn

judiciosamente:

Deux points éloigné3, avec un climat analogue et même identiCJue, et avcc toutes Ies nutres
eil'constances, dont l'ensemble parait devoir entrniner l'idenliló des productions DatUl'elles,
peuvent néanlloíns ne pl'oduire que des especes différentes. C'est donc que chacun d'ellx, des

l'origine, a reçu certaines plantes seulement et nou les autl'es, quoique celleE-ci eussellt pu
également y vívre, Cela est teUement vmi, qu'ont voit une roule cl'especes, t,.ar.spol·lees Cl'U71
cent,-e en un au/re, y prospe,-er comme dans leur patrie p"imitive.

Nada mais nalural, pois, que ler Saint-Hilaire visto, em São JOctO d'El-Rcy,

e no mez de fevereiro, [j1'umichamei7'as, bal1anei7'as, mangueiras e jaboticabciJ'as

misturadas ds perei7YlS, ameixei7'as, abricoteil'os e castanhr!Í7'os, e offel'ecendo toJn3

1.- v, KAE"TZ, Cow's COllll'/Ct ,/e mt!t~orolofJic, trau, fI', (1858, Paris) pag, 453.
2,- V. Ob, eH, pago 5;;8.

3.- Y, T"llil~ de climatolofli8 o.Jnb'll'e </tI fl1obe, Paris, 18;3, pag, 70,



excellentcs fruetas, isto é, plantas e fructas especiaes dos paizes frios ao lado de

outras mo is proprias das zonas quentes.

lo Este faclo, tiío commum) autorizará, porventura, classificar-se como quente o

clima de São JOclO, onde a tempEratura média annual regula 20°.5, a minima

atLinge ás vezes á 10°, e a maxima não excede á 30° '? .. ,

Si, porém, os resultados obtidos das observações cuidadosamente realizadas,

de janeiro a abril ultimos, em lodas as cinco localidades em competeecia, não auto

rizam generalizações que possam fundamentar conclusões aceitaveis como seguras,

em reloçüo ás condições climaterico s de cada uma, offel'ecem, todavia, elementos

que, vindo em confirmação das tradições locaes, corroboram o juizo que geral

mente se fôrma; no Brazil e no estrangeiro, a respeito da excellencia do clima

mineiro, sobretudo da zona que occupa o grande planalto da 1l1antiqueira.

No intuito de -approximando os dados obtidos, nas diversas localidades, em rela

ção ó cadD um dos phenomenos meleorologicos observados e registl'ados, durante o

prazo dos estudos da Conunissclo - estabelecei' o confronto e fucilitar a comparação,

organizei os seguintes quadros comparativo, que confil'mum as ponderações que

acabo de apresentar:

I - PRESSÃO BARO:\lETRICA

Alturas reduzidas d 0° e ao nível do ma?'

JA..."'EIRO FEVEREIRO )I.\nço .-\nRIL MEDIAS GER,\ES

E TAÇÚES
~ --------------- -------------- ----~ ---------Max. Min. MM. Max. Min. Méd. Max. Min. ~t!d. Max. Min. ~Iéd . .\lax Min. Méd.

-- ---- -- '------ ------ --------
V. do M:ll'çnl. .... 760.60 751. 91 757.55 763.50 753.93 75 .52 771.47 74UJ8 760.96 768.46 753.64 761.62 765.00 750.91 759.66

B. HorisonLe..... 75:>.60 749.56 753.13 756.6g 749.25 75~.03 758.43 750.0\ 751.33 759.61 75l.47 755.26 757.58 750.08 75-1.20

Bnl'bacena ....... 751.76 757.39 759.61 76LOO 754.15 760,05 761.53 756.8; 760.25 766.90 757.03 762.00 7ô4.29 756.33 760.48

J. de Fóra....... 761.03 75' .63 761.62 766.02 757.2\ 762.20 766.96 752.48 761.83 7<39.22 75828 764.23 765.56 756.65 762.48

Pal'Uuna .......... - - - 75 .36 750.83 754.08 760.92 750.02 754.15 739.31 751.63 75í..88 762.86 750.82 75U~

II - TEMPERATURA

J.a.iXEIRO FEVJ~REIRO !lAnçO .\nRIL ~~tH... s GER.\ES

E TAÇÚES -------...-....~ ------------..~ ------------Max. Min·IMt!d. !lIax. lIIin. lIIéd. ~Iax. .\!in. Mt!d. Max. .\!in. Méd. Max. .\1in. lIIt!u .

-- -- -- -- -- ---- -- --
V.d o ~IarçaJ ..... 300.0 130 .5 ~2" .0 290.5 15~.0 220.2 28° - 12'.0 22'.0 20.0 120.0 200.0 2:Jo.0 13".6 21°.5.:J

B. TIorisonte.•... 310.5 13'.0 22'.9 32".0 12°.0 23°.0 310.2 100.6 2%°.3 23" .6 130.0 210.4 300.8 120.1 22".4

Barb,cena........ 250.0 17°.2 21°.3 25°.2 15'.0 20°.2 2-\'.9 16'.9 200.5 200.0 120.0 170.9 23'.8 150.3 190.9

J. de Fóra....... 340.8
1:.81

2[0.0 310.8 130.0 220.8 310.8 12'.8 22".6 300.8 11'.2 19'.8 33".0 120.9 220.3

Parllúna•..•. o •••• - - 310.6 16°.5 210.9 32°.0 17".0 24°.8 310.0 16'.2 240.5 31°.5 16'.6 210.7



III - HUMIDADE RELATIVA

Medias

JANEIRO li'EVEREIRO MARÇO AURIL
'IJ\DIAS GERAES nos QUATItO

MEZI.l:S

ESTAÇÕES

- - - -- -~~ --------------
á· é ~ é· ti ~ à· à ~ ~. à ~ E. 8!
. e . ~ . 8 ~. 8 . f'J "": E d. ~ ri S c.. ~
~ . c. Q) d • o.. lU d • a. ~ ~. Q)". til)

1';0., A ~ E ln c. ~ e ;;, p.. ln 8 Lh a. ;:;. 8 ;:;. p.. ~ tf.l
~ • ....-l ri) "f"'I • "'1"'4 fi) "'1""1 • - ri) ..... • ..... D') ..... • ..... ClS
~ .:: ~ d .r. .=:: .:: cd .::: :: .::: d .c .d .d d .t: .::: .d .-

~ : ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ .~ ~.~ ~ _'d 'd _'d ~ ~

II I------~------~~----....::::....-------....::::....--------

V. do Marçal. ......•......•..•.........•.•. 81.2', 77.58 80.65 79.82 80.26 69.96 81.52 77.2\ 82.92 70.22 84.13 79.10 85.ii 6867 P3.4'3 79.07 82.38 71.60 82.4378.80

B. Horisonte 64.88 51.28 85.16 68.77 G6,1(; 55.i2 87.iO 69.56 72.40 63.92 92.20 76.20 69.60 63.90 93.60 75.70 68.33 58.55 89.7672.56

Barbacena 78.60 68.30 74.40 73.70 79.30 72.20 80.80 76.60 83.00 77.50 83.26 80.60 f2.50 77.40 ';3.30 R2.0~ 80.85 73.85 80.94 78.25

J. de Fóra 56.61 43.ii 86.28 63.00 62.32 51..0J 86.02 66.48 70.15 57.37 90.41 72.6 /, 67.08 60.'10 89.94 73.00 64.04 53.77 88.U 68.78

Paraúnll .. 69.611 62.591 69.201 60.671 67.231 55.711 84.711 69.201 67.221 55.781 90.001 71.331 68.021 58.021 81.30167.09

w
00
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ESTAções

V. do Marca!. 15.51 U.35 15.56 13.81 15.2·\ 13.93 15.06 15.41 15.64 13.93 15.08 15.55 13.76 14.00 13.69 13.82 15.05 15.55 14.84 n.14

B. Horisonte 11.37 14.56 14.54 14.4 14.65 145j 14.3\ 14.52 16.32 16.36 15.13 15.93 14.98 13.70 14.86 15.18 15.08 15.29 14.71 15.03

BarbllceDlI 13.74 13.50 13.41 13.55 13.13 13.02 13.03 13.20 14.0G 14.ilJ 14.27 14.14 12.02 12.44 12.43 12.21 13.23 13.26 13.2313.2J

J. de Fórll 14.40 14.45 15.68 14.84 14.14 13.91 15.09 14.38 15.39 15.19 15.4, 15.34 13.0J 13.61 13.06 132; 14.25 14.23 14.8214.41

Paraúnll .. 15.46115.761 14.911 iJ.141 16.071 15.461 16.501 16.131 15.441 16.59\ 16.921 16.651 15.651 15.911 16.41115.64



- 39-

v - CHUVA

Totaes em millimef1'os

J.1='Elno PEVp.REmo ,:u"nço AnRIL TOTAES

EST,\ÇÕES

Chuva Dias de Chuva Dias de Chuva Dhs de Chuva Dias de Chuva. Dias de
eahida ehuv" eahida chl1va c ah I d a ehu,a c"hida chuva. eab id a chuva.

--- --- --- --- --- --- --- --- -- ---
Y"rzea do ~a.rç"L•.....••..• 103.55 10 141.90 10 38~.SO 13 32.00 4 652.25 42

Bello llorisonte ............... 168.CO 12 117.00 10 214.30 18 56.60 4 58';. O H

Barbacena ..................... 14.40 3 83.10 11 151.00 20 20.70 ~ 272.20 37

Juiz de Fóra................. 8.57 133.91 9 319.20 20 17."0 3 479.4~ 40

Parnuna o •••••••••••••••••• •• - - 123.00 10 il4.,0 18 63.90 6 331.7 34

VI - EVAPORAÇÃO

Totae mensaes

ESTAÇÕES JA.."EIRO IFE,EllErRO "Aaç) ABRiL TOTAES

Varzea do Marça!. .................................... 76.50 76.90 63040 1 .00 234. O

Bello Ilorisonte ........................................ 67.95 63.15 45.15 1320 192.45

B!Lrbacena..................... ....................... 2J.00 49 O 3 O 10.90 121.50

Juiz de F6ra ........................................... 100. O 66.93 22.40 2H.0\.

Paralma............................................... 58.80 91.cO 2õ.30 17ó.90

VII - OZONA

Medias

ESTAÇÕES J.\~'r:JRO FEVEllEtnO :>lARça ABRIL ~b:DlASGER--'.ES

Varzoa do ~hrçal.. ................ 4.2 6.l! 6.7 7.8 6.2

Bello 1I0risonte..................... 5.1 5.6 5.3 5.6 5.4

Barbacena....... , ................. 5.5 5.5 4.-i 7.6 5.7

Juiz de F61·a ........................ 4.3 5.0 4.9 5.5 4.9

Paraün1 ............................ LO 3.0 3.0 1l.3
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VIII -VENTOS REINANTES

NOS QU,\rnO
JA:'\I!.IUO FE\'EREJH.O :\L\Rça ABRIL MgZ8i

'" .3 .3 '" '".3 '" oC '" '" oC '"o" "" "" o" " o" "" ""IlSTAÇÕES ld ã "" .c1 d "" I~ ~ ""'õg "" 'd ~ dd
<>" "".-'-,,' ".- "" .- c:,;-._ ";:l • .:"".- <>.- ._"
~rª

._" ge ·Ü~
U'- ._"" U'- ._" u" u..,",E o.::,) u-<>"'6 u.", "'- o- ~o

~=
~o ~=.:: o

"*=
~ o ~E ~ o

õ" ._"
Õ~

.- " ,,-'-"" '" Ç=i" Çl"::::lf :> Ç=i~ .... :> 5. :>
5. :>

"- o. o.-- -- ---- ----- --
Varzca. d ?lInrçal. ., '" •••.... NE 1.03 NE 0.65 NE 0.52 NE 0.65 NE 0.72

BeBo l10ris ate ............... E i, 20 E 1.10 E 0.90 E 0.90 E "1.02

BnL·bncena•...• NE i, 20 NW 0.95 NW i, 30 SE 1.20 NW i, '12...............
Juiz de F6m.................. NE 1.2) NI, i,40 NNE 0.70 NNE "1.60 l\NE 1.15

Pnr:lúna........... SE 0.9) E 1- O SE 0.57 SE 0.73............

IX. - NEBULOSIDADE

JAlSEtRO FEVEREIlH) MARÇO AllRIL NOS QU.o\TRO
MEZES

Numero " Numero ." Nomoro .3 Nomoro .3 Xumero .3de di as c de dia s c de dias " de dias " de dia s "ESTAÇÕES ci" ci"

~.ª
cid ddE.e "" a.5 "":..... s:: .;·ã ... " .~ 8 ~'E-0- -0-

~.g ~.g ~.g ",o ~~".; U " " .; ~ d .; .; ~ d .; .; ~ ci .; .; ~ci

" 5. " " '" o. " '" o. " '" o. " '" c.Õ f=l ~ :3 f=l ~ Õ t=l ::::;l Õ (ii f=l Õ (ii ::;-- -- - - - -- - -- ._-- - - - -- - - - --
Varzea do Marçai.. ....... ." 8 1011 ON 5 10 13 Oli 6 15 10 fi: 2 " 3 O I\: 21 3) 37 01\:

BeBo fIorisonte ............... 2 9 18 OR 6 7 15 K 3 11 17 R 1 1 8 K 122S 58 li
BOlrbacena..................... 6 7 3 R 3 LI 14 O I\: 2 II 18 I\: 1 3 6 01\: 1232 41 fi:

Juiz de Fóra•...•..•..••...... 8 6 9 O 5 l3 10 I\: 2 9 20 KN i 2 7 O 1630 46 O
['araúna .............•....... . - - - 10 1 17 I\:N 5 7 19 OR I /, 5 OR l6 12 41 O I\:

o exame d'estes quadros,-o conhecimento pessoal que tenho de todas as cinco

localidades, cuja maioria conheço ha mais de 15 annos, quer de vet'ilo, quer de

inverno> - o consenso unanime clt~ quantos viajantes illusLres tecm escripto sobre

o Estaelo ele Minas GeNtes> - a fama tradicional de que gozam algumas d'essas

loculidades com relação á excelIencia do clima, - o parecer de abalizados clinicos

que as recommendam, - tudo nos leva a aceiLat' as seguintes conclusões:

i. a - Todas as cinco localidades gozam de clima accentaaclamente te:l1peraclo >'

2. B_ No verão, é incontestavelmente o de BARBACENA o mais ameno e agra

daDel >' mas, durante o inverno, quando ulli sopra rijo, quasi continuamente,

intoleravel SE, por demais f['io e penetrante, são preferíveis os da VARZEA DO

MARÇAL (S. João) e BELLO HORISONTE, onde o frio é sêcco e confot'tavel;
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3 .a_ O clima de JUIZ DE FÓRA, não obstante t~mperado, não é ameno, durante

o verão, geralmente um tanto cálido; e, no inverno, resente-se de alguma humidade;

4. a- O do PARAúNA, fresco no verão, apewr da temperatura elevada, por causa

da constancia do vento SE, com fraca velocidade, deve ser Lambem um tanto

humido durante o inverno;

5. 0 - Si o clima em BARBACENA, VARZEA DO MARÇAL e BELLO HORISONTE

auxilia efficaz e poderosamente os condições geraes de salubridade d'essas loca

lidades, em JUIZ DE FÓRA e PARAúNA não poderá jámais constituir obstaculo a

que - satisfeitas as demais condições em que ao. homem é licito vir em auxilio da

natureza, por meio de bem combinado systema de obras de melhoramento e

saneamento - desinvolvam-se taes localidades sob o impulso da civilisação e da

riqueza.

Si, POi3, quanto ao clima especialmente, BARBACENA se avantaja ás demais

localidades como cidade de ve7'ão por excellencio, e VARZEA DO MARÇAL e BELLO

HORISONTE como futuras cidades de inverno e, portanto, de commercio e de

administração, nem por isso, acham-se JUIL: DE FÓRA e PARAÚNA privadas, pelo

respectivo clima, da justa ambição de attingir, em boas condições de salubridade,

ás proporções de importantes cidades, para o que já caminha a primeira á

passos largos e decididos, e a segunda se impõe por sua posição geographica.

. 4. 0
- Condições nosologicas

Com respeito áeste assumpto, em que fallece-me a competencia official, reporto

me ao intel'assante e desinvolvido relatorio que - com a mais louvavel solicitude

e o mais sincero empenho pelo satisfactorio cumprimento do encargo que aceitou

-o illustre medico hygienista Sr. Dr. José Ricardo Pires de Almeida apresentou-me

e vae a este annexado. i

Manda, todavia, a verdade que eu declare, com a franqueza que me é habi

tuaI, que discordo de muitas das apreciações que S. S. desinvolve sobre questões

de hygiene sanitaria applicada ás localidades estudadas, e nem posso subscrever,
.. - ~ - -

com a minha responsabilidade profissional, algumas opiniões que, em assumptos

propriamente technicos de engenharia, S. S. aventura sem fundamento aceitavel

e, até mesmo, ás vezes, indo de encont,ro á factos de observação registrados e

consignados pelos engenheiros que estudaram as differentes localidades, n'ellas

residindo durante mais de tres mezes.

1.- V. nnnexo F.
R. 6
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E, d'isto scientifiquei S. S., como m'o exigia a minha lealdade, logo que tive co

nhecimento do seu trabalho.

Mas, olém de que 1150 seria cabivel n'este logar discutir ossumptos taes, nem

mesmo salientar pontos de discordancia, aliás patentes aos que nos lerem com al

guma attenção, -julgo-me dispensndo de entrar, a este respeito, em maiores con

siderações, visto como, feitas as restricções que se deduzem de tudo quanto já tenho

dito sobre as condições natur':tes ele salu'Jriclaele das cinco localidades em estudo,

posso aceitar a classificação a que S. S. chega afinal, apenas invertendo, logo após

BARBACENA, os logores rí3specti vos de BELLO HORISONTE e da VAHZEA DO MARÇAL,

porque entendo que, sob o ponto de vista geral do conjul1cto de todas aquellas con

dições, a VARZEA DO MARÇAL mel'ece ser coIlocada .:teimo. de BELLO HORISONTE.

E, antes de fechar este paragrapho, julgo-me no dever de salientar os louva

veis esforços com que o illustre medico da Commissc7.o procurou applicBI' aos seus

estudos o processo 1110del'no das anal{jses bactereologicas elas poeiras atmosphe

7'icas, colhidas estas nas clifferentes localidades por eUe proprio, em minha pl'ezença,

e remetticlas com todos o, cuidados para esta Copitol, onele fizeram-se os analyses

sob sua inspecção.

foi realmente peno. que a estreiteza do tempo nüo permittisse que S. S., 0.0 envez

ele uma unica colheita de poeiras atmosphericas em cada localidade, fizesse muita~,

de cujas analyses fosse possivel tirar conclusões clefinitivas e seguras.

Quando mais não seja, porém, caberá incontestavelmente a S. S, a prioridade

da applícação, no Brazil, de tão aperfeiçoado processo analytico á investigação dos

germens pathogenicos das localidades, em controversins como a que deu motiYD a

esta Commissão.
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ABA TE L\IE~TO D AGUA

Este assumpto, de importancia cJpital no presenL pleito, foi e tudado, nos lermo~

geraes que Il estreiteza do tempo permitlio, em cada uma das cinco localidades, sob

os seguintes pontos de vista:

1.°_ Volume d'agua d'~pollivel, em relação á populaçib iatlicJ.da nas Instrucções, e aos
meios de fornecei-a á f'ltura. capital em conJiçõas de pressão que s:lti.5façam todas as exi
gencias de uma cidade vasta e accidp.n tada ;

2. u_ Qualidade das a,,~lS aproveitaveis ;
3. o-lmportancia minima. em que poderá. ser avaliadil, approximadamente a de-p~zaque

exigira, em cada localidade, a execução da OJras do abastecimento, indispeusaveis á iustallação
da nova c..1,pital.

E, é sob e tes tres itens que passamos a onalysar, comp;Jrativameote, a locali

dades estudadas.

1.o - Volumo e altura c1 isponiveis

Vejamos, primeiramente, qual o volume d'agua de que cada uma das localidades

dispõe, em altura sufficiente, para o abastecimento regular da nova capital, si esta

fôr a11i estabelecida; e, por con eguinte, qual a que dispõe de maior volume captavel

á menor distancia, e com carga ufficiente para satisfazer á todas as exigencias de

uma cidade vasta e accidentada.

Varzea do l\Iarçal.- Quanto ao volume d'agua de que poderá dispôr pura

o abastecimento de uma grande e importante cidad , acha-se esta localidade em

~ondições as mais favoraveis.

A Serra ele S. José dá origem, em ambas as uas encostas, a varios córregos

que, reunidos em altura sufficiente para satisfazer todas as exigencias da nova

cidade, poderão fornecer mais de 300 litros por segund , ou mais ue 26.000.008 de

litros diurios, sufficientes para o aba tecimento abundante de população superior ú

85.000 habitantes, á razão de 30J litros diari'Js por p~ssoa.

Destes, aproveitando apenas os tl'es que, da enco~ta occidental da Serra, correm

pela propria VARZEA, com pequenos percursos, poderá a f ltUm. cIdade contar com
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supprimento superior o tOO litros por segundo) e sufficiente, portanto, p3ra todas

as suas necessidades até que a população exceda de 30.000 almas.

Excedido este limite, e logo que o supprimento b::1Íxar de 300 litros diarios

por habitante, poderão ser aproveitados, para reforçar o abastecimento, o ribeirão

das Pecll'as e o 7'iacho Fundo) que tamb3m nascem t na mesma Ser7'a e desaguam

no rio Carandahy, ao norte da VARZEA; e os quaes) reunidos em altura conveniente,

fornecerão mais 200 litros por segundo, permittindo o farto abastecimento da cidade,

até que suo população se approxime de 90.000 habitantes.

Mois torde, poderá ainda seI' aproveita.clo o 7'ibeú'ão Aguas Limpas que, á

distancia de 6 kHometros da VARZEA, offerece, em altura de cerca de 70 metros

ácima do nivel médio da VARZEA, fornecimento superior n 700 litros por segundo,

em qualquer época do anno, e só por si sufficiente para abundante abastecimento

de população superior a 200.00J almas; e que, reunido aos precedentes, permiLtirú

que a população da fuLura cidode eleve-se até 300.000 habitantes.

Para as necessidades de um futuro mais remoto, restará, finalmente, o rio

Ca1'anclahy) que, captado ácima da grande cachoeira, á 5 ldlometros de distancia

apenas da parte central da VARzEA,poderá fornecer mais de 4.0 Oli Lros por segundo,

ou 345.600.000 litros diarios, correspondentes á mois de 1.000.000 de habitantes, e

com pressão sufficiente para todos os serviços.

Assim, pois, dentro de uma zona circumscripta por circulo de 6 kilometros de

raio, dispõe a VARZEA DO MARÇAL de agua sufficiente para o farto abastecimento 

a 300 litros diarios por habitante - de uma cidade de mais de 1.000.000 de almas,

com a pressão necessaria para o serviço dos pontos mais elevados, e, bem assim,

para o dos incendios ; o que a colloca, como dicemos, nas mais excepcionaes condi

ções a este respeito.

Bello Horison-te. - Si bem seja o 1'ibeirão do Arrudas o principal curso

d'agua da. localidade, nascendo na Serm do Curml á 30 kilometros da actual

povoação e correndo na direcção W-ENE, com velocidade média de 110.50 por segundo,

até o açude da fabrica de ferro, e, d'ahi para baixo quebrando-se em repeLidas

corredeiras e cachoeiras, com volume d'aguas superior a 2.600 litros por segundo,

que abasteceria fartamente uma população de 200.000 habitantes á mais de 300

litros diarios por habitante;- não haverá necessidade de aproveitaI-o, desde logo,

para o abastecimento da futura cidade) e convirá mesmo deixaI-o para receptaculo

das aguas d'esgôLo, emquanto a agglomeração da população não exigir que sejam

estas levadas directamente ao 1'io das Velhas.

L-V. planta n. 1.
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Ha, dentro na propria localidade, varias córregos e ribeirões, aff1uentes todos do

Al'rudas, dos quaes 12 poderão ser aproveitad03 para o serviço do abastecimento,

fornecendo um total de 1. 460 litros pClr segundo, capaz, portanto, de abastecer

população superior a 400.000 habitantes, á razão de 300 litros diarios por habitante,

com carga disponivel para sotisfazer todas as exigencias, em todos os pontos

da futura cidade, e mesmo para o serviço dos incendios.

Accresce que, para recurso de futuro mais remoto, ha ainda os r'ibeiriJes dos

l"Iacacos e da Pantana, qualquer d'elles mais importante que o do Arrudas, e que,

por m~io de gr'andes siphões de 20 a 30 kilometros de desinvolvimento, poderão

ser canalizodos para o serviço da nova cidade, quando esta attingir ás proporções

correspondentes á necessidade de taes trabalhos.

Para as primeiras necessidades da futura cidade, emquanto não exceder á

30.000 habitantes, bastará aproveitar parte dos 230 litros por segundo, que poderão

fornecer os ribeil'ões Acaba-Mundo e Ser/'a, si as edificações forem levantadas na

esplanada da actual povoação, ou em Santa Cruz; ou, então, parte dos 390 litros

por segundo dos córregos Cercado e Cel'cadinho, si forem levantadas nos terrenos

devolutos do Pinto, como proficientemente mostra, em seu minucioso e bem

elaborado relatorio i, o Sr. Dr. Samuel Gomes Pereira.

Do exposto decorre que, quanto ao volume d'agua disponivel para o abasteci

mento da nova capital, si ahi fór ella estabelecida, corre o BELLO HORISONTE

parelhas com a VARZlI:A DCl MARÇAL, achando-se, como esta, nas melhores condições.

Barbacena. - A situação excepcional de BARBACENA, elevada de muitos

metros ácima de tudo quanto a rodeia, colloca-a na dura conLingencia de não poder

ser facilmente abastecida de abundante agua potavel; pois, nas suas cercanias,

não ha manancial algum que, com a conveniente differença de nivel, disponha de

volume sufficiente para as exigencias de um grande centro de população.

A propria actual cidade, cuja população é ainda inferior a 6.000 almas, luta

já com os mais sérios embaraços n'esse sentido. O actual abastecimento, para que

é aproveitado, Ú distancia de 4 kilometros, um pequeno manancial, aliás de agua de

boa qualidade, fornece apenas 70.000 litros diarios, correspondentes á insignificancia

de 12 litros diarios por habitante, e isso mesmo só dispondo da insufficiente pressão

maxima de 3 metros nos pontos mais elevados; o que força grande parte da

população a continuar no uso inconveniente de agua de poços, muitas vezes abertos

ao lado dos sumidouros em que são lançadas. as materias récaes, ou - o que peior

é - das aguas dos pequenos córregos que, ao mesmo tempo, servem de lavanderias

e vasadouros publicas.

1.-V. annexo B,
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Trata-se, presentemente, de refol'çat' este abastecimento aproveitando outros

mannnciaes situados á 10 kilometros, .para o que fizeram-se já os estudos e projecto

definitivos e estnm cllegando os materiaes encommendados. O augmenlo, porém,

será apenas de 400.000 litros diarios, que elevarão o abastecimento total a 470.000,

correspondentes á cerca de 80 litros diarios por habitante para a actual população,

inferior a 6.008 almas.

A' razão de 300 litros dia rios por habitante, supprimento óI'a admiltidú como

c rrespondente ás exigencias crescentes da vida moderna, esse volume mal

aLtendel'Ía ús necessidades de uma população diminuta de 1.600 habilantes.

E' certo que no contracto, celebrado pela lJfLmicipalidacle para a execuçúo d'este

serviço, figura clausula esl.ipulando, para o contractunte, a obrigaçúo de augmentar

o supprimento segundo as necessidades T'esultantes elo augmento da população .

mas, não se tendo fixado o volume minimo diario, que deverá cJrresponder á cada

habitante, semelhante clausula é simplesmente illusoria e sem outro valor sinão o

que lhe quizer attribuir o contractante, quando julgai' de interesse aproveitar-lhe

o sentido convenientemente interpretado.

Apoz explorflçàes cuidadosas das cabeceiras do ribeiT'ão Albel'to Dias, que,

nté 23 kllomctros ele distancia da localidade, apresenta ainda differença de nivel

ele 25 mett'Os paJ'a 7?7,enos, e das do proprio rio das llfortes que, até 30 kilomett'Os

de distancia, não offerece volume nem altul'a sufficientes; - verificou o Dr. M. Couto

que só o 7'ibeinto Funclo, affiuente el'este rio, poderá, apeznr de muito mais baixo

que a localidade, ser aproveitado para o abastecimento da nova cidade.

Este manancial, que é de propriedade particular, poderá ser captado - por cima

ela cachoeira existente á 16 kilomelros da localidade, na direcção S\iV - em altitude

de 1.090 metros; e, como esta cóta é inferior de 60 metros á do ponto mais elevado

da actual cidade, onde aliG.s será mister dispôr de pressão nunca inferior ú 15 Ine

lros, e, por outro lado, ha ainda a perda de carga produzida pelos 16 kilometros

de encanamento; - segue-se que será indispensavel elevar a agua, por meio de

possantes bombas, para um reservatorio incial, que deverá ser construido em cóta

superior, pelo menos, de 90 metros, ao ponto em que ràr captada a agua, isto é, na

cóta minima de 1.180 metros.

O volume d'agun total, que póde fornecer este ribeirão no ponto indicado é de

1.000 litros por segundo, ou 86.400.00) litros diarios, sufficientes para uma popula

ção de 288.000 habitantes) á razão de 300 litros diarios por habitante.

A elevação, porém, de tão colossal volume d'agua á altura que, n'esse caso,

excederia de 10) metros, exigiria bombas e machinismos tão possantes, de tão

difficil e dispendiosa insta Ilação e de tão avultado custeio, que seria imperdoavel

imprudencia escolher-se propositalmente esta localidade para séde de uma grande
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e populosa cidade, n'um Estado e:11 que muitos outras se offerecem em condições

menos onerosas e com mais largueza topographica.

Para uma pequena ciJade, porém, nté 30.000 - ou mesmo 50.000 - habilanles,

bastará elevar de 9 á 15 milhões de litr03 d'ogul.l diarios, isto é, de 110 Ú 170 litros

por segundo; e, n'esse coso, ficarão ninua disponiveis mais de 80 litros por se

gundo que poderão ser utilisados como força motriz para accionD.l' as bombas,

E, com cffeito, exigindo a elevação á 90 metros de 110 á 170 lill'os por segundo,

força mofriz de 140 á 2LO c3vnllos, e sendo de 50 melros a quéd'l disponiycl, bas

tarão 300 o 450 lllros por segundo pj ra fornecer essa força; e corno, apro"ei lados

n:esmo poro o aba~t3cimento os 170 liII'OS por seg.ll1do necessarios para uma

população de 5 .00 habitantes, disporá ainda a cachoeira de mais de 8JO litros por

segundo, - claro é que ello propria poderá fornecer a agua e a fOI ça indispensQvei

para o serviço do abastecimento.

Cumpre, todavia, observaI' que, nem por isso, deixará a inslalloção de ser bem

dispendioso e seu custeio o11eroso; pois, será mislér dispôr de motores e bombos em

duplicata, com encanamentos tnmbem duplos, pora obstar inloleraveis interTupções

do fornecimento diflrio d'aguo, deviJas ás limpezas, reparações, e mesmo accidcnles.

Accre~('e que o encan:lmento pl'incipal, ligando por extenso siphão o reserva

torio inicial 00 de distribuiçi1o, situado naturalmente no Monte Mario, terá de

atrayessar em pontes o l'io elas JIortes e tl E. F, Oeste ele Minas; e, partindo da

cóta 1.180 metros para atlingir o rasen atorio de distribuição na de 1.165 metros,

atravessará o citado rio na de 1.02 metros, sob pressão de 1G tltmospheras, que

exigirá a adopção de tubos reforçados.

Juiz de F6ra.. - Sem recort'er ao rio Parahybuna, cujas aguas siio

potaveis si bem nJo da melhor qualidade, dispõe esta importante cidade de

numerosos córregos e 7'ibeirues, que aff1uem áquelle rio nas suas immediaçôe , e

que poderão fornecer agu'\ sufticiente para população superior a 400.OCO 11Dbitantes.

Com effeito, sem incluir as aguas dos ribeiJY5es elo Sico, ela Feira, da Cachoei

rinha, do Franklin c dos Burros, ho, no trecho compl el1endido enlre o actual

cidade e Bemfica, nado menos de 6 l'iacllos que, copiados ú pequena distancia e

em altura mais que sufficienle paro satisfazei' todas os exigencias da futura cidade,

poderão forneceI', reunidos, mais de 700 litros por segllndo, O!I 61.432.00 litros

diarios, correspondentes á população superior a ~OJ.OOO habitantes, disponuo de

300 litros diol'ios para cada um.

São esses riachos os denominados: da Gramminlta (com mais de 103 litro:>

por segundo), ela Gratidcío (com mais ue '134), do Dnhares (com mais de 154),

da Gramma (com mais de 2~5), do Ignacio Gama (com mais de 48) e, finalmente,

Lia José Ifonorio (com mais de 23 litros pOl' segundo).
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Vê-se, pois, que JUIZ DF. FÓRA não se acha, quanto á agLla de que pÓde dispôr

para o abastecimento da nova capital, em condições de inferioridade ás demais

localidad es.

raraúna. - Dispõe esta localidade de extraordil1aria fartura de agLla para

o abastecimento, nas m9is largas proporções, de grande população; pois, além da

Cachoeira eloP araClna, que, á 15 kilometros da localidade, poderá fornecer nada

menos de 17.000 litros por segundo com altura disponivel superior á 80 metros, ha

ainda a Cachoeira elo Capivára que, á 30 kilometros de distancia, poderá fornecer

mais 700 litros por segundo com altura disponivel superior a 90 metros.

Os pequenos córregos qLle regam a localidade são de aguas pronunciadamente

salitrosas; e o rio CípO, affl.uente da margem esquerda do Paraú'na, carrega a má

fama de produzir o bOcio, affirmando-se que, entre os .rnüradores de suas margens,

causa especie o apparecimento de qualquer pessoa isenta d'essa deformação, o que,

si não é de todo exacto, constitue, todavia, suspeita que merece sel' resreitada

emquanto estudos sérios e concludentes, a não tiverem dissipado, demonstrando a

inocuidade d'essas aguas.

Do exposto, cujos desinvolvimentos encontram-se nos relatorios dos meus

illustres companheiros ( annexos A á E), conclue-se que:

1.o - A VARZEA DO MARÇAL, BELLO HORISO TE, JUIZ DE FÓRA E PARAÚNA

acham-se nas melhores condições para aUender ao conveniente abastecimento

da nova capital, quer para as necessidades iniciaes, em que convém restringir as

despezas, quer para as de largo futuro, e dado mesmo grande desinvolvimento de

população;

2. 0
_ BARBACENA só poderá dispôr de agua sufficiente para 283.000 habitantes,

elevando, por meio de possantes bombas ú vapor, á mais de 100 metros de altura,

um volume colossal de 1.000 litros por segundo, 011 86.400.000 litros dial'ios;

e, mesmo para população não excedente de 50.COO habitantes, precisará installar

bombas hydraulicas capazes de, aproveitando a propria força produzida pela quéda

d'agua do ribeirão Funelo, elevar a !JO metros de alLura, pelo menos, cerca de' 200

litros d'agua por segund1, 011 15.000.00J de litros diarios.

§ 2. o - Qualidade elas aguas aproveitaveis

No intuito ele verific3r si as ng-uas disp.:ll1iveis, em cada uma das locaüdacles

estudadas} poderiam·sel' aceitas como de boa qualidade e em condições de pota

bilidade, reccorremos ao iIlustre Sr. Dr. Ennes de Souza, digno director 'da· Casa

ela Moeela, que dispõe de exceIlente laboratorio chimico, autorizado e competente, e

offerecendo, além d'isto, a mais perfeita garantia de sériedáde e isenção de áhimo.
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Tendo de proceder, sem prejuizo de seus trabalhos proprios) á analyse de 1'1

ámo::tras de aguas diversas, que só lhe puderam ser enviadas em meiados de

março, e devendo apresentar os resultados antes do fim de maio, é natuml que esse

estabelecimento não pudesse realizar analyses minuciosas e completas sob todos

os pontos de vista.

Oque é facto, porém, é que, da melhor vontade e revelando o mais sincero desejo

de auxiliai' os tl'abalhos d'esta Com,'1ÜSSclO, o Laborato7'io Chímico ela Casa ela

:lIoeela, correspondendo ás recommendações do illustre directOl', fez quanlo era

possivel no curto prazo de que dispunha, e o quanto, aliás, bastava para a natureza

d'estes estudos preliminaree, que não teem, nem podem ter, a pretenção de offerecer

dados definitivos.

Não ha duvida que analyses bactercologicas elucidariam muito mais todas as

questões que póde suscitar a composição das aguas; mas, além de que a Com

missüo afastou cautelosamente, em cada localidade, as aguas que poderiam dar

ensejo a quaesquer suspeitas, taes como a do PCt1'ahybuna em JUIZ DE FÓRA, do

lv.Jortes em BARBACENA e na VARZEA DO :vIARÇAL e do Cipó no PARA -'NA, - as ana

Iyses apresentadas pela Casa ela 1110ecla suo analogas ás que commumente se

fazem, quando se tl'ata npellas de conhecer si teem condições de potabilidade

aguas que) bebidas já, nem um inconveniente de nota leem offerecido á saúde.

Devo mesmo accrescentar q le, tl'atando-se de simples estudos preliminares,

poderia ter-se esta Conunissão limitado á applicação directo, nas proprias localidades,

dos processos approximativo. e rapidos, como a hydrotilnetria, ou o ensaio á

pe7'manganato ele potassa' - recorrendo, pois, ao auxilio do Labo7'atorio Chimico

da Casa da iWoeela, f. i além dos limites lraçados pelas proprias Inst7'lLCçÜeS e

impostos pela estreiteza do tempo.

E, só a convicçuo segum de que aUi enconlrGria a mais decidida boa vontade em

auxiliai-o, determinou esta Commissci.o a tentar a analyse chimica das diversas aguas

indicadas nas differentes localidades pora o abastecimento da nova capital mineira.

Tentei tambem obter algumas analyses ele aguas no Labof'atorio _Yacional de

Analyses, para o que solicitei permissão ao Sr. finistro da Fazenda) Exm. lenente

coronel Dr. Innocencio Sel'zedello Corrêa, que promptamenLe m'a concedeu. A com

municaçuo do seu assentimento, porém, l'emettida para o PARAÚNA, onde me

achava então, desencontrou-me, e só me veio tel' ÚS mãos em fins de abril, de

modo que o Laboratol'io não pôde fornecer-me as analyses das ómostras d'aguas

que lhe apresentei, á tempo de serem incluidas no presente relatol'io. Apenas

algumas de JUIZ DE FÓRA, apresentadas antes pelo Dr. Raja Gabaglia dil'ectc
mente, puderam ser aproveitadas.

Nos seus relatarias, que revelam a competencia e a dedicação com que effe
R. 7
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etuoram os estudos de que se encarregaram, apl'esentom os meus dislinctos collegas

as analyses das respectivas aguas e mostram que os resultados são mais ou menos

satisfuctorios (V. o annexo G).

Por minha parte, cabe-me apenas approximar todos os resultados obtidos, no

seguinte quadro comp~lrativo) que permitte, o simples impecção, conhecer quaes

são, das 10 aguas analysadas, os que melhores condições de potabilidade offerecem :

VARZEA DO MAnç.\L DELLO nORISOXTE BARBACEN.\ JUIZ De FÓR~ PARAÓNA

2 3 4 5 6 7 8 9 10

ESPECIFICAÇUES

1.- Caraetri'os
physieos:

Limpidez... ,., .... Perfeita Levemente Perfeita Pel·foiL3 Perfeita Levencnte ~Iuita l"e"emente TUI'va
turva turva Lttl'va

TUI'V:l

Cheiro ... . w'" •••• Kem um I\e:n um Nem UlD Nem um Kem um Tem um r\em um Kem um :\em um Dcs w

agrnda\"el

SaboI·...... ...... ~ ~

I r. - Dosaflc", chi
'i'ui a mf1, 1HlL lü,'o
d'afl"" (Ut"ada ova·
paraela :

sulphurico .. 0.00210 Traços Traç"s Traços TI'aços

Acido sU:cico...... O:O~900
gr. g". gr. gI·.

O.OOSOO 0.0030 0.l070 0.0030
gr. f!T.
0.0070 0.6050

0.0003 l'I'aços

3~003 ogJiJ30

0.002 0.0003

g".
0.005CO

Traços

azoL:co ..... Trncos

ca"bonico ..

Oxydo ferricoeal,,·
mina.... .... .... 0.00250

Cal....... 0.00300

0.00530 0.0005 0.0010 0.0010

O.OOíOO 0.0035 0.00.0 0.0076

0.001. 0.0030

0.0020 0.0)50

0.0017

0.034 0.0010

0.00075

0.00010

Traços O.OOiO Traços Traços TraçoslIlagnosi:L....... '" Traços

Potassa e soda... 0.OJ290 o.onoo Traços 0.0)25 O.O~I

Traços

0.0050

Troços Tl·a.ÇOS Traços

0.038

Chiara 0.002:0 0.001:<0 0.0006 0.0010 0.0030

Ammonia ,. 0.00025 0,00015 0.0002

0.0012 0.0010

T"aços

0.00) 0.0030

Tl'aç)s Traços

0.00250

0.000 15

0.02JOO

Materias ol'ganiras
e paI·da 0.00375 0.00835 o.ooa 0.0030 00057 O.OIGO 0.0025 0.00\ 0.0/40· 0.01390

-- -- ---1----1--1---- --·--1----11
Residuostotaes. 0.02600 0.03000 0.0,2;0 0.0230 0.02ÔO O.OJOO 0.0215 0.03~ 0.0230

III -Ga:es co"tidos
11'1un títJ-o d'ugua
ti 25."l/ctempcl'lt
tW'a:

24.2

c.c,
13.8

6.9

3.5

c'c.
11.9

10.2

3.4

22.0

c.e.
n,3

5.0

1.7

5.0

1.6

23.4

c.c.
15.

20.4

c.c.
11.Ü

6.8

1.7

21.0

c.c
13.2

6.1

1.7

c.c.
11.0

10.2

1.7

c.c. C.c.
13.5 9.3Azoto......... c·;4.8

OlCygenea 4.8 6.1 13.6

Acido carbonico. 1.2 1.6 2.5

Totae3 ~1---2-1-.2-1--25-.-4---23-8-
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Cumpre observar que, em JU[z DE FÓRA, não são as duas aguas incluidas n'este

quadro as indicadas como preferiveis para o serviço inicial do abastecimento da nova

capital, e sim as do ribeirlio da Gramma e do riacho da Gratidão. Analysada, no

Laboratorio Nacional de Analyses pelo illustre Sr. Dr. Borges da Costa, accusou i a

primeira (Gramma), em ugr
.OW de residuo, O~r .013 de materias organic.:as, e a segullda

(Gratidão), analysada no laboratorio chimico da Companhia Organisaçlio Agricola

de Juiz de FOra pelo abalisndo Sr. E. Amoux, accusou, em Ogr.071 de residuo,

Osr .(,062 de materias organicas.

Como, porém, estas aguas, cujas proporções de materias organicas são,

respectivamente, de 32.5 % (para a do Gramma) e de 8.7 % (para a do Gratidão),

parecem equivaler, em gráo de potabilidade, ás duas incluidas no quadro ácima,

cujas proporções são, respectivamente, 18.7 % (para a do Parahybuna) e 10.2 %

(para a do actual abastecimento), acreditamos que a substituição não altera sens i

velmente os termos da comparoção.

Da simples inspecção d'este quadro deduz-se que as 10 aguas analysadas, apre

sentando residuos quasi equivalentes, accusam entretanto a existencia de materitLs

O1'ganicas em bem differentes proporções, como indica o seguinte quadro:

MATERIA. OUTRAS
PORcE~TAGEM

DBSIG:-lAÇÃO DAS AG DAS LOCALtD."-DES REStUCO DA M,\TERIA
ORGANICA SUBSTANCIAS

ORGA.!"ilCA

gr gr. gr.
1.- Rio Capivára............. Paraüna............ 0.0290 0.0199 O.ooJi 68.6 %

2.- Rloeirão Fundo.......•.• Barbacena ......... 0.0300 0.0160 0.0140 53.3 %

3.-Rio Paraüna............. Paraüna ........... 0.0290 0.0110 0.0150 4 .3 %

4.- Ribeirão dtL Serra .....•.• B. fIorisonte •.•.... 0.0230 0.00~0 0.0140 39.1 %

5.- Ribeirão Aguas Limp1s ... Varzea do Marçal.. 0.0300 0.00835 0.02165 ~7.S %

6 - Córrego do Cercadinho ... B. Horisonle ....... 0.0250 0.0057 0.0203 21.9 %
7.-Rio Parahybuna....... ,. Juiz de Fóra. ..... 0.0320 0.0060 0.0250 18.7 %
S.- Ribeirão Acaba Mundo .. B. Horisonte •...... 0.0-250 O.ooH 0.0206 17.6 %
9.- Córregos da ii'erra S.José. Varzea do Marçal.. 0.0260 0.00375 0.02225 14.4 0/0

'10.- Actual abastecimento .... Juiz de Fóra....... 0.02;5 0.0025 0.0220 fO.2 0/0

I I

E' facLo, portanto, que algumas d'essas aguas (uma do PARAÚ A e a de BAR

BACENA sobretudo) accusam dosagem excessiva de materias organicas; porém,

além de que taes maLerias proveem de detritos vegetaes que diminuirão desde que,

sendo elIas aproveit.adas, houver cuidados de limpeza constante nas reprezas,

cumpre notar que, nas quantidades indicadas como materias organicas, foram in

cluidas tambem, em todas as analyses, as perdas.

1.- Em seu relato rio, o Dr. Oaoaglia. apreci:!. es!a resultado, que acredita. não ser muito exacto.
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Nem por isso, todavia, é menos verdade que as aguas d'aquellas duas locali

dades não deverão ser fornecidas á população sem prévia filtragem, salvo si, nos

estudos definitivos, verificar-se qne semelhante cautella será dispensave!.

Ainda, portanto, sob o ponto de vista da qualidade elas ClgUas aproveitcweis,

acham-se BARBACENA e PARAÚN,\ em condições de inferioridade ás demais locali

dades 1.

§ 30
- AvaliaçJo approximadn. das obrn.s· indispensavei

No intuito de opreciar o custo minimo das obras que, em cada localidade, exigirá

a execução do abastecimento d'agua indispensavel á installaç50 da nova capital, e

calculando que, em qualquer d'ellas, a população se eleVartl, dentro dos primeiros

10 annos, a 30.000 habitantes, pelo menos, determinei que, n'estes limites, cada um

dos illustres engenheiros residentes apresentasse a sua respectiva avaliação, tendo

em vista, não só a organização dos estudos definitivos completos, como tombem o

aproveitamento dos mananciaes mais convenientes e os meios mais seguros de

garantir supprin"\ento regular e satisfactorio em todos os pontos da futura cidade,

mesmo os mais elevados, e que se preste tambem ao serviço da extincção de

incendios.

As avaliações apresentadas são as seguintes, como consta dos relatorios parciaes:

LOCALIO.\DES

ORGA:SISAÇÃO DOS CUSTO ML'\IMO TOTAL ~JNE\IO
ESTUDOS DEFlSITIVOS PROVAV~~ DA: OllRAS DA DESPBZA QUE A

COMPLETOS QUE EXIGl~AJ~E,SD~ LOGO , ESTE n~SPEI'1'O, EXf~tn,\
PAR.\.. o AnASTECIMENTO o AUASfEC1.IEN

O
TO A INSTALLAÇÃO DA

PARA 200.000 PARA 30.00 "eVA CAPITAL
nADIl'A:-iTES lIADITANTES

Vnrze:L do Marcai , .

Bello Hol'isont ..

Barbacena .

Juiz de Fórn .

Pnraúna ..

44:000.;000

G;): 000$000

77:oo0$OJO

55:000$OJO

t,j: 000$000

1. "O;;: 000$000

1.H5: OOO~OOO

2.645:000.;000

1.725: 000$000

t .725: CooSOOO

1.53J :OOO.~OOO

1 561 :000$000

2.722: 000í;C00

1. 7'>0: 000$000

1.771:000:000

Simples estimativas feit.as por avaliação ligeira, altendendo ás distancias a

vencer, ás difficuldades offerecidas pela topogrnphia local, aos diametros e espessu

ras das canalizações, aos meios artificiaes necessnrios pora a elevação da ngua,

- nüo podem estas cifras pretender aceitação como definitivos; fixadas, porém,

1,- A' ultimn hOI'a recebi, de LabOl'otu"io NaGiomlt do .·lnatyses, os resultados dns annlyseR alli reitas sol"'e :\:I:ostl'as
das nguas dos ,-ios PaHuiJll' e Cllpicâra, ;oibeirõcs Fundo e A[Ii/OS Liulpas e cótTC!jOS da Serra do S . .lUSI: . (' cumo nã)
diflil'llll! sensivelmente dos obtides nn Casa da ,Vocda, deixo de incluil-os paro não demomr mais a i'nl'l'cs,',\~ (lo pl'esente
relntol·lo.
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cuidadosamente por meio de prévias avaliações parciaes, representam com sufiiciente

approximação o onus que ao Estado de Minas GeNteS exigirá a installação, em

cada uma das localidades estudadas,de regular serviço de aguas para as necessidadés

dos primeiros annos do funccionamento da nova capital.

Como é natural, attentas suas excepcionaes condições topogrl.1phicas e a

circumstancia favoraveL de lerem todos os córregos aproveitaveis suas cabeceiras

na proprio Serra de São José) em que se encosta, - é a VARZEA DO MARÇAL a

localidade em que menos dispendiosa será semelhante installação ; seguindo-se-Ihe,

em ordem Cl'escente de despeza, BELLO HORISONTE, PARAÚ A e JUIZ DE FÓRA,

estas duas quasi que com dispendios equivalentes; e, finalmente, BARBACENA, com

dispendio muito maior, por causa dos apparelhos elevatorios de que carece e

das más condições de sua topographia que, como notamos, exigirão canalizações

mais reforçadas.

Comparadas, pois, sob o ponto de vista do abastecimento d'agua, as cinco

localidades estudados obedecem á seguinte classificação, por ordem de preferencia,

segundo os vantagens que, a este respeito, offerecem : - VARZEA DO MARÇAL,

BELLO-HoRISONTE, JUIZ DE FÓRA, PARAÚl A e BARBACENA.





III

ESGOTO GERAL

DE IMMUr mCIAS, MATE RIAS FÉCAES E AGUA' SERVIDAS E PLUVIAE S

Siabundante supprimento d'agl.lD, estabelecido nas melllOresconcUções possiveis

de regulnridade e distribuido a todos os p ntos com a conveniente pressão, é

a baze essencial do saneamento de qualquel' localidade povoada, não menos

indispensavel é, para mantel-o e garantil-o, que todo esse volume d'agua, depois de

servida nos usos domesticos e nas il't'Ígações e lavagens das ruas e praças, encontre

facil e pl'ompta evacuação, que a leve, com as impurezas que acarreta, pal'a fóra

da cidade.

E, nem basta que toda a massa de immul1dicias produzidas pela vida diaria

sejn fucil e promptamente tl'i:ll1sportadn. para fóra da cidade, á medida .que se vae

fórmando, de modo que a limpeza interna seja sempre completa; é, ainda, mister

que, assim tl'Dnspol'tadas, não fiquem depositadas em nem um ponto das

circumvizinhanças da cidade, com prejuizo dos habitantes de taes logal'es, e o

perigo de desinvolverem moles tias que, irradiando-se pela propagação, vam asso

lar a propria cidade que se procurou sanear.

Assim, pois, o saneamento interno elas cidades precisa ser completado pelo

saneamento exte1'1w.

Pam o primeiro, teem sido pl'econizados vmios systemas ele eS[Jótos para as

aguas servidas e pluviaes e as materias por ellas acarretadas, e varios sys

temas de colheita e transporte do lixo.

Entre estes ultimos, vae tendo, com justa razão, preferencia o da colheita cUaria

- nas casas, ruas e logradouros publicos, durante as primeiras horas do dia - do

lixo produzido na vespera, em carrocinhas fechadas e de faeil asseio, e o rapido tl'ans

porte, por via ferrea, para ponto apropriado préviamente escolhido á consideravel

distancia do centro povoado ;-e, entre os systerrtCtS ele esgóto, avantaja-se o de

-TUDO AO ESGÔTO,- em que todas as aguas servidas, de qualquer natureza que

sejam, e, bem assim, todas as materias que ellas possam acarretar, são reunidas em

collectol'es pl'incipaes que as evacuam para fóra da cidade.
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Quanto ao saneamento extemo, é garantido e mantido, já pela incineração elo

lixo em fórnos especiaes, que de dia para dia mais se aperfeiçoam e melhores

resultados offerecem, já pelo desapparecimento das aguas d'esgôlo despejadas,

depois de conveniente desinfecção, n'ul11 rio caudaloso, ou no mar, ou, então, pela

respectiva epuração pela absorpção pelas tel'ras applicadas, ou não, ao cultivo.

A experiencia, já bastante larga, de innumeras cidades da Europa, principal

mente da Inglaterra, o parecei' dos mais conceituados hygienistas, as experiencias

scienlificas dos mais autorizados microbiologistas) as vontagens que usufr'ue a

agricuitura da utitisação de lão precioso fertilisante,- demonstram que, no estado

octual dos conhecimento humanos, a epmoção das aguas d'esgôto pela absorpção

pelas terras cultivaveis é, sem contestação, o melhor e mais completo de quantos

processos peaticos teem sido propostos e applicados, sobretudo quando se trata do

saneamento de uma grande e populosa cidade.

Estando, porém, estabelecido, pelas analyses e investigações até o presente feitas,

que, para uma fel'tilisação conveniente) o volume af1IUlCtl das agllas d'esgôto apro

veitadas não eleve excedeI' ele 10,000 m.3 por hectal'io, e que, quondo a epmação é feita

sem pl'eoccupa<tCío do cultivo das terras, esse volume póde elevar-se 1 até 200.0 Om.3,

segue-se que, para uma cidade moderna ele 200,OO~ habitantes, abJstecida de abun

dante agua potavel á razão de 30) litros diorios paI' ha]Jitante no minimo, e em que

deve-se contar, pOl'tanto, com volume d'aguas d'esgõto superior a 22.0)0.000 m.3 por

ann'o,-será mistér dispôr, nas cercanias, de 2.200 hectarios de terras cultivadas,

ou, pelo menos, de 110 hectal'ios proprios para a epuração simples; sendo que toes

ál'eas devem ser muito maiores, para aUender ao desinvolvimento, sempre crescente

e rapido, da cidade.

Demais, o processo adoptado até o presente em todas as citlades que leem

empregado este systema, e reconhecido pela experiencia como unico pl'atico 2

para a conveniente epuração das aguas d'esgóto pelas terras, exige que estas

permiUam, por sua configuração topographica, a construcção, em c:1da lote de

terreno, deum canal aberto com suave declividade, que, recebendoasaguos no ponto

mais elevado, as espalhe, por meio de valias, sargetas e rêgos, pelo superficie das

terras, em lodas as direcções.

0'1'0) em nem uma das localidades estudadas, nem mesmo no VARZEA DO

MARÇAL e cm JUIZ DE FÓRA, ha área sufficiente e menos configuração topogt'aphicJ.

apropriada para u adopção d'este systema aperfeiçoado de epurnção pelas terl'Ds.

L-P. PIGNA~T-PI'incipescl'assainissement, 2' é:lition, Paris, 1392, pg. 200.
2.- Idem, idem. PS". 2;;5.
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Felizmente) porém, em cada uma d'ellas ha rio caudaloso que, sem incon

venientes, pode receber e epurar as aguas dos e gôtos-diluindo, em grandes massas

d'aguas puras e muito agitadas por quédas repetidas, as moterias solidas que

forem acarretadas.

E nem ha hygienista que - ainda mesmo preferindo, como é natural, o primeiro

systema - conteste que este outro pôde e deve substituil-o em muitos casos.

A' este respeito Amould) autoridade da maior competencia, diz:

4. Las villes qui déver3ent leurs immondices aux fleuves, rl'une façon voulue, las font déboucher
en aval; 01' les riverains du cours infériaur ne sonf pas aussi comp,"omis que les commissions

anglaises l'ont pretenclu. Le fleuve se puri(ie lui-me-me, ,iinsi qua l'ont prouvé les recharches faites,
SUl' la Seina, le Danube, l' Isar, l'Elba, et les fleuvas américains, '. Avaut d'entrar dans Londres, la
Tamisa n. déjl1 reçu les immoudices da 800.000 p3r30unas et, cependant, on y tl"OUVe à peine des tl"aCeS
d'ammoniaque I,»

E Piglwnt, enthusiasta acerrimo da epuração pelas terras, depois de pon

derar que, não só é diJficil encon17"aI' as enormes super:ficies necessarias pal'a

(/, epumçrt.o das aguas cl'esgõfo de uma .r;rancle ciclaclc, como tambem sõo enormes

as clespezas que exigem a acquisiçtw e o cOl1veniel2te prepa7'o d'cllas, declarn termi

nantemente:

«Malgré la netteté des conclusions que nOU3 venoos da poseI', nous croyons qu'on ne saw'ait

Bt/'e TOUT Á FAlI' ABSOLU qu'atL sujef de LA ÉCESSITÉ DE L'ÉVACUATlO:< nORs DE LA VILLE DES
EAUX IMPURES. 11 est certains cas oLt. dans le bt/t d'evitel'de trop grandes depenses, ces eaux peuvent,

sans TROP D'I 'CO:<VÉNJENTS, BI/'e deve1'seeS PUREMENT ET snfpr~E~m '1' À LA RIVIÉRE .. , Eu résumé,
lors que, d'une part, les depen~es qtl/entrainel'ait l'epuration des eaux impures par epandage sur le

sol SONT HORS DE PROPORTlO:< AVEC LES AVA.NTAGES QU'ON PEUT RETlRER DE LEUR UTILISATlON AGRI
COLE et que, d'outra parte, le cotlrs d'eatl VOISIN debite ati minimum PLUS DE CENT FOIS LE vor~UME

DES EAUX n' ÉGOUT, une yj lle peu se contantRr da cléverser ces dernieres dans le cours aval de la

"'viere. 2»

E si os proprios corypheus do e[Juraçao pelas terras - enLre os qUDes avulLa,

por seu cnlhusiDSl110 e sua oito compelencia, o i1lusll'C Pignant- confessam que,

em certo. CD~OS) podem [JS oguos d'csgôLo ser lonçodo8, sem inconvenientes, pura

e simplesmente no rio proximo, quando o volume dos Dguas d'este seja no minimo

100 vezes o d'aqucllas;- não pode hqver motivo pOl'a o miníma hesitoção em apro

veitar rio proximo para despcj elas aguas d'esg'ôLo de qualquer cidade, desde

que, além do gronde volume de suas aguas, offereça esse rio, á jusante, corredeiras

e cachoeiras, e haja) demais, o cuidado de estabelecer a desinfecção prévia d'essas

oguas, por meio do mais aperfeiçoados processos' chimico ) antes de lançaI-as

no rio.

1.- ARNour,D - Eléments d'hygiiJne, Paris, 1 ' L
2.- PIONAlIT.- 01>. ci~., paga. 293 e 29.J..

a. '



Entl'c os localidades 63Ll.lJIlUns, nvnnLí.ljam.se, 90b osle ponto de \'isLo, oomo se

evidencÍa dos relatarias parci,les e planLas á este ul1ncxaclos:

El111.° 10glll', a VARZEA DO MAHÇAL, que dispõe cio fio elas ~lortes, cujo volume

d'aguas eleva-se o. 39 .OJO litros POI' segundo, reforçado aindu pelo CaranelahYJ ábaixo

de cuja cornftuencia terà de ser effectuado o despejo, e precipitando-se em varias

corredeiras e cachoeiras até lançar-se no rio GfculCle, e que offerece a mais conve

niente dGclividade para os collectol'es pl'incipaes, e pel'miLte tambem que os secun

da7'ios sejam dispostos, em qualquer direcçilo, com declividades apropl'iadas;- em

2,° logar, PARAÚNA que, embora accidentado. e exigindo canalizações mais dispendio

sas, dispõe do 7'io Pal'aú'na, cujo volume excede, depois de reforçado pelo

Cipó, de 20 000 litros por segundo; - em 3,0 logo r, BELLO HORISONTE que,

emquanto o. populaçüo nJo exceder a 30,0 Ohabitantes, poderá o.proveitar o proprio

7'tbeinio elo A7'J'Udas, cujo volume é de 2.8)0 litros por segundo e as aguas são

ngitadas por muitas corredeiras e cachoeiro.sJ eJ m:Jis tlll'de, quando a populo.ção

exceder áC[llelle limite,disporá do fio elas Vclhas, dando aos collectol'es pl'incijJaes o

desinvolvimento de 15 lülometros para o.LLingil-o ; - e, finalmente, em 4.° lagar,

JUIZ DE FÓRA que, embora disponha do I'io Pal'ahybww, cujo volume é de cerca de

18.000 lif.ros por segundo, precisaró, desde logo, desinvolver seus cOllccto7'es pl'in

cipaes por alguns lcilometl'os aLé ábaixo da quéda já aproveitada actllalmente para o

serviço da ílluminação.

Quanto á BARBACENA, é força confessar que a installaçl10 dos esgôtos nl'io

encontra nnalogas facilidades. O rio que se presto. a "receber as aguas d'esgôto, é o

das Mortes que corre, li 8 kilometros de distancio, com volume de 10.0 Olitros por

segundo, e precipita-se em varias corredeiras e cachoeiras antes de attil1gir a cidade

de Seio Joeio d'El-ReU. Mas, como a nova cidade ficará dividida - pelo diviSai' das

nguo.s d'esse fio dos do seu afflllente 7'ibeitei.o Alberto Dias - em duns vertentes, a

rêde dos esgôlos pl'ecisará necessariamenLe de dOllS collectol'cs principaes inde

penclentes, dos quaes um irá despejar direcLamente n'o.quelle rio á 8 kilometros de

distancia, e o outro no 7'ibei7'ao Albel·to Dias ó 12 kilomeLl'Os de distancia, o que

exigirá installnção duplo de apparell10s de desil1fecçJo, em pontos bastante afas

tados, e com economia de custeio distincLa.

Accresce ainda que, sendo considerô.veis as differenças de nivel enLre o ponto

central da futura cidade e os dos despejos, e nilo convindo dm aos collectores dos

esgôtos declividades forçadas, será mistér dar o. taes col1ectores c1esinvolvimenLo

muito maiOl' que as distancias ácima mencionadas, ninda mesmo pl'ocllJ'Dndo obviar

este inconveniente por meio ele saltos.

Relativamente ú despezu mininut que exigit'ú o. execuçilo das respectivos obras,

em cada localidade, o segll inLc quad 1'0 indica C[ual a classificaç,Jo [l pplicave1;
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EXECUÇ~O nAS OORAS
(l'ARA 30. tOo IIAO.)

(In.'A"lz.\Ç~O DOS
E~TUDOS IlEFlr-ilTIVOS

(1'.\lU 200.000 IIAII )
LOCALID.\Or.S

I nr.Sl'EZ.\ )II:<I)IAI l'RO,·.\VEL A en'ECTeAR

------------1------:------
i.- Y"rzea do ~rar~."I.

2.- BeJlo-llorisonLe •

3.- P"mÚno. .•

.1.- Juiz de Fóm.

5.- Bo.rb"cen:t. .

55:000$000 1. 72,: 000$000 i .780: O:JO.'OOO

77:000$000 1. IO:OOOSryOO 1.917:000$000

5.í :000.;000 2.300:000S0~0 2.3~::;:oCO;000

77:000$000 2. "ij: 000.;000 2.492: O~OSOOO

:OOO~OOO 3 .450: 000..,000 3.53 :000$000

Simples esLlmaLivos n50 b8zeados em estudos deflnitivos que permiLLissem a

organizaçüo de orçamentos regulares, S9 pódem estas avaliações representar appro

ximadamenle as difflculdades, ou facilidades, que 8S diversas localidades offerecem á

installação de um bom systcma geral cl'esgõto.





IV

EDIFIO ~ç_~O DA. ~OV_~ CAPITAL

E CONSTR CÇÕE EM GERAL

Quel' paril a edificação da nova capital, quel' pal'a as consteucções que, de fuLuro,

tenham ahi de ser executadas, offerecem todas as localidades, com mais ou menos

la:'guezo, os necessarios recursos, já offel'ecendo s610 que dispensa, em geral,

quaesquer trllbalhos e peciaes pnra os fundações, já dispondo, nas proximidades,

de abundantes materioes de toda a sorte e de excellentes qualiLlodes.

Haverú, é certo, á pl'incipio, alguma escassez de operarios; mas, as vias ferreas

faciliLal'ão a concurrencia, e, dentro em pouco, não se fal'á mais sentil' esse

embaraço.

Julgo-me dispensado de repetir n'estr~ logae as exposições claras e concludentes

que, a tnl respeiLo, fazem, em seus relatorios, os meus illustrcs collegas, c, com

especialidade os Drs. amueI Gomes Pel'Cil'a e J. de Carvalho Almeida; tanLo mais

quanto as coUecções de ámostras que acompanham o presente relatorio completam

e corrob9ram quanto affirmam e ses dignos profissionaes.

Sobre esLe ponLo de vista, é diffi.cil dizer qual das localidades se avantaja ás

demais, e, portanto, classificaI-as convenientemente por ordem de merecimento

relativo. Apenas se póde ponderar que, nnturalmente, PARAÚNA luttará, nos pri

meiros tempos, com Q c cnssez de melo d'obraJ por causa de sua posição afastada

das vias f8l'l'eas; como, pOl'ém, ha no Estado ele Jlinas Gel'aes grande população

esparsa, é possivel que as obras da nova capital determinem D. reunião, no ponto

escolhido, de muitos trabalhadores e operarios.

E' inquestionavel que, na VAHZEA DO MAHÇAL e em BARBACE A, a edificação da

nova capiLal encontrará maior quantidade de terrenos devolutos, não só paea os

edificios e logradouros publicas, como ninda para a venda a particulares em lotes

medidos e demarcados. Não é, porém, menos certo que, nas demais localidades,

sobretudo em BELLO HORISONTE, as desappropriações poderão er fartamente com

pensadas pela revenda dos lotes demarcados depois de organizado o plano da futura

cidade.
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Fel1so quê a procura de 10Les de terrenos na futUl'a cidade ser·á lal que, si o ~sLac1o

dispuzer-se a ii-os cedendo, por venda, Ó proporção que forem sendo abertas as ruas

e praças, estabelecida pl'éviamente cuidadosa série de preços por metro quaclmclo,

conforme a localização c mais vantagens de cada lote, não precisará applicar Ú

execução das obras publicas da nova capital mais de 3 a 4: mil contos de réis.

Com effeito, devendo sei' de 3.000.000 de metros quadl'ados no minimo, a área desde

logo demarcado, arruada e dividida em lotes paro uma p.opulaçüo de 30.000 habitan

tes, e suprondo que só metade d'es~a área possa ser reservada para edificações pa r

ticl.llares, ficando a outra para as ruas, praças, logradouros e edificios publicos ; po

derá, ainda o Estado dispôr, desde logo, de 1.500.000 metros quadrados de terrenos

edificavéis. AdmiLLindo mesmo que só 2/3 d'esta área ·possam ser vendido durnnte

a execuçuo das obras indispensaveis ao regular funcci~namenlo da nova capital e

que os preços de "onda não possam elevar-se - o que aliás não creio - ácima da

média gernl dll 5:3000 por m.2 ; ainda assim poderá o Estado contar com cerca de

5.000:000~· para auxilio dos obras a executar, ficando ainda com grandeáI'ea de ter

renos edificaveis, n[io só dentro no perimetro que fôr fixado para a cidace até 30.0 O

habitantes, como tambem fóra d'esse perimetro.

Cumpre observar que, nas avaliações das despezo..s que exigirão os estuclos defl~

nitioos e organi::açao do projecto da nova capital, tomou-se para baze uma popu

lação de 200.000 habitantes, e sómente para a avaliaçiio das obras a executar' desde

logo serviu de baze a populaçúo incipiente de 30.000 hobitantes; o que quer dizer que,

projectada a nova cidade e approvado o projecto, o Estado poderá ir dispondo, si

assim o entender conveniente, desde logo dos terrenos de suo. propriedade situadoS

fóra do per!metro tl'açado para as primeirns necessidades da populaçüo.

Parece-me, pois, que um credito de 3 a 4 mil contos, posto á disposição do Pode,'
Executivo do Estado será sufficiente para a execução das obl'as indispensaveis ao

regular funccionamento da nova capital, si a esse Poder fôr dada autorização para

vender os lotes de terreno qne, no plano approvado, tiverem sido reservados para

eclitlcações parliculares.

Para mais esclarecimentos poderão ser consultados, com vantagem, os relatorios

parciaes que se acham annexados, nos ql.laes este assumpto se acha desinvolvido

com proficienci:l e perfeito conhecimento de causa; e, tambem, a primeira parte

d'esta exposição e:n que me occupei das condições topographicas ele cada uma das

localldael es,
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RECUR O' DE VIDA

Repol'to-me egualmente, sobro este assumpto, aos bem elaborJuos relatarias

dos meus illusll'es collegas, parecendo-me dispensavel que eu insista sobre ponto

em que, como é sabido, a classificaçiio das localidades estudadas está já feita pela

posição res pectiva de cflda uma.

E' assim que, sob este ponto de visto, cabe-como em de prever-a primazia a
JUIZ DE FÓRA, que, além de ser por bem dizer a porta do Estaelo ele Minas GeNteS,

é o centro commercial da regiüo da malta, onde a cultura <Jcha-se já ba tante desin

volvida. Tem, pois, a bella e floresconte cidade todos os elementos de solida garantia

pum os recursos de vida indispensaveis a uma gmnde e populosa cidade.

Seguem-se-lhe BARDACENA e V \.RZEA DO MARÇAL, que dispõem ambas, nüo só

de bàas terras, já expel'imentadas, nas circumvizinhanç<Js, pal'a o eXG!'cicio da

pequena cultura e de excel1entes pastagens para a engol'da e desin"volvimento de

gado de toda a e_peeie, como tambem acham-se jú ligadas, por meios rapidos de

transportes, aos princil)aeS centros productores e importadores, quer do Estaelo

Mineiro, quer mesmo da União BJ'a~ilei7'a.

A SitLHlÇ1l0 de BELLO HORIS NTE, em meio de excellentes terras pOI'U cultura

voriada e cercada de vastos campos de exuberante pastagem da melhor quolí

dado) colloca-a tombem em posiçllo de poder garantil' fartos recursos de vida ó.

cidade que ahi se estabelecer, ainda quando altinja consideravel desinvolvimento,

desde que uma via ferrea lígol-a, de um lado, á E. F. Centtal elo Bm",it e, do

outro, ao vüUe do rio Paraopeba e á E. F. Oeste ele J.11inet .

A' propria PARAÚNA, finalmente-que não dispõe ainda de meios rapidos o

faceis de communicação, nem com os grandes centl'os productol'es do Estetelo, nem

com os portos importadores da Repllblica, e cujos terrenos pi'oximos não parecem

dos mais aptos pUl'a a cullul'U apropriada á pequena lavouro, mas que está cercada

de opLimos campos de pastagem, em que já pl'osperam algumas fazendns, o quo

muito breve pojet'ú achar-so ligado pai' nangoção flllvinl ás margens ferteis do
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São Francisco - não faltarão, por certo, de futuro, todos os recursos de vida exi

gidos por um grande centro de população, desde que ahi se estabeleça a nova capital

mineira, que determinará maior presteza nas obras de construcção das vias fet'reas

que, n'essa direcção, tendem a internar-se atravessando o territorio mineiro em

varias direcções.



VI

ILLUMINAÇÃO PUBLIOA E PARTIOULAR

Não teria absolutamente cabimento que, repetindo quanto tenho escripto sobre

este assumpto em mais de 10 allnos de persistente propaganda, pretendesse eu

demonstrar n'este logar as excéllencias da illuminação electrica, quer sob o ponto

de vista economico, quer sob o da hygiene.

Demais, seria inadmissivel que, edificando-se na actualidade u!TIa cidade mo-·.

derna dotada de todos os meios praticos de conforto, outt'O fosse o systema·

adoptado para SlJa illuminação publica e particular, que não o da electricidade,

quando as velhas cidades de todo o mundo fozem os mais heroicos esforços para, '.

libertando-se dos pesados encargos que flS prendem á custosas installações de

illuminação á gaz, adoptar de vez a nova luz> que não é mais a luz do futuro, do ,

rhetorica costumeiro, porém r..onstituiu-se já a verdadeira luz do presente.

Assim, pois, não ha discuti!' que é esta a uniCfl illuminação aceitavel para

a nova capital mineira, seja qual fôr a localidade escolhida para sua edificação.

Cumpre-me, porém, não alimentar a espel'ança illllsoria, em que labora-se ge

ralmente, acreditando que, em algumas d'essas localidades, ha forças naturaes,

devidas á quédas d'agua, capazes de bastar ao serviço completo da iIluminação

publica e particular de uma grande e vasta capital.

Para a illuminação electrica por incandescencia - que é a que melhor se presta,

por sua conveniente divisibilidade, a todos os usos,- é requerida a força de um

caaallo-vapor para accio/w/' cada grLtpO de 8 lampadas normaes ele 16 velas;

e, como em qualquer cidade não se deve contar, para a illuminação publica e par

ticular, com menos de uma lcunpada por habitante, é claro que, para uma

população de 200.000 habitantes, serão precisos 25.000 cavallos-vapor de força

motriz, e, mesmo para a de 30.OClJ habitantes, ser50 precisos 3.750 cavallos-vapor.

O'fa, a Cachoeira do Caranclahy, na VARZEA DJ MARÇAL, dispõe apenas de 1.400

cavallos-vapor (4.000 litros por segundo e 35 metros de quéda); a do Parahybuna,

em JUIZ DE F6RA, já utilizada para. a actual illuminação, dispõe de 6.000 cavallos

vapor, e a do proprio Pal'aúna, n'essa localidade, apezar de seus 17.000 litros por

segundo e 79 metros de quéda, não póde fornecer mais de 13.500 cavaUos-vapor.
R. \J
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Em BARBACENA e BELL.O HOHISONTE nUo ha cachoeil'as que pudessem ser

npontadas como cap8zes de fornecer n força motriz requerida pelo serviço de illu

minação da futura capital.

& Onde, pois, os 25.000 cavallos-vapor indispensaveis, no IÍ1inimo, para garantir

a illuminaç:ão de uma grande e vasta cidade de 150 a 200 mil habitantes ~

Mas, recorrendo mesmo á producção do. força motriz pelo' carvão de pedra, a

illuminação eleclrica é, sem contestaçüo, pref~rivel, sob todos os pontos de vista,

á de qualquer outro systema; é a unica, na actualidade, compativel com o con

forto de uma cidade moderna, edificada segundo as prescripções da arte de con

struir e as da hygiene sanitaria.

E, como não ha ainda no Estado ele ~lina.) Gemes jazidas conhecidas e

menos exploradas de carvão mineral, é força confessar que, d'entre as cinco loca

lidades, é ainda JUIZ DE FÓRA a que se acha em melhores cClOdições para o

custeio do serviço de illuminação, seguindo-5e-Ihe BARBÁCEN A e VARZEA DO MARÇAL

em egualdade de condições, BELLO HORISONTE, e, finalmente, PARAÚNA.
Manda a justiça, porém, aue fique accentuada a observação de que, até os

90.000 habitantes para os quaes dispõe de área conveniente, como vimos, poderá

esta ultima localidade dispensar a importação do carvão mineral para o sel'viço

da illuminação, mesmo tirando ao rio Paraüna os 300 litros d'agua por segundo

necessarios para o abastecimento.
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VIAÇÃO EM GERAL

Não me compete - nem me sobra o tempo para tal - indicar, n'esta occasiUo,

quaes as linhas ferreas ainda a construir, no territorio mineiro, para complemento

do plano geral da viação estadoal; mas, simplesmente, apontar as linhas especiaes

que porventura exija o estabelecimento da nova capital em qualquer das cinco locali

dades indicadas, para ficar ligado, por meios faceis e rapidos de communicaçuo,

com todas as principaes zonas do gl'ande Estado} de modo que a acção poliLica e

administrativa possa actuar, com a indispensavel efficacia e promptiduo conveniente,

em todos os pontos e em todas as direcções.

A viação mineira tem de ficar constituida paI' dous troncos geraes e quotro rêdes

principaes}' aquelles suo: - o constiLuido pela Estrada de Ferro Central do Bra~il

e 7'io S. Francisco, que corta o Estado todo de sul á norte, e - o constituido pela

Estrada de Ferro elo Ara:rá ao Peçanha completada pela Bahia e Minas e, tambem,

de futuro, pelos 7'ios Doce e Jequitinhonha, que cortará o Estado transversalmente,

de oeste para leste; e estas são:- a do sul, que já comprehende o ramal de S. Paulo

da Central, a Rio e Minas, a Sapucahy} a Mu~ambinho e parte da Oeste de Minas}

a ele leste, que comprehende a já extensa e complicoda rMe mineira da Leopoldina,

- a do oeste, que é constituida pelos ramaes e prolongamentos da Oeste ele ~I{inas e

obrangel'á as fulurDs ramificações do Araxá ao Peçanha para o valle do Paracatü,

e, finalmente,- a do norte, constituida por emquanlo pelo rama-l de Ouro Preto da

Central, mos que, de futuro, obrangerá todos as ramiflcoç.ões da Araxá ao Peçanha

que se estenderem paro os valles f8rtilissimos dos rios Doce e Jequitinhonha.

Analysando a posição respectiva de cada uma dos cinco localidades em relação ú

este plano geral do viação mineira, que se prende ao da UNIÃO pelo tronco su l

norte, ócimo indicado} que é o mesmo grande tronco central da viação geral ela

RepublicCl,- verifica-se, desde logo, que, entre todos, prima a este respeito JUIZ DE

FÓRA pela sua vanlojosissima posiç110 li margem do Estl'Ctela ele Ferro Central do

Brazil e ligoç110 directa Ú rMe da Leopoldina, o que dispenso, si ahi fôr estabelecida

DnOVD capital, o construcçt'io de qualquer linha especial destinado Dpôl-D ern rapida
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e racU communicação com todas as zonas e pontos do Estaelo e, bem assim, com os

pl'incipaes portos do littoral.

A' BARBACENA - do mesmo modo que á VARZEA DO MARÇAL, - bastarú

que se realize a projectada e já concedida Estraela ele Ferro elo Barroso ao Pomba,

que, ligando directamente a rede da Oeste de Minas á da Leopoldina, porá qualquer

d'essas duas localidadas em rapida e facU communicação com todas as zonas do

Estado, e facilitará as futuras communicações com os portos do Estaelo do Espil'itO

Santo.

A' BELLO HORISONTE, além d'esta ultima estrada, indispensavel para facilitar-lhe

as communicações com a rêde da Leopoldina, será ainda mistér a construcção de

uma linha que, partindo de um ponto da Estrada ele Ferro Central elo Brazil

situado entre as estações de Sabará e Santa Luzia e passando por BELLO

HORISONTE, vá ligar-se á Estmda de Ferro Oeste ele Minas no ponto do valle do

rio Pará, que fôr mais conveniente, sendo que o primeiro trêcho d'essa via-ferrea, de

que o Sr. Dr. Samuel Pereira fez o reconhecimento i constante da planta n. 3, deverá

ser incluido entre as obras a executar, indispensaveis ao funccionamento regular

da nova capital.

Ao PARAÚNA, -finalmente, será lndispensavel a construcção de um ramal da

Estrada de Ferro Centml do Bmzil que, tl'anspondo o 7'io elas Velhas em ponto já

francamente navegavel, vá ter a e3sa localidade, ou-o que parece pl'eferivel e mesmo

mais natural-constituil-o ponto obl'igaelo do traçado da projectada Estrada de Ferro

elo Araxá ao Peçanha 2.

Quanto á instalJação de carris mbanos, é claro que as diversas localidades

classificam-se na mesma ordem determinada jà pelas condições topographicas.

'1.- V. no annexo B a exposição d'este interessante estudo.
2. - V. a planta n. 8.
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AVALIAÇÃO GERAL

A avaliaçuo geral da elespeza minima - que exigirá, em cada localidade, Q reali

zação dos trabalhos relativos, não só aos estuelos elefinitivos inelispensaveis á orga

nização elo projecto completo ele uma cielaele pam 200.000 habitantes pelo menos,

mas tambem á execução elas obl'as de terraplenagens, arruamentos, calçamentos,

abastecimento, esgótos, illuminação, edificações publicas, e vias-jel'reas indispen

saveis ao l'eyulet7'junccionamento da nova capital até 30.000 habitantes, - consta do

seguinte quadro comparativo, em que as localidades em competencia acham-se já

classificadas por ordem cl'escente dos onus que, respectivamente, determinará a

escolha de cada urna.

Bazeada em avaliações parciaes feitas por simples estimativa e sem prévios

estudos definiLivos, esta avaliação geral não póde pretender aceitação como orça

mento regular; mns, dando idéa approximada da maior, ou menor, facilidade que,

nas diversas localidades, umas relativamente ás outras, [encontrará a edificação da

nova capital, - offerece sem duvida importante ponto de referencia para o estudo

comparativo d'ellas, sob o ponto de vista economico e financeiro.

A estreiteza do tempo e a carencia absoluta de dados positivos em algumas

d'essas localidades, ainda não regularmente habitadas, obstou que orçamentos mais

detalhados e mais rigorosos podessem ser organizados.

Nem por isso, todavia, o seguinte quadro deixa de offerecer precioso elemento

para o estuclo comparativo délS ciQcQ localidades que se disputam a primazia n'este
pleitQ.



ESPECIFICAÇÕES ,.~\nZE.\. 1)0 ;\1.\ nç.H. P.\R.\ll:'oõ.\. ll;.:r.LO t10nISOXTE JUIZ DE FÚRA 13Anll;\CF~'"

l.- Estr<dvs da{j,IIU;ooS

(para 2'0. O.?O h',b.)

1. - Lcvn.nt'tlllcntJ da carL~ Lopo·
Rl·ôLphica. c ol·gan.iz~\.(:ã·l do pl'O
jecto g'Jl'al da nuva cidade .. · ...

2.- OI·~'l.n:zaç:1o do pt'ojecto gel'al
der.nitivú p"ra os tl'nl-,,\lhos do
aUtlstccimcnto d·ngua. ~ .

3 - Idom iJc:n dos CSgl'toS ,

.1.- Idem para os ria illulllina~'iio

elet"ie:t .

EVJnLuacs ..• ~. ~ ... ~ ...........•...

1:;0:00°3°00 ............. SO :OO~$OOO 1.............. I 200:0)0$0001 .. · ........... 1 150:000$000 I.............. I 200 :000$000

<l0:000~00~ ... " ..... ~ ... '10: 000$00) .............. GO: OJO.;OOO . .... "........ 50: 000~0:l0 I"............, 70 :ooO~iJ:lO

50:000$OJO ............. 50: 000.;000 .. " ........... 70:000:$000 . ............. 70: 000~000 .............. 80:000$000

15:000$000 ............. 13:000$000 .............. 15: OOO.SOOO .............. 10:00J3000 .............. 15:000$000

2,:500$000 .......... ".. 27: 730.S000 .............. 3;;;;00$000 . ............. 23:0008l0~ . ............. 33:0ooSoo0

2S0: 50J.~00J 212:730,3000 aiO: 500.~000 3~S:000~000 I <I 00: 000.~000

f
~
o

U.- K,·e".IIf{"

(ll"ra :10.00J hll.b.)

L~- Torrnplan:tgens, al·!·u:lltlonLos.
c1ICI.L·11fJntos, j'1.nlin:l.g~n') e nd)Q-
ris'lCit) ~ .. ~ '" 1 500: 000$000 I 1 2.000: OOJ.'OOO 2.10:l:000.;000 2.400:000S000 3.000: OOO.~OOO

2.- Execu~ii, dos trabalhos do
n.uastcci·aent:> (l·agu:t~ ........•.

3. - Ide.n idem dos esg.)tos .

4. -'- Ide,n ide'n da i1iu·ninaç:Lo ..••

1. 300 :0003000 I ..

1.30:l:00~:)000,,,,,,,,,,,,,.

:\00: 000~000 I .

1.500: 000;000

2.00il:000.;000

400:000~OOO

1. 300: 0'lO.:$000

1. 600: Ooo$OJO

<100: 00)$000

1 .500: 000$000

2 .100:OOO~OOO

4lO: 000$000

2 .300 :000$000

3.000: 000$000

<lOJ: 000$000

3.330:000,s0003.360: 000.;0003.360: 000$000

·····t'·····,

3.310:000S0JO 3.300: OOOSO lO

3 O:OOJSooO

1.211:00J$OJO 1.380:000$000 1.3i1:0..0;000 l.<lGi:OOO';ooo 1.740: OOC$JOO

0.27\ :000.;000 10.G40:0JO$OOO 1O.511 :OO~SOOO 11.224:0JO$000 113.Soo:000$000

.............. 9.531.:()(l0;;;000 10.861:000$000 1O.890:~00.~000 11.532:00U.;000 11.200:00U.)OOOToLa% .

EvenLuaes .

~.- Conslrucç?i I dos e liacios
publicos in lispensnveis .

G.- Via·ferrea .
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Os cdificios publicas incluidos n'esta avaliação gerol pOl' 3.360:000· 000, são os que

constam dos esbôços de projectos a este relaLorio annexados, sendo a cifra mencio

nada resultante das avaliações parciDes constantes da seguinte noto:

60:000 000

200:000 000

150:000"000

300:000 000

800:000'4'000

600:000$000

600:000 000

650:000$000

A"ALIAÇÃO da despe~a minima que exigini a cOl1strucçlÍo dos eclificios indisp:nsaveis ao

?'eouZar funccionamel1to da· nova Capital:

1.- PALACIO PRESIDENCIAL. - Edificio de dous pavimel1tos (l, con·
struir de alvenaria de pedra e cal e de tijolo, com uma só
fachada extel'iOl', portadas e escadas exteriores de cantaria,
cimalhas e platibandas de tijolo e cimento, o primeiro
pavimenlo ladrilhado de mozaicos artificiaes e o segundo as·
so~lhado de madeira de lei sobre barrotamento de feno;
esquadrias ue madeira. de lei, tectos de estuque artificial,
cobertura de telha sobre armação de ferro, etc., etc. j tendo
1.060 m.· de superficie coberll1 .

Il.- FORu:lI ADlIIIN15TRATIVO. - Edificio de t?'es pavimentos com
4 f..lchadas exteriores e um geande pateo central, a construir
em condições ana.logas ao anterior, tendo 3.196 m.· de super
:!lcie coberta.

1Il.- CONGRESSO LEGISLATIVO..- Edificio de tres pavimentos com
4 fachadas exteriores, a constl'uiõ' nas mesmas condições indi·
cadas, tendo 2.296 m.' tIe superficie coberta.

1V.- PALACIO DA JUSTIÇA.- Edificio de dous pa~i,nentos com uma
fachada. exterior e as 3 outras dando para pateos ajardinados,
a construir na.s mesmas condições indicadas, lendo 2.276 m.'
de superficie coberta.

V. - CAMARA lIIUNICIPAL. - Edificio de dotls pavimentos com uma.
só fachada exterior, a coustruir nas mesmas condições indi
cftdas, tendo 1. 468 m.· de superficie coberta.

VI.- ESCrrOLA. NORMAL. - Edificio de clous pavimentos com uma só
fachada exterior, a c':mstruir em condições mais simples que
as indicadas, tendo 996 m.' de superficie coberta. •

VIl.- ESCJ10LA PUBL1cA. - Edificio de dous pavimentos e uma s6
fachada exterior, a constl'uir em condições analogas as da
Eschola N"o)'mal, tendo 416 m" de superficie coberta.

VIII.- REPARTIÇÃO POLICIAL.- Edificio de dous pavimentos e
uma só fachada exterior, a construir em' condições analogas
as indicadas para o Fon~m Administl'ati~o, tendo 4.000 m.·
de superficie coberta .

3.360:000$000

Como já pondereI, aCI'edito (tue :-- projectada a nova cidade) realizado o arrua

m~nto, escolhidos os lotes de terrenos necessarios para os edificios publicas, e

demarcados os restantes - a venda d'estes coadjuvará efftcazmente a execução das

obras, de modo que bastará um credito de 4.000:000$000 para occorrer âs despezas

iniciaes.

Penso que de modo algum convirâ a êdificação da nOva cidade por melo da

concessão do uso e gozo elas serviços publicas á um syndicato, ou empreza, que, em
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tl'óca das vantagens a auferir, se obrigue a executar todas as obras, inclusive a

construcção dos edificios. Tal systema - além dos gravissimos inconvenientes

resultantes de tl'abalhos da maior importancio. realizados sob a preoccupação

demasiado activa dos lucros immediatos - teria como consequencia collocar a

Jl!Iunicipaliclacle da futura cidade, por muitos annos, pos mais sérios embaraços

financeiros.

Accresce que a execução dos trabalhos de abastecimento d'agua, d'esgôlos e

de illuminação, exige, para ser realizada com os cuidados requeridos pela hygiene

sanitaria, tão avultada somma, que difficilmente poderá encontrar - n'uma cidade

relativamente pequena, como será por algumas dezenas de onnos ainda a nova ca

pital - remuneração e amortização razoaveis em taxas toleraveis pela população;

e essa difficuldade avultará ainda mais, tornando-se de todo insuperavel, desde que

a amortização e a remunel'ação tiverem de applicar-se á somma muito maior

exigida pelo conjuncto de todos os trabalhos mencionados, e que são os indispen

saveis.

No emtanto, si o Estaclo tomar o. si o encargo da execução administrativamente

de todos esses traball1mo, applicando-Ihe - além da importancia que puder ir apu

rando pela venda de lotes de terrenos situados nas ruas, praças e avenidas que forem

sendo abertas - mais uns 3.000:000$000 a 4.000:000 000; poderá, cOllcluidas as

obras, entregar desde logo o uso e gozo dos serviços publicas á Municipaliclacle,

reservando para si os lotes de terrenos que forem necessarios para, mediante vendas

futuras, irem amortizando o desembolso feito, com margem largamente calculada

para os juros respectivos durante o prazo provavel da amortização lenta.

E, nem se diga que identico processo poderá ser applicavel á uma empreza par

ticular; pois, si fallecem, de presente, no Brazil capitaes que se animem a salvar

de inevitavel nnufragio em prezas de incontestaveis vantagens e lucros consideraveis

-& como será passiveI congregaI-os para empreza que, embora segura, só permit

tirá, nas condições figuradas, remtll1eração modica e por demais lenta ~ ...

Só ao Estaclo-que, dispondo aliás de respeitAvel sommn inactiva, que está apenas

vencendo as insignificantes taxas das contas correntes, terá de auferir da edificação

da nova capital incalculaveis lucros indirectos - convirá applicar á execução das

obras parte d'~quella somma, contentando-se com a amortização lenta e os lucros

futuros provenientes das successivas vendas, que fôr realizando, dos terrenos com

que ficar.

Accresce que - concluidas as obl'as, verificada a somma l'ealmente despendida,

calculadas as receitas provaveis e crescentes dos diversos serviços publicas, e orçadas

as despezas necessarias que tiverem de correr pelos cofres municipaes, - tslvez seja

passiveI estabelecer-se um accôrdo, entre o Estado e a Municipalidacle, mediante o
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qual, ficando esta de posse de Lodos os lotes de terrenos publicas para vendeI-os por

sua conta e risco, converta a sornrna dispendida pelo Estado em um emprestimo con

solidado de juros modicos e amortização lel1 ta. E, ninguem dirá, de certo, que não

seja uma das principaes funcções do Estado vir em auxilio das Municipalidades,

quando d'isso resultem vantagens de interesse publico geral; e n'esse caso está

incontestavelmente a edificação de uma nova capital que corresponda, em conforto,

riqueza e arte, á prosp"eridade do grande Estado de Minas Geraes.

".

R.10





IX

00 OLUSÃO GERAL

Estabelecidas as premissas que decorrem das analyses parciaes, que tenho feito,

das cinco localidades indicadas, sob cada um dos itens que mais directa e accentua

damente podem influir sobre a classificação d'ellas, umas em relação ás outras e

cada uma em relação ao conjuncto das condições indispensaveis á conveniente

installação de uma grande e populosa cidade, - é força aceitar as seguintes con

clusões:
1.a - Embora prime pela excellencia do seu clima durante o verão, não offerece

BARBACENA condições topographicas que permittam o estabelecimento, em boas

condições technicas e hy~ienicas, de uma cidade superior a 50.000 habitantes; sendo

que, mesmo para isso, luttará com os sérios inconvenientes derivados da falta de

mananciaes que possam fornecer agua de boa qualidade com pressão sufficiente

para dispensar processos dispendiosos de elevação artificial, e, ainda, das diffi

cuIdades technicas com que terá de ser installado o serviço geral dos esgôtos.

2. a_ A situação central do PARAúNA, quasi no centro geographico do Estado,

não basta para supperar os inconvenientes que essa localidade offerece para séde

de uma grande e populosa capital de 200.000, ou mais, habitantes, para o que não

se. prestam suas condições topographicas e sanitarias e a contrainclica, pelo menos

na actualidade, o grande afastamento em que se acha dos meios de rapida e

facU communicação, de que, por emquanto, dispõe o Estado, cujo centro geogra

phico não coincide ainda, e nem coincidirà tão cedo, com o centro, que chamarei

de gravidade, porque representa a convergencia das forças vivas estadoaes.

3. 8 - Sendo de facil eliminação as causas que, de presente, ameaçam a salu

bridade de JUIZ DE FÓRA e dispondo essa localidade de excel1entes condições para

abrigar confortavelmente enorme população, é innegavel que acha-se em condições

de pretender ser a séde administrativa e politica do Estado em que já é a principal

e mais importante: cidade. Sua collocação, porém, áquem da Mantiqueira e afas

tada, portanto, do verdadeiro centro territorial mineiro, sua inconveniente proxi

midade da Capital Federal, nos limites quasi do Estado de Minas com o do Rio



-76 -

de Janeiro, suas tendencias já accentuadamente commerciaes e industriaes, a

proprio rapido desinvolvimento que lhe assegura sua posição, e atê o facto de ir

ser muito breve a sêde aduaneira do Estado, -tudo aconselha que não seja

a escolhida para a nova capital.

á. a - Entre a VARZEA DO MARÇAL e o BELLO HORISONTE é difficil a escolha. Em

ambas a nova cidade poderá desinvolver-se em optimas condições topographicas,

em ambas é facílimo o abastecimento d'agua e a installação dos e~gôtos> ambas

afferecem excellentes condições para as edificações e a construcção em geral, e si

na actualidade a VARZEA DO MARÇAL representa melhor o centro de gravidade do

Estado e acha-se já ligada, por meios rapidos e faceis de communicação, com todas

as zonas,- d"aqui a algumas dezenas de annos BELLO HORISONTE melhor o represen

tará, de certo, e mais directamente ligada ficará a todos os pontos do vasto territorio

mineiro.

E', porém, de notar que na VARZEA DO MARÇAL ha muito maior área de terrenos

devolutos dentro no proprio perimetro da futura cidade e a execução das obras

indispensaveis á installação d'esta exigirá menor dispendio ; accrescendo que, em

BELLO I-IORISONTE, será mistér, desde logo, construir um ramal ferreo de 15 kilo

metros ligando-a á Estrada de Ferro Central do Brazil.

5. a - Por todos estes motivos, já largamente desinvolvidos no presente rela

tario, é preferível que a nova capital seja edificada na VARZEA DO MARÇAL, onde o

Estado de Minas Gemes poderá - mediante projecto organizado com competencia e

bazeado em sérios e cuidadosos estudos definitivos - erguer, dentro de 3 annos, e

sem exagerados onus para seus cofres publicos, - A PRIMEIRA CIDADE DA AMERICA

DO SUL, dominando de cerca de 1.000 metros de altitude todo o vasto planalto brazi

leiro.

Que tão bello projecto se converta hreve na mais esplendida realidade, sob o

influxo energico do illus tre Congresso Legislativo Mineiro e do eminente Chefe d'esse

heroico povo, - são os votos mais ardentes e sinceros do humilde signatario

d'estas linhas, que, de novo, se confessa agradecido pela dupla distincção que me

receu, sendo escolhido para este honroso encargo e benevolamente acolhido por todo

o Estado de Minas Geraes.

Rio, 16 de Junho de 1893.

El1genltâro civil.
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Rio de Janeiro, em 31 de maio de 1893.

ILLM. SR.

Em cumprimento às Instrucções de 9 de dezembro proximo passado, em que - de
modo synthetico, mas perfeitamente claro - foram indicados, em seus pormenores, os
pontos a estudar e verificar e as informações a colher, dando aos trabalhos da Commissü'o
d'estudo das localidades indicadas para a nova Capilal do Estado de Minas Geraes
orientação segura e a indispensavel uniformidade de vistas e de methodo, - apresenta
vas, em exposiçãO succinta, o resultado dos estudos, exames e pesquizas que, em prazo
por demais escasso, pude fazer na Vw"zea do J.llarçal, localidade que me foi designada.

Em tão curto e paço de tempo fôra impossivel apresentar elementos certo~ que
vos habilitassem a formar juizo comparativo entre as localidades estudadas para indicar
qual a preferivel, si as condições geraes do clima, salubridade e facilidades de communi
cações commerciaes, administrativas e politicas da cidade que se estabelecer na Varzea
elo .Ma~·çal não fossem, de ha muito, conhecidas.

Ninguem podera. julgar das condições do clima pelo estudo de insignificante numero
de observações meteorologicas, nem da salubridade por deducções theoricas que não
tenham por base o estudo aturado do clima, natureza do sólo, regimen dos rios, posiçãO
relativa de outros ponto que possam exercer influencia sobr~ a loca'idade em estudo
modificando seu estado anitario, etc. etc.

A meteorologia ainda não possue leis geraes positivas, da applicação inval'Íavel ; suas
previsões são, frequentemente, burladas por circum tancias peculiares a cada uma loca
lidade.

Accresce, como bem sabeis, que as condições de clima e salubridade de uma zona
deshabitada podem transformar-se completamente, desde que neHa se estabeleça povoa
ção,

Feitas estas observações preliminares, para as quaes pareceu-me acertado chamar
vossa attenção, cabe-me otrerecer á vossa leitura o meu relataria, que vae junto, pedindo
desde jà desculpa si não tiver conseguido com3sponder à confiança com que me distingui 
tes, para o que posso assegurar-vos, não poupei esforços, no intuito de supperar as di:ffi
culdades inherentes à deficiencia do estreito prazo ue que pude dispôr para tão importante
trabalho.

SAÚDE E FRATERNIDADE.

Illm. Sr. Dr. Aarão Reis, muito digno el}genheiro chefe da Commissão d'est'Ltelo
da s localidades z'ndicadas para a nova ca1Jital do Estado de 1Jlinas Gemes.

Jasé de dQt.uaUw .:fiLmeida,
EnJCi1ltei,'O ciuU.
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Considerações preliminares

A Varzea do Marçal está collocada em cundições excepcionaes; ao estudo do seu
clima, regimen das aguas, natureza do s610, effectuado como em região deshabitada,
porque em sua área não se contam mais de 20 fogos, allia-se o exame de suas- condições,
depois de povoada, pela proximidade em que esta. da cidade de S . João de Et-Rey.

Discando apenas 2.500 metros de Mattozinhos, arrabalde de S. João, é a Varzea
verdadeiro suburbio, possuindo dous seculos de tradições, que attestam sua habitabili
dade e fornecem elementos seguros para induzir-se suas condições para o estabelecimento

da capital do Estado de Minas Geraes.
A cidade de S. João, cujo povoamento data do começo do seculo 180

, encra
vada no estreito angulo formado pela Serm dó Lenhei1"o e J.11ontes do Bomfim, sem
ventilação franca, sujeita à oscilIações bl'uscas de temperatura e de pressão barome
trica, lançando suas fezes, por conductos imperfeitos, no ribei1"ão do Lenheiro que,
à céo aberto, corta-a ao meio, com abastecimento de agua insufficiente, não protegido
das enxurradas das aguas pluviaes, contendo em seu recinto varias cemiterios,
onde gra.nde numero de enterramentos são feitos em catacumbas de alvenaria, que
difficuHam a decomposição cadaverica! - offerece, ao observador superficial, todas as
condições de insalubridade, pela ausencia completa de applicação dos preceitos mais
elementares de hygiene.

No emtanto, S. João d'El.Rey é eminentemente salubre; seu clima, como o de

Barbacena, é procurado pelos que, durante o v.:erão, refugiam-se contra o calor c epi
demias que assolam as regiões de serra a. baixo, ou, à amenidade de seu ambiente e uso
das Agua~ Sanctas, reputadas medicinaes, pedem o restabelecimento da saúde compro
mettida e a restauração das forças depauperadas po r outros climas.

A franca descentralisação administrativa do Estado de Minas, creando municipali
dades autonomas, habilitou a cidade de S. João d'Et-Rey, pelo melhor aproveitamento
de suas rendas, a curar de obras de utilidade e embellezamento que a transformarão,
dentro de poucos annos, em verdadeiro sanatorio, si as fu turas municipalidades, con
tinuando na senda trilhada pela actual, realizarem a construcção de um systema aper
feiçoado d'esgôto de materias fécaes e aguas servidas, o augmento do abastecimento
d'agua e sua melhor distribuição, o calçamento de ruas e praças, o melhoramento da
illu~inação publica, a canalisação do ribeirão do Lenhei?"o, arejando suas aguas por
meio de quédas successivas e atapetando suas margens de reIva, a edificação do mercado
para os productos da pequena lavoura, a remoção do matadouro para local mais distante
e apropriado, etc; etc.
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Estas breves considerações fil'maram em meu espirito a convicção de que, por mais
deficientes que tenham sido os estudos da VARZEA DO MARÇAL, pode-se, pelo facto da incon
testada salubridade ele S. João, affirmar a habitabilidade do local de cujo estudo me

incumbistes, principalmente attendendo-se as suas condições de superioridade topographica
que, á simples vista, impressionam a quem quer que, de animo de.'iprevenido, visite as

duas localidades.
A -yentilação na V ARZEA DO MARÇAL : franca; os pequenos contL'afortes da Serra de

S. José, que a limitam ao norte e ao sul, não deteem, nem desviam, as correntes atmos
phericas, não excedendo a altura do primeiro de GO metros e a de segundo de 13 sobre o
ni vel m 'dia de V ARZEA ; os contrafortes morrem i distancia le cerca de 300 metros das

margens dos rios Cal"andahy e das J.lt[ol'tes, deixando larga passagem para os ventos
.que, porventura, percorram o leito d'esses rios, saturados de humidade.

A Serra de '. José, a leste, com cerca de 120 metros de altura, pOdE; embaraçar a
corrente dos ventos que atravessam o valle superior do l'io das J.l!oTtes, na maxima
parte de uivel inferior ao cimo da serra, e abrigar a VARZEA das emanações dos alagados
que existem nessa regiãO, principalmente, a montante da Cachoeira de Itlzéos e proximi

dades do Sitio e Bal'bacena.
Ao enf['entar a VARZEA no MARÇAL, ninguem deixará de admirar o panorama

pittoresco formado pelo magestoso íUltO da Sel"ra de 8 . Jose, cujo cimo, semelhando
mu['alha, assenta sobre verde collinas que se esbatem em suave declive até o leito do
caudaloso )'io elas MOi"tes, que, sereno e placido, serpeia por entre as varzeas que se
estendem n'uma e outra margem.

Apoz afanosa viagem pelos altos serros de Minas, o grande naturalista St. Hilctz'i'e
assim descrev'e a impressão que lhe deixou a passagem por essa planicie:

« Pour me rendre à S. João, je continuai à traverser la plaine, ou est situé le
Rancho de Marçal, et j'arrivai à une vallé que se prolonge perpendiculairement ti. cette
plaine. Lá jejouis de la vue la plus riante qui se fUt oíferte à moi, depuis que je voyageais
dans la province de Minas.

Souvent j'y avais admiré des beautés. magesteuses, mais toujours <:Lpres et sau vages ;
paul' la primiere fais peut-être, depuis plus de quinze mois, feus, enfin, sous les yeux un
paysage qui a quelque chose de cette air de gaité auquel ceux de la France doivent tant
de charmes. »

II

Topogl'aphia, sólo, sub-sólo e clima

§ 1.0
_ TOPOGRAPHI..\.

Os terrenos aptos para a edificação da nova capital, por sua contiguidade à cidade

de S. João d'Et-Rey, acham-se na mesma posição geographicaque esta cidade, que está
situada a 2P 8' 4" de lato sul e lo 6' O" de longo occ. do meridiano do Rio de Janeiro.
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sses terrenos com prehe11l1 em:
, - a Varzea de llfaUozinh:Js, entre Q 'ribeil'ão Aguas Limpas e o rio das alol'tes;
- a Va.;'zea do Porto, que communica com a de 1JfaUozinhos por uma ponte de 52

metros'sobl'e o Rio d'J,s M01"te' e termina j unto a um contraforte da serra de 15 metros de
altura media;

- a Va?"zeado Marçal, constituida por um plano que, do sape da 8e?'ra de 8. José,
se inclina, cum a declividade ln3dia de 1 %, para os rios das 111ol"tes e Ca?"anelahy, ter
minando ao norte 1)01' um contraforte da serra de altura média de 50 metros;

- os terrenos do Estado que tinham sido destinados ás colonias Cal'anelaiiy e
Felizal'do;

- e, finalmente, os terrenas que se acham além do contraforte ao norte da Va.;'zea
do Ma1"çat e que se estendem até o rio Carandahy.

A' excepção da Varzea ele 1Jfattosinhos, que possue uma igreja regular e alguns
predios de valor, todos os terrenos são deshabitados, na maxima parte, ex.istindo apenas
algumas pequenas casas, sem valor, entre as quaes muitas abandonadas; e nas Varzeas
do Marçat, Camndahy e Felizardo, restos da tentativa de colonisação, por colonos
italianos, realizada pelo Governo Geral em 1888.

Os poucos colonos da aniquilada colonia do Marçal dedicam-se á devastação da~

mattas para o fabrico da lenha '; os da Carandahy e da Felizardo cultivam milho e al
guma hOdaliça para o mercado de 8. João.

Estou informado de que os actuaes C010110,; não indemnisaram o Estado do valor
das terras e casas que lhes foram distribuidas, não tendo, portanto, adquirido direito
de propriedade aos respectivos lotes.

Todos estes terreno~, á ex.cepção dos da Varzea de alattozinhos e das Colonias
Feliza?'do, e Ca?"andahy, ficam encerrados no sector circular formado pelos ?'ios
das ~l1ol'les e Ca?"and'J,hy e 8er,'a de 8 . José, qlB abriga toda a área contra a violen
cia dos ventos, que ahi se tornam sensiveis com a intensidade de brisas.

A àrea total dos terrenos estudados é de 26.493. 017m.2
, dos quaes 14. 301.809m.'~

são de propriedade do Estado' e 12.191. 208m. 2 de propriedade particular.
Os terrenos de propl'iedade do Estado, situados nas Varzea elo M arçal, elo Porto

e do Carandahy são os melhores e offerecem superficie para o estabelecimeuto de
uma cidade de 140.00::> habitantes; podendo ser distribuidos pelas tres seguintes cate
gorias :

Terrenos planos.
» levemente acciuootad03
» accidentados...

Total.

7.934.94201. '
4.S60.92701.'
1.505.940m.'

14.301.S09m.'

Os terrenos de propriedade particular podem ser destribuidos em :

Terrenos planos ..
» accidentudos.

8.553.20Sm.'
3.63S.000m. '

12.191.20S01,'
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§ 2? - SOLO E SUB-SOLO

Os terrenos elas Var~eas prestaram-se, em epocas passadas, à extracção do ouro,
do que dão testemunho muitas excavações, tendo ao lado grande quantidade de cas
calho e as ruinas de extensos regos que transportaram, ate a Varzea do Nlarçal, aguas
do ribeirão das Pedras ao norte e, ate as Va?"zeas ele Mattozinhos e do Porto, aguas
do ribeirão Aguas Limpas, captadas em distancia de cerca de 10 kilometros.

O solo e, em geral, formado de areias; mas, o sub-solo de argila e cascalho, assen
tando, em profundidade variavel, em rocha que, em muitos pontos, surge à superficie.

Os morros e collinas, sup rficialmente cobertos de argilla, mostram, nas fendas

e erozões, a rocha à desco berto .
A ser?"a de S . Jose, coberta ele vegetação na baze e até mais de metade de

sua altura, tem a pade superior descoberta, formada ele blocos de gneis em decom

posição.
A vegetação das Varzeas é rachitica e na maior parte de pastagens.
Algumas mattas, que existem nas gratas e nascentes dos córregos, estão sendo

destruidas pelos moradores para o fabrico da lenha.
A VARZEA DO MARÇAL é coberta, em alguns lagares por uma camada de terra

vegetal e em outros de argilla vermelha; e o sub-solo, formado por camadas de argilla,
cascalho e areia, e impermeavel, o que se evidencia pela natureza do material de que é
composto, e pela estagnação das aguas das chuvas, nas antigas cavas de mineração,
cujo nivel só baixa lentamente após muitos dias de sol, por elIeito apenas da

evaporação.
O exame dos volumes das aguas dos carregas, em differentes pontos de seu curso,

não mostra perda sensivel por absorpção do solo.
Sondei o terreno em diversos lagares de altitudes differentes, abrindo poços ate a

profundidade de4 metl'os, e as aguas encontradas n'essas sondagens, de nivel variavel, são,
como verifiquei apoz demorada observação, effeito de insigni.ficantes infiltracções d'aguas
pluviaes na camada frouxa do solo, e que, augmentando com a continuação das chuvas,
desapparecem nos grandes intervalios d'ellas.

ão existe lençol d'aguas subterraneo.
Examinando-se attentamente o estado de nudez e visivel decomposição das rochas'

da Se?"ra de S. Jose, a natureza do material que forma o sub-sólo das varzeas, e, bem
assim, a do material de que se formam os contrafortes d'essa serra, e estudando o facto
da emersão da rocha em varias pontos do sólo, conclue-se que os terrenos das varzeas,
ao envez ele serem formados por sedimentação de terras de alluvião, que determina
elevação de nivel, são devidos à desaggregação das rochas decompostas pela acção da
humidade, dos ventos e das chuvas e ao consequente arrastamento do material des
aggregado para os leitos dos rios, que o transportam.

A acção corrosiva d'esses factores de decomposição e continua e lenta, produzin'do o
abaixamento do nivel dos terrenos.

Tive occasião de verificar o desprendimento de um grande blóco da serra, na parte
que olha para a Varzea do Porto, no mesmo dia em que eUe realizou-se. Demais, e
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muito commum, no territorio mineiro, a existencia de fendas nas encostas dos morros,
que, pouco e pouco, se alargam e aprofundam, tendendo ã. nivelar o terreno pela
destruição das alturas.

As condições do sub-sólo das Varzeas dispensam, portanto, a drenagem geral,
. bastando, para o completo dissecamento do sólo, o aterramento das cavas de mineração,
a regularisa('J10 do actual nivelamento do terreno e conveniente canalisação das aguas
nascentes e pluviaes.

A S8?"rct de S. Jose é fertil em excellentes aguas potaveis; d'ella brotam
innumeros ribeirões e càrregos que despejam suas aguas nos rios das Mortes e
Cct1"andahy.

Mencionando apenas os que poderão ser aproveitados na futura capital, citarei:
o carrego da Varzea do Porto, que, correntIo parallelamente ao contraforte da
Serr'a de S . José, atravessa a varzea, indo despejar suas aguas no rio das jjfortes;
os carregos do J.l1arçal, Sai'aiva e Capão, que, reunidos, cortam a Varzea do 111arçal
e levam suas aguas ao rio Cal"andahy, pouco ácima de sua foz,. corrego do Engenho,
que nasce em gratas, além da Varzea do Mar'çal; o ribeirão das Pedras, que con
serva a reputação de aurifero, e recebe o carrego das Aguas Sanctas,. e, finalmente, o
ribeir'ão Fundo, notavel pela pureza de suas aguas.

Estes ultimos são tambem tributarios do Cct1'andahy.
O carrego das l1guas anelas ê reputado medicinal; em sua origem, junto i

Ser'ra, brotam fontes diversas, das quaes uma é pronunciadamente ferrea e outras,
thermicas conservando permanentemente a temperatura de 29° centigrados, passa.m por
arsenicaes.

E' lamentavel que fontes procuradas por grande numero de doentes que, de pontos
distantes, amuem, estejam em abandono. '

Todos esses cursos d'agua movem-se, nos terrenos accidentados, em leitos de pedra, e,
nas varzeas, em leitos de areias.

A arteria principal d'este systema é o rio das Mm"tes, que, da erra da Manti
q~~eira, se dirige ao rio Gl'ande; corre do Sztio a . João, desenvolvendo-se em cerca
de 100 kilometros com a declividade média de 001 ,14 % ; a montante apresenta varias
corredeiras e cachoeiras, sendo notavel a elos flhdos, e á juzante, de Santa Rita, até
desaguar no rio Grande, é seu curso interrompido por successivas corredeiras que
agitam suas aguas'; no trecho, de cerca de 25 kilometros, abaixo e ácima de S. João,
ó seu cur 'o franco, podendo permittir a navegação por barcos a vapor de caládo
de 01ll,50.

O rio Carandahy, de menores dimensões, tortuoso nas proximidades da Varzea,
na distancia. de 5 kilometros da sua foz, salta em magestosa cachoeira de mais de 35
metros de altul'a, formando sorprehendente espectaculo.

A Cachoeira do Carandahy, que, na Europa, attrahiria a attenção dos viajantes,
sera poderoso incentivo para o povoamento dos terrenos proximos, que offerecem situa
ções de belleza inexcedivel.

Durante o tempo dos estudos, feitos na estação pluviosa, não observei transborda
mento dos rios.

A.- 2
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A diffeeença de ni vel, entre a superficie de suas aguas e as cristas das ribanceiras,
oscillou entre 2m .6 e 301 .4, durante o periodo dos estudos, segundo a maior, ou menor,

quantidade de chuvas nas cabeceiras.
E' necessario queda de chuvas excepcionaes para que transbordem esses rios.

§ 3°.-CLHIA

Installado o observatorio meteorologico debaixo de tecto de sape, ventillado por todos
os lados, no lote n. 22 da Varzea do Mw"çal, dei começo as observações meteorologi.

cas no dia 3 de janeiro d'este anno.
A installação dos instrumentos foi feita, tanto quanto permittiam as condições locaes,

de accôrdo com as Indicações de 26 de dezembro do anno proximo passado 1.

Para determinar a altitude da cuba do barometrú Fortin n. 992, sobre o nivel do
mar, referi-me ao nivelamento da E. F. do Oeste de Minas, levando·o da ponte sobre o
1"ibeirão Aguas Limpas até o observatorio.

Muitas e repetidas observações de aneroide suscitaram-me duvidas sobre a exacti
dão da c6ta de 860 metros officialmente attribuida á Estação de S. Joc7o d'El·Rey. Ex
aminando o perfil que me foi franqueado pelo distincto engenheiro chefe dessa estrada, ve
rifiquei ter sido elle calculado, considerando-se a cóta da Estação do Sitio igual a 1.020
metros, e a de S. Jacta de 880 metros; mas, sendo de 1.039 metros a cóta, reputada
ver.dadeira, do Sitio, é claro que a de S. João deve ser de 899 metros.

O nivelamento iniciado em Bar1"a 111ansa, em direcção a Lavras, a encontrar o que
de S. JOctO por LaVl"aS se dirige a Barra Mansa, revelou a differença de 39 metros
entre os dous planos de referencia que deviam coincidir com o do nivel do mar; essa dif
ferença é, justamente, a que existe no nivelamento do Sitio a S. João.

O chefe da Commissão Geographica do Estado de Minas consigna a altitude de
R92 metros para S. João d'El-Rey, altitude essa deduzida de grande numero de obser·
vações barometricas executadas a margem do rio das il1m'tes.

Por estas razões, aceitei como verdadeira a cóta de899 metros para S. Joc7o d'El·
Rey e, para a cuba do barometro, na VARZEA DO MARçAL a de 903m.60 d'ella derivada.

A C01nmissão encar}"egada da medição de terren'Js e divisão de lotes para a col
locação de emigrantes italianos na VARZEA DO MARÇAL, fez observações meteorologicas,
nos mezes de julho a dezembro de 1888, tendo estabelecido o respectivo posto na Varzea
de Mattosinhos.

Si bem feitas cinco annos antes das actuaes e abrangendo apenas pequeno periodo
de tempo, sem offerecer, portanto, a duração e continuidade que lhes dariam valor, servem
comtudo para indicar as condições de temperatura, pressão barometrica, humidade rela~

tiva e direcção dos ventos reinantes, e abstrahindo·se da solução de continuidade, combi ..
nadas com as observações actuaes, podem contl'ibuir para indicação approximada das
condições do clima da zona estudada.

Com esse intuito apresento-vos as médias colhidas dos trabalhos c1'assa Commz'ssãà,
lamentando não ter encontrado registro das temperaturas extremas.
- a - -!

',- Vid. <InDeXO J.
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Et
, porém, sabido que, em S. João, durante o inverno a tempel'atura desce ate <\

geada e, muito raras vezes, pouco abaixo do O centigl'ado.
A média mensal de 14°.80, relativa ao mez de julho, connrma a asserção ácima; o

mesmo facto se dá no mez anterior, do qual não ha observações registradas.
A classificação do clima em q'/,t~nte, temperado, ou frio, não pOde ser feita pelo con

fl'onto das temperaturas extremas observadas em dias differentes.
E' sabido que em regiões sujeitas a invernos extremamente frios, o calor ascende aos

roais altos grãos, dadas circumstancias especiaes, durante o verão.
A média de longa série de observações eo unico criterio scientifico aceitave1.
Pelas observações da Commissão de medição de ter?'as verifica-se que a media men

sal mais baixa (14°.80) répresentu temperatura de clima temperado, e, tambem, que a
roais elevada do mez de outubro (23°.10) não sahe d'esse limite.

Si observarmos os limites de temperaturas medias deduzidas das observações d'este
anno, encontraremos ainda a minima de 20°.07 em abril ea maximae 22°.26 em fevereiro.

Esta serie de observações, por mais deficientes que sejam, confirmam a reputação
tradicional do clima de S. João d'El-Rey, cujo s610 produz exc(lllentes maçãs, pêl'as,
marmelos, morangos, variedades de pecegos, uvas, o trigo, a cevada e o centeio, ao lado
de fructos e cereaes proprios das zonas quentes.

Estefaeto notavel, perfeitamente explicavel e muito conhecido, e testemunhado por
Saint-Hilaú"e, que escreve: -« Lorsque je me retrouvai áS. João d'EI-Rey j'eprou
,ai un pIaisil' extrêrne, en voyant dans un jardin, mêIes aux gl'umixam~iras,aux bana
nicí's, aux mcmguie?"s, auxjaboticabeiras, des pommiers, des grenadiers, des belles
treilles, des pl'uniers, un grand nombre d'abricotiers et de jeunes chataigniers. 11 y
avait alors pres de trais ans que j'etait au Brezil et je n'avais encare vu aucun individu
des trois dernieres especes. »

Os ventos reinantes no periodo do inverno são os mesmos (de !\Toí'deste) que domi
nam durante o verão.

Essas correntes que, nas Vát'zeas, passam livremente, em S. João d'El-Rey, penetram
no angulo da Serra do Lenheiro e Montes do Bomfim, procurando sahida pelo vertice.

A este respeito, ainda a. Varzea do ~I{arçal está. cm melhores condições do que a
cidade.

As observações moteorologicas colhidas, em 1888, em 1Ifattosinhos, pela Commissc/'o
de medição de terms, podem ser resumidas no seguinte quadro:

~EZES

Julho.
Agosto .
Setelllu,·o.
Outubl'o •
NovemUl'O
Dezembro

Mtldins

..p ..l ..,
<. BAROMETRO A O' VENTOS

" "' ;;;o Z... '"
Z

I< '"
~I

~ I:;;
:; <.

;:; " .~ DIRECÇÃO

'" .::J :.J~OIA ~E"8\L ~r.\.XDtO ~L,DlO
j-<

~ GERAL

1·\0. 73.17 692..3 697.3l tIS .25 !\~

17".0 7li.H 690.31! 69\.90 68\.2\ S
200.2 7;.33 6~7.94 6)- .8~ li 2.92 TE
230.1 i7.:'3 58;.11 683.4 li 3.0;j Km
2~0.4 7~.60 tlSB.H 1190 o 682.94 .l'J
220.7 81.87 U37.H 1l~2.lij 6~i.11 NE;

20u.03 78.33 688.51 llJ3.3S 683.70 NE
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E as que colhemos, de janeiro a abril do corrente anno, o podem ser n'este outro:

lI1EZES

OBSERVAÇÕES

J:\!\ElRO FF.VEREIRO ).I.lRÇO AlCRIL

. . IChuva cahida durante o mez.. 103n1 ,1I1l.33
PluVIométrIcas ......•........••...•...• Numero de dias de chuva.. 10

Sí.H
68.67
83.43
7\1.07

32.0
4

18.00
7.

2
4
3

16 .40
tO.O

761.62
20.4

7.;3.61t
20.0

2 .0
23.7
20.0

12'.0
14.8

13.76
H.OO
13.6\1
15. 2

NE
NE
NE

NE
0.65

CK
K

CK

CK

763.50 771.47
20.5 tLO

7;,8.72 760.96
22.7 22.4

753.93 7H.\l8
2ó.5 28.0

2go.5 2 0.5
26.0 2:;.4

220.2 220.0
150.0 1io.O
16.9 16.9

15.24 1;;.64
15.93 i5.93
1;.06 15.06
15.41 15.53

80.26 2.92
1;9.\16 70.22

l.52 81.13
77.21t 79.10

141.90 384.80
10 1

76.90 63.40
6.2 6.7

NE ~E

NE 'E
NE NE

NE NE
0.65 0.52

5 6
10 15
13 10

CK K
K CK

KN li

CK K

10
11

300.0
25°.2
220.0
1;;".5
18.8

15.51
16.3;;
1556
15.8t

81.24.
77.;;S
0.65

79.S2

760.60
2t.0

7.;7 .~3

21.4.
7;;1.\11
22.0

CN
CN
N

CN

~
áS 9.15 m .

Fórmas principnes a 1 h. t .
as 9.15 U .

Fórmas predominantes .

l
~lédia mensal ás 9.15 m .

. _ ,. ,. 1 h. t ..

l
1ensao do vapor............. 9 15 n

Média men~al ger,{I. ... ::::::

"Jédia mensal ás 9.15 m ..
.. ,.,. 1 h. t ..

Rumldade relatIva },. " 9.15 n ..
.Média meusal geral ..

I
lIfaXima absoluta obse'·vada .

. Méd,a das lIlaXllnas ..
~Iédia mensal. .
Minima absl)luta observada .
Média das minimas ' .

Evaporométricas - total meusal................................... ... 76 50
OzonoUJét"icas-média mensal. ..... ,.................................. 4. 2

~
áS 9.13 lU... E

{Dil'ece,iio gemI. a lho t..... N E
\ tisQ.15n .... NE

Ventos reinantes ? _ .
Dll'ecçao predollllUante..... .• N E
Velocidade média............ 1.0j

~Cla"os .
Dias Encobe'·tos ..

/Escuros .

g;. ~ IThIRXiIua observada .
.~ ~'= --:- Temperatura. cOI'respondente 0 •••••••••••••••••••••••••••

~~ ~ ~ ~Iédia mensal ...... ..........................•........ o' •••••

~ii~ ~~~Ii~~~a~b~:r~~g~~::: : : :::..: ..::..:::::::::::::::::
C:Q ~ 1empel':ltura correspondente o •••••••••••••••

No intuito da tornar melhor comparaveis as observações barometricas do
corrente anno ~s de 1888, organisamos ainda o seguinte quadro, em que as alturas,
registradas de janeiro a abril ultimas, acham-se reduzidas apenas a 00

, mas não
tambem ao uiveI do mar:

.. ..:
C " PRESSÕES BAROMETRICAS.::: f=..J
<. ..:< VENTOS'" "'< ..J t::I7. Barometro a 00
,,'" "'"
~~

;;
M~ZES g;::;<-

,,~

":Q

'" e'::.. 'YJ~DtA:::;'- MAXnIA Mti.'ilMA DIRECÇÃO
~ ::> MEiXSAL
E-

----

Janeiro 220.0 79.82 682.9i 685.64 681. 3 NE
Fevereiro 220.~ 77.21 68t.41 68.49 67 .45 NE

rvnrço. 220.0 79.10 686.43 616.51 671. 97 NE
Abril . 200.0 79.07 66.90 692.10 681.25 NE

Médias 2to.55 7 .81 685.17 690.68 678.37 NE

c -
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III

Abastecimento d'agua

§ I. o-CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

o abastecimento d'agua é o problema mais importante que se offerece ao tra

tar-se da fundação de uma cidade; sua resolução depende de estudos minuciosos que
não cabem no prazo destinado aos estudos preliminares das localidades destinadas á nova

capital; só podem ser cabalmente executados, em estudos definitivos, depois de realizada
a escolha.

O volume das aguas fornecidas, seus caracteres physicos e chimicos são os princi.
paes factores da salubridade e a agua o melhor auxiliar da hygiene.

A VARZEA DO MARÇAL está collocada em posiçãO de poder ser supprida de excel1ente
agua potavel com dispendio relativamente·pequeno.

As cabeceiras de todos os córregose ribeirões, existentes nas suas circumvizinhanças,

dentro de um raio de 6 kilometros, offerecem altura sufficiente para trazer as aguas
aos edjficios mais elevados da futura cidade e ainda para o serviço de incendio, sem
emprego de bombas, proporcionando-lhe amplo abastecimento.

A Se?'ra de . Jose, em ambas as suas encostas, dá origem a varios cónegos· men
cionarei apenas os da encosta que olha para a V ARZEA, que por sua proximidade estão em
condições de poder ser canalisados mais economicamente.

O ?'io das MO?"tes possue varios afiluentes, situados n'um raio de 15 kilometros;
(restes destacarei o ribeirão Aguás Limpas e o?'io Camndahy.

§ 2. o - RIBEIRÃO AGUAS LIMPAS

O ribeirão Aguas Limpas nasce nos terrenos accidentados, a leste da cidade de
. João.

Seu curso superior é encachoeirado, notando-se a cachoeira do Morro Redondo,
cerca de 70 metros sobre o nivel médio da VARZEA e d'ella distante approximadamente
6 kilometros; corre ~m leito de pedras, nas partes encachoeiradas, apresentando, nas
outras, leito de areia assentado em rocha.

Todo o terreno que forma sua bacia é ondulado e coberto de pastagens, o que con
tl'ibue para a limpidez de suas aguas, que não se turvam por occasião das chuvas: s6 as
cheias excepcionaes, que determinam seu transbordamento na varzea, á montante da ponte
da E. F. Oeste de Minas, levam ao leito pequena quantidade de argUIa que, por pouco

tempo, perturba a pureza das aguas, nas proximidades da foz.
Na sua margem direita existe ainda, perfeitamente visivel, o rêgo aberto pelos

antigos mineiros para conducção de suas aguas ás varzeas de Mattosinhos e do Porto,

para ~ lavagem do ouro; os actuaes moradores do logar ainda viram, sobre o rio das
Mortes, o aqueducto de madeira que dava passagem às aguas;

Sua canalisação para a VARZEA é faci!:
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A época dos estudos não foi a mais apropriada para a avaliação do volume das
aguas, POl' ser a estação das chuvas; aproveitando a occasião mais favorave1, nl'l.
estiagem de fevereiro, medi seu volume, á montante das varzeas, verificando poder
fornecer 1.250 litros por segundo.

Avaliando em 40 % o augmento accidental devido às ultimas chuvas, pode-se
contar com o fornecimento, em qualquer epoca do anno, de 700 litros por segundo,
isto é, o necessario para abundante abastecimento de uma população de 200.000 habi.
tantes.

A ana1yse das aguas do dbei1y7,o Aguas Limpas, feita no Labol'alO1'io Chimico
da Casa da Moeda, no Rio Janei?"o, apresentou os seguintes resultados:

Nada de notavel quanto ao seu clLeiro, sabor, impressão ao tacto e reacção ao papel
tourneso1. Era um pouco turva, devido a ter em suspeusiio detl'ictos vegetaes e argilla coralla
pelo oxydo Cerrico. Sua densidade era de 0,999 na temperatura 25"c.

A dosagem das materias fixas foi feita com agua préviamente filtrada, a qual, sendo
evaporada. tomou uma côr ligeiramente amarellada e deu um residuo de 0.gr030 por litro
composto de :

Acido silicico.
» azotico
~ sul plLurico .
:. carbonico .

Oxydo ferrico e alumina
Cal.
Magnesia
Ammonia
Chloro .
Potassa e soda. .
Materia organica e perda.

.traços.
»
»

traços.

0.00800

0.00530
0.00·100

0.00015
0.00120
0.00300
0.00835

0.03000

Gazes:

Em um litro d'agua encontrou-se 21.2 c. c. na temperatura de 26° c., com •
.postos de

Oxigeneo • .
Acido carbonico •

Azoto .. . _.

§ 3°. - AGUAS DA SERRA DE s. JosÉ

• 13.5
6.1
1.6

21.2

As aguas da Sel"?"a ele S. José distribuem-se pelos carregos jã. descriptos
na primeira parte d'esta exposição.

Os carregos das Vai"zeas do Porto e Ma?"çal, que se desenvolvem em pequena
oxtensão, apresentaram, na occasião de sua avaliação, fornecimento superior a
145 litros, em altura mais que sufficiente para satisfazer todas as exigencias.
A acç~o das chuvas sobre eUes é limitada, por ser sua bacia extremameute
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pequena, sem grotas, a não ser as das origens, com declividade bastante para o
prompto escoamento das aguas recebidas.

Dando-se 25 % para qualquer augmento devido às ultimas chuvas, os tras
C01"1"egos do Porto, Marçal e Cap{lo podem produzir, em qualquer epoca, 108
litros d agua por segundo.

As tres nascentes podem, pois, abastecer uma cidade de 30.000 habitantes.
Oontinuando a percorrer a Serra de S. Jose, encontra-se, alem da Va1"Zea

do Mal'çal, o ribez'l"llo das Pedras e o 1'iac!1O Fundo, ambos de excellentes aguas
potaveis, abundantes e de facil derivação.

Avaliadas em altura sufficiente para os serviços da cidade, poderão fornecer,
em qualquer época, 200 litros por segundo, sufficiente~ para o abastecimento de
uma população de 57.600 habitantes.

Analysadas, na Oasa da Moeda, as agttas da ser}"a de S. Jose apresentaram
os seguintes resultados:

0.00290
0.00250
0.00025
0.00375

0.00250
0.00300

0.00900
0.00210

Tt'uço"

Traços

Quanto á sua limpidez, cheiro, sabor e reacção ao papel tournesol, nada ha de notavel j

colora-se levemente em amarello pela concentração.
Smt densidade e de 0.998, á temperatura de 24° c.
O residu0 calculadú para um litro e de OY026 compo3to de:

Acico silicico .
» sulphurieo .
») azotico.

Oxydo ferrico e alumina:
Cal.
Magnesia .
Potassa e soda
Chloro .
Ammonia .
Materia organic!1 e perda.

0.02600

Gazes:
Em um litl'o oncontrou-se 20.8 c. c., na temperatura de 26° centigrados com

postos de

Azoto
Oxlgeneo
Acido carbonico ,

14.8
4.8
1.2

20.8

O abastecimento total da futura cidade serei feite por esses cursos d'agua,
concorrendo cada um com os contingentes seguintes:

Ribeinío Agtlas Limpas
Cdn'ego do P01·tO
Carrego lIial'çal •
Cdl"1'ego Capc"io •
Cdrl'ego das Pedras.
Riacho Fundo •

43.200.000 m. em 24 horas
5 . 184.000» » » »

864.000» » » »
2.592.000 » » » »

12.960.000 » » » »
17.280.000 » »» »

82.080.000» » » »
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§ 4°. - RIO CARANDAHY

Além d'estes mananciaes, ha ainda o rio Carandahy, que dispõe, pelo menos,

de 4.000 litros d'agua por segundo, e pode ser canalisado com extrema facili

dade, fornecendo agua para todas as necessidades de população superior a 1.000.000
de habitantes.

Não considerei esse rio no numero dos que podem ser aproveitados, porque

os cursos antes mencionados teem condições para completo abastecimento, q,uer
pela quantidade, quer pela qualIdade de suas aguas, e ainda pela pressão com

que poderão ser canalisadas.

IV

Eso'ôtoso

Si a posição da Val"zea e feliz em relação ao abastecimento d'aguas, a sua topo

graphia é igualmente apropriada para o funccionamento de bons systemas de esgôtos para
as aguas servidas e materias fecaes.

Sem estudos definitivos não se pôde determinar rigorosamente a que systema deve

obeder.er o estabelecimento dos esgôtos da futura cidade, mas a inspecção da planta indica,
a primeira vista, que o ?"io das lllortes será o receptaculo geral, por o[erecer volume

d'agua de 39.000 litros por segundo, superior ao exigido para a dissoluÇãO das materias
fecaes produzidas por uma população de 200.000 habitantes, ser dotado de velocidade
001 .55, bastante para o prompto transporte dos resíduos dos esgôtos lançados em seu

leito, e á jusante de Varzea, em todo o seu longo curso ate o rio Gran~e, serem suas
aguas agitadas por varias corredeiras, que as areja.m, diluindo qualquer quantidade de
materias fecaes que tenham acarretado.

A declividade natural das varzeas, por seu turno, facilita o estabelecimento de
um collector geral, commum as varzeas de Mattozinhos, Porto, JJlarçaZ e à esplanada

do Carandahy, acompanhando naturalmente o declive dos rios das Mortes e Caran
dahy, transpondo este ultimo nas proximidades de sua foz, para, seguindo o valle do
primeiro, ir despejar seus productos á jusante da cidade, á distancia que os estudos defi·
nitivos determinarem. ..

O estabelecimento dos collectores secundarios e suas ramificações não se torna
difficil, pela circumstancia de poderem ser locados em q ualquel' das varzeas com a decli·
vidade de 001 .1 a O. 2 Ofo.

A declividade do terreno da TTarzea do Marçal para os rios que a limitam, apezar
de ser superior à exigida para a declividade da canalização d'esgàtos, comtudo não
pôde difficultar seu estabelecimento, por SAl' a declividade maxima somente no sentido da

normal aos rios e poder desenvolver·se a callalisação tanto quanto for preciso para
attingir o limite maximo de declividade.

As adjacencias da localidade, não se prestando para adopção do systema d'esgôtos

em que a depuração se faz por meio da absorpção pelas terras e seu cultivo, não havendo



grande extensão de planicies a irdgar-se por meio elos productos dos esgÔtos, fÓra dos
limites destinados acidade, e, por outro lado, offerecendo o rio elas Mortes todas as
condições para o transporte de todos os residuos ria população, parece preferivel o lança
mento d'elles no rio, depois ele convenientemente tratados pelos processos chimicos de

depuração e desinfecção.

v
Recursos de vida.

A cidade que se estabelecer na VARZEA DO MARÇAL encontL'ará apparelhados todos
os meios ele vida de que, fartame:lte, goza S . .To'tO el'Et-Rey, a.ugmentados dentro de
pJUCO temp) pela iufiu ncia ben,fica que ex:ercerl a Capital elo E.~tado sobre o povoa

mento da zona, increm nto das inuustrias existentes, creação de outras, desenvolvimento
de novas fon tes ele prod ucção pela exploração das riquezas naturaes.

O m~m,icipio ele S. JO'tO d'El-Re!J, situado na região do campo, dotado de clima
temperado e coberto de pingues pastagens presta-se ú exploração, em larga escala, da

industria pecuaria e suas correlativas, que actualmente constituem a quasi totalidade

de seu commercio.
A exportação de gado em pe para o Rio ele Janei?"o, do queijo e toucinho para

S. Paulo e Rio eja avultada.
O aperfeiçoamento do fabrico do qlteijo e da manlez'ga, a fundação de saladeiros

para o prepaJ'o da carne secca e em consel'va, de toucinho, de banha, das peltes, e
pl'odtwlos congenel"eS, libertará omunicipio da importaçlo do Rio da Prata e Ew"opa
e contribuirá para augmento da riqueza do ESlado de Minas, que em seu sólo, encontra

todos os recursos de vida, carecendo apenas do esforço intelligente da induskia para
expandir-se.

A criação elos carneiros, que tão poderosamente concorre para a prosperieladê da
Republica Al"gentina, pela exportação ela lan, depara no munzcipio ele S. João meios

de desenvol vimento que devem ser aproveitados, u tilisando-se, para esse fim, as varzeas
ao longo dos l"ios das MOl'tes e Camndahy.

Os vastos planos do Oeste, notavelmente os de Piumhy, devem prestar-se a
criação dos lanigeros.

A criaçe'Zo e engOl"da dos porcos, para a Hportação do toucinho j já bastante
desenvolvida, maiores proveitos póde offerecer ao criador, pelo estabelecimento de

o!flcinas apropl"iadas para o pl"epal"O das Cal"neS, banha e toucinho e pelo plantio,
em larga escala, do milho e tubel'as, tilo efficazes na engorda dos suinos.

Como o Oeste da Republica Norte Americana, o Oeste de ,Minas deveI'á sua
l'apida prosperidade a industria pecua?'·ia.

S. João d'El-Rey e ponto obrigado de passagem para grande parte do gado,
proveniente de outros municipios, que abastece o mercado do Rio de Janeiro.

Attingindo a E. F. Oeste de 1l1inas os campos de Goyaz, mais avultará esse
transito, em escala sempl'e:ascendente, pelo constante augmento de cdnsumo da Capital
Federal.

A-3
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A facilidade dc transporte, proporcionada pelas vias forr as Oeste de 111inas e
Centra l elo BI'Ctút, doterm i1111 rá o aperfeiçoamo:lto uos processos c1u criação e engorda
do gado, augmentando a prod ucç:lo, ele modo n poder competir com a importação do Rio
ela Prata o Estados elo Sul. do Bl"az.il, para o consumo da Capital da Republica.

Depois ela industria pecuaria. a que mai:; concorre para o bem estar e riqueza de
S . João é a industria agricola, ainda rudimcntar o sujeita a processos rotineiros, tendo,
por' m, anotavcl va II tagem de lIÜO concell trar-se em grandes fazendfl.s, mas parcellar-se
em pequenas lavouras.

Os prin ipaes gonoros de cultul'a são o fâjc7,o, o arr'oz, o milh'J, a mandioca, a
canna de assucw" o /~tmo, o algoelfiJ o ca{:, cuja i'roducçãO tende a augmentar.

Todo o mnnicípio presta-se pal'u. a cultura das (or?"agens indig nas o estl'angeíras
quo facilmente aclimam-se.

O s610 produz gra:1de variedaue de fl'uctos dos climas tempel'ados, sendo objecto de
exportaçüo e pec.Jgo o o marmelo, rel\uzit\os a doces, que, com a goiabada, concorrem ao
mercado do Hio de Janeiro, afastando prouudo::i emelhantes importados do exterior.

A cultul'a da vinha, incipiente ainda, promette, peja excellencia dos vinhos produ
z:dos, larga messe parn o Illunicipio, si para eJ]a convcl'girem a attenção e esfoeços dos
agr'icu Itores, au xiliados pelo:; poderes pu blicos, dU l'an te o periodo de seu desenvolvi
mento .

.\' municipalidade cumpee oustar a implantação de fabricas de vinhos artificiaes,
quo já monopolisam o commeecio do interior de Minas, si não com prejuizo da saude
publica, com o atrophiamento ela inuusteia vinhateiea, que tem elementos para competir
com a cu rvp]a.

A' locali.;ação das pe~ll1i:nas colonias italianas deve S. João d'Bl-Rey a abundancia
de hortaliças, legumes e batatas, indigonas e inglezas, que tornam variaua e sadia a
alimentação de sua população.

A industria fabei! tem tido pequeno desenvol.vimento; na ciJade existe uma fabrica
de técidos, co?"tumes, ?"efinações de assuc:w, duas fabricas de cerveja, ca1"pinta?"ias,
marcenarias, sapatarias, etc.

Em '1'iradentes fabrica-se cal,. ex plol'a- se oc,'es ue differentes cores e começa-se a
exportar cl'ystal ele ?"ocha.

Em S. João ensaia-se a fubl"icação da pO?"ceUana, industl'ia que claeà bons
resultados, pela proximidade das jazidas d:J kaoli~, de qualidade supel'ioe, na. Sel"ra de
S . Jose' e ou tros pon tos ao longo da E. F'. O. de J.11inas.

A. industria c31'wnica C:1CO:1 tra ahi elementos l'iq ui"simos de peosperidade no
excellen te kaolin, (;CI'es de bellas coees e optimas argi!tas plastic:zs.

A fabricaçãO elo vidl'o é tamb31l1 industl'ia dú prospvridade fi!tura, poe encontrar
material abundanto em grande paete elas rochas dos valles do G."!melleiro (corrego) e
ou tros, Cj ue são formados elo silicLt ele gl'c7,o finissimo, notavel pela pureza da cor.

O comme?"cio de S. João d' El-Rey é importante; suas relações de permuta
estendem-se a toda a 'vasta zona do Oest·e, Ca1Jital Fedual e Estados do Rio de
Janeiro e /3. Paulo.

A importação é feita pelo PO?"ZO da Capital da Republica.
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S. Joe7,o conta muitos armazens e lojas sortidas de tudo quanto constitue o conforto

da vida e exigencias do luxo.

O seu corpo medico -e illustrado e intelligente; as pharmacias, dirigidas por
profissionaes c01npetentes, podem satisfazer todas as necessidades da clínica medica.

João d'El-Rey está, pois, em condições de condignamente receber em sua

vizinhança a Capital do Estado de Minas Geraes, e provel-a de todos os elementos de
·vida, emquanto esta por si não se desenvolver.

VI

Facilidade de edil1cacão e construcCão em geral

Os terrenos da To arzea do lVlewçal, do Carandahy e a maxima parte da do Porto,
são já de propriedade do Governo Estadoal, por cessão que lhe fez o Governo Federal,
entregando-lhe as colonias ahi estabelecidas.

A posse d 'esses terrenos proporciona ao Estado de Minas arca sufficiente para a
construcção de todos os edificios publicos, estadoaes e municipaes, deixando larga

mat'gem para a edificação partículat', que d'elles so utilisará por meio de afot'amento,

ou compra.
O producto de alienação dos lotes de terrenos, que não fot'em necessarios ao serviço

publico, será importante auxilio para as despezas ex.igidas pela installação da nova

capital.
Nas VaJ'zeas do Marçat, Ca'l'andahy c ten'ena!; fronteiros, na Colonia Fe

liza1'do, existem cet'ca de 50 pequenas casas, de nucleos coloniaes, muitos d'ellas

abandonadas e poucos occupados por colonos nacionaes e estrangeiros, J;lão tendo nenhum

d'esses occupantes direito de pt'opriedade.

Na Ya1'zea do Porto, encont.ram-se algumas casas, em terreno particular, occupadas

por nacionaes.

Nenhuma cressas constrncçãos embaraçar:t o at'ruamcnto da fu tura cidade; as do

Govel'no podem sei' demolidas, mudado:; os poucos colonos para ou tro local, o as

pal'ticuJat'es, devalorexiguo, ficarão Sllj itas ao at'l'llamonto C],ue se esbbeleccr.
O bairro de J[aLtu::sinhos, que Sel':L e:t)sot'vido na futura cidade, po:;~ue uma boa

igreja e alguns pl'edios ['cgu 'at'es de algum valol'.

Seu al'ruamento e pessimo, podendo ser tl'ansfol'mado lentamente, coagindo-se os

proprietarios, nos casos de 1"epa1"açc1o e 7'econstrucção dos predios actuaes, ou

construcção de novos, a obedecer ao plano de arruamento e cdificação qU<3 fôr
decretado.

O sub-sólo, argillo·at'enoso, oíferece resistencia necessaria para sustentaI' os
maiores edificios, sem necessidade de obras d'arte especiaes para seus aliccl'ces, e a fórma

plana da maior parte da àl'ea permitte cOllstrucções economicl1.s, não carecendo de

muralhas de animo, nem ele qua]queI' outras das construcções modernas, em terreno s
accidentados.

A .parte em relevo prosta-se 'para o estabelecimento de beIlas easas de campo.

"".~. '(C.~.- "
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o matarial para a constl'ucÇlà:o dos edlfioioll é abundante.
Nas abas da Ser/'a de t. Jose, do Lenheü'o e morros proximos, existem diver

sidades de pedl'as de alvenal'ia, oantan'a e oi'narnentaçào, e em seus vaUes bellas

variedades de argíllas plastícas.
Nas pl'oJí.imida.des do Joio elas M01"tes e do Ca1'allelahy, encontra-se excellente

gneís8.
No sopé da Serm do Lenheir'o ex.iste uma j'a:úda de marrn9,'e bl"anao, e de

b1'anco sulcado de veias azuladas.
Na margem do rio elas 1110'l'tes, no .1Y.fori"O da Candonga, existe uma rocha

azulada, unctuosa ao tacto e de facil talho, quando extrahida recentemente da pe~

dreira, tornando-se mais resistente depois de exposta ao ar. Essa pedra, que par'ece

ser um silicato de magnesia, foi empeegada no frontospicio dos templos de S. Francisco
de Assis e do Carmo.

Não faltam calcareos, produzindo cal oommum, cal g01"da e cal hydl"aulica.
Entre S. Joiio e Ti?"udentes existem vastas ja~ielas ele calcareo, do qual

fabl"íca-se actualmente excellente cal.
A Casa de Ped?"a, gruta, com galerias abobadadas, foi aberta u'esse calcareo.
O tijolo e a telha podem ser fabricados nas proximidades das obras, utilizando-se

as argillas dos valles da Se'l'1"ct ele S . Jose.
A acquisiçãO de madeiras de lei não apresenta difficuldades; não existindo nas

varzeas destinadas ás edificações, e abundante nas Mattas do Mosquito, que demoram a
cerca de 6 kilometros da VARZEA DO MARÇAL.

A E. F. elo Oeste ele Minas póde transportar, das mattas que atravessa, todas
as variedades de madeiras uecessarias para a nova cidade, quer para a construcção de
predios, quer para a ornamentação. As principaes madeiras, das quaes apresento
àmostras, constam da seguinte relação:

1. Amoreira.
2. Angá.
3. Angelim.
4. Angelim pedra.
5. Angelim preto.
6. Blgre.
7. BalEamo pardo.
8. Balsamo preto.
9. Balsamo vermelho.

10. Candeia.
11. Canella amarella.
12. Canella branca.
13. Cauella parda.
14. Canella. preta.
15. Cangerana .
16. Carvalho.
17. Catiguá.
18. Caxeh•.
}9. Cedro.
20, Cedro batata,

21. Cedro rajada.
22. Cedro rosa.
23. Cedro vermelho.
24. Cortiça.
25. Guaribu.
26. Ipê.
27. Jacal'andá.
28. Jacarandá branco.
29. Jacal'andá pardo.
30. Jacarandá rajada.
31. Jacarandá rosa.
32. Jacarandá roxo do campo.
33. Jequitibá.
34. LieQl'ana.
35. Mangue.
36. Mangue do matto.
37. Marmelinho.
38. Massaraucluba.
39. Oleo.
40. Oleo de CopalJyba,



41. PG1'eirJ.
42. Peroba.
43. Peroba amare11 a •
44. Paroba vermelha.
45. Pinho commum.
40. Pinho do brejo.
47. Piuno..
48. Salgueil'O.
49. Sass~fra~.

50. Sobrazil.
51. SuclJpira.
5? Sucupira pnt'da.
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53. Sucu pil'a preta.
54. Tambu a111a1'ello.
55. Tambu amarel10 liso.
56. Tambu branco.
57. Vida!.
58. Vinhatico.
59. Vinl1atico branco.
00. Vinhatico do campo.
61, Vin halico pardo.
02. Vinhatico rajada.
63. Vinhatico vermelho.
64. Violeta.

Os principaes oores e argillas plasticas são rapresentados por âmostras, sendo as
pl'incipaes as constantes da seguinte relação:'

l'UMERO D.\
A:'l1081'R.\S

N. 1 .
" 2.
,. 3.
»' 4 •
,. 5.
,. 6.

N. 1 .
» 2.
,. 3.
" 4 •
» 5.
,. G.
» 7.
» 8.
,. 9 .
,. 10 •
,.11.
» 12 .

. Argilla.

",. .
,. .

» .••.
.\ rea da rocha.

» de molJar.
Cal commum.•

" hydraulica ,
. Oc"e , . . •

"
"»

:\O~lES

vn

CORES

· Perola .
• Amarella clara.
· AII1arella (ouro velho).
• Cinzenta.

escura.
clam

: B,·anco .
o Cinzento cla,'o.
· Hooseo claro.
· AmareHo eSCUl'O.
· Ouro (amarello claro).
· Ouro velho (amarello escuro),
, Vermelho (cor d barro),
• Terra sienll. queimada,
• )lo .. Cl'Úa.
· Cinzento.
• :(lo escuro.
· Bolo armemo.

Viaccão geral, estadoal e urbana

As communicações da VARZEA no MARÇAL, por meio de vias ferreas, com as outras

regiões do Estado de Minas e do extedOl", e tão completa quanto se póde desejar no
inicio da viação ferrea no Brazil.

A E. de F. Oeste de nIinas e a Centi'al do Bm;;il, quesel'vem aS. Joclo d'Et-Rey,
communicam-se jC:l, directa ou indirectamente, com todas as vias ferreas mineil"aS, flu
minenses, paulistas, e communicar-se-hão, de futuro, com as grandes linhas de tronco
que se vão prender as vias ferreas dos Estados do Nórte e do ul do B1'ctzil.

A Oestede Minas, que conta 614k. em tmfego, 211 k. em construcção, 522 k. em
estudos e 787 k. por estudar, e a Cent1"al do Brazit 1.14 k,Oll em trafego, - es

tabellecem communicações, directa e diarias, com a Capital Federal, S. Paulo e
OU?"O Pl"eto.
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Os valles dos rios: Parahyba do Sul, Doce, S. Francisco e Pa1naná, estam ligados

pelas linhas cl'essas duas importan tes vias ferreas.
Foi a Oeste de Minas a primeira via ferrea que transpoz O· S. Francisco, lançando

uma ponte á montante da barra do rio Pará, no ramal de Oliveira afoz do Paraopeba,
Inaugurado o trafego das linhas de Barra Mansa á Catalão, de Barra Mansa á

Angra dos Reis e de Uberaba ao valte do Paracatú, - a OPoste de Minas formará a

melhor rêde de viação ferrea mineira.
Os portos do Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Ubatuba e Santos servirão de inter

posto commercial para toda a zona servida pela Oeste.
A capital do Estado de Minas, collocada na Varzea do lMarçal, achar-se-ha, desde

logo e sem onus especial, em relações faceis com toda a viação mineira e dos Estados

limitrophes com grande vantagem para o desenvolvimento de seu commercio.
A construcção das linhas concedidas em Goyaz e Matto-Grosso, por Oatalão e Ube

raba. estreitarão as relações commerciaes com esses Estados centraes, cujas riquezas estam

ainda por explorar.

Encarada pelo lado dos interesses politicos e administeativos ainda a collocação da

capital do Estado na VARZEA DO MARçAL traz condições importantes para o progresso
e harmonia do Estado de Minas.

As communicações directas e proximas da Oapital com a rêde de viação das compa
nhias Sapucahy, Muzambinho e Minas e Rio, satisfazendo antigas aspirações do Sul de

Minas, concorrerão poderosamente para firmar a integridade do Estado de Minas Geraes.
A viação urbana encontra a maior facilidade para seu estabellecimento na dispo

sição das varzeas em communicação entre si pela facha do terreno plano á margem dos

rios das Mortes e Carandahy.
Estudo mais acurado das condições das cachoeiras proximas determinarão seu em

prego para producção da força motriz electrica, si verificar-se que satisfazem as condi
ções exigidas para boa exploraçãO industrial,

A ligação de S. João d'EI-Rey, Varzea do Marçal e Aguas Sanctas, por meio ele uma
linha de carris urbanos, ainda não realizada, é objecto de uma concessão,

Pelas tabellas seguintes vê-se 0 estado da rêde da E, de F. Oeste ele Minas e da
viação geral e estadoal, no territorio mineiro, em communicaçuo com essa r~de :

1.- ESTHADA DE FERRO OE3TE E ?lImAs

RXTP.KSÃO

Es'rRADAS
Em

tl'afeg
Em

constl'ucção Estudada Por
estudar Total

Sitio de S, João d'EI-Rey -tOO,OOO . 100,000S, João li Olivei,'a. . . 172,750 . 172,760Ramal do Rio GI'nnrle. 4 ,000 .
Oliveil'a a foz do Pa"aopo"~

48,00
2,Q,240 71,000 . 329,240Ramal rle ltapece"iuú.. . . 33,000 . 35,000Ramal do Pitinguy. , , .

1'40,'OOÔ . 532:00Ó
9,000 9,000Bal'l'a Mausa ii. Catalão. . 32< ,000 LOOO,OOO

Ubel'aba " Val'gem de Cima, , . 450,000 450,000

6H,000 2ii,oOO 532,000 787,000 2.1H,000
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I!.- Viação geral e estadoal, no Estado de Minas Geraes, em communicação com a rêde de
estradas de ferro dá Companhia Oeste de Minas

EX'rEX~:\O

KSTRAIl.\S

Em Em Estudadas Por
trafego coo trucção estndar Total

E~tra<la <le Fe 1'1'0 Centl'al <lo B"t1zit •
» <I" [,eop l<lina.
» do A venturdro.
:& da Cat"'guazes .

do Rio Doce .
do Quitombo .
de Minas e lUo
<le "luzam binh o

» de . apucahy . .
» de ~Iontes Claros. • .

de S" .. ta Rita a Borluel"i. . .
de ,apucahY-lllirIlD ,. Piumh)'.

» de .Jagutll"Y d. Campanha. . .
~[ogyan". . . . . • . .
Paraopeba. . . . . . .

°berar):l n oxim.. ..
» Bambu)' ii Patos. . . . .
J) CUt'vellu á "erra das Araras.

Benevente "[inas. . . .
"Iarianno i Bana do Cuite

» Baltia e Minas. . . .
YicLol'ia iL Peçanha.. .

» Peçanha li. São J\[athells.
,. OUl'O Preto ii Peçanh" •

de Diamantina. . . .
1 e{'unha á. A l"axá. . . . . . .
)lontes Clal'os á S. João Bapti ta .
.1equitlllhonltn. . .
Cllriohtlnha. . . .
RIO Pardo. . . .
Laffnyete ti Pequery.
do Pomba . . . .

idttde (10 Turvo.
AI'I'nial do "R01111im .
J\[ul"iabé ti ,.ure Campo. .
Porto No':" i Rio Pardo.
à YiHa l\ova de lJima. .
Cachoeira do Campo. . .

k
<40.723 .
842: 156

117,000 .
56,~OO

119,.00

120,000

UI,OOO

1.816,779

VUI

61 724

86,'000 .
523,052

137.000 .

i42,SüO .

951,176

312,542 .
69, iDO.
47.,000 .

17'•. 320

333,000
17 ,299 .
150,000 .

12,600
325,000 .

40,000 .

212,000

60,000
<5 ,736 .

2.075,197

· . ,I
340,0)()
20-1,000
· . .I

526 000

1~o.:oo;1
330.000
220.000
80;0001

470.000
· . ·1

230.000
000,000

430,'000 1

170,0001
78,0°°1

200,000

• 2~,.6501
700.000
230 000

1.020.000
4 0,000
590,000

15,000
130 000

SO,OOO
3{ 000

135 000
40,00U
(;'000n.oro

440.723
1.249 '122

69,700
47,000

514 320
204:000
147,000
991,100
820,751
150,000
140,000
330,000'
UO,OOO
337,000
482,600
325.000
230,000
600 000
40;000

430,OOU
<03,800
290,000
200,000
an.650
458;736
70J 000
230,000

1.020,000
480.000
590,000
15,000

130,000
80,000
3 ,OlJO

13';,000
.10,000
6,000

15,OJO

12.935,80'2

Illuminacão publica e particular

A illuminação pela luz electrica conquista terreno, dia a dia, eliminando todos os
outros processos de illuminação, pela superioridade de seu poder illuminante, economia
de custeio, e notave1 reducção de causas de incendio.

A substituição que, nas cidades actuaes, acarreta grandes dispcndios pelo abandono
das instal1ações, pal'a a illuminação existente, que representam avultados capitaes, em
uma cidade nova apenas exige despezas pl'elimioares de installação, que serve ao mesmo
tempo para variados mi teres de util idade pu blica e particular.

A fonte de electr icidade pam iIluminação produzira, simultaneamente, (moça para
tracção de carris urbanos, para movimento de machinismos de grandes fabricas, para
accionar pequenas machinas da industria domestica produzindo tambem calo?' para
aquecimento das habitações na"estação fria, substituindo, com economia, asseio e hygiene,
qualquer combustivel empregado nas operações cullinarias.
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A nova capital Jo Estado de Minas Geraes, que deve ser construida de accordo com
todos os preceito da sciencia e da industria modernas, com todos os melhoramentos
exigidos pela hygiene e conforto de seus habitantes, não póde dispensar a illuminação
pela luz electrica.

IX

Avaliacão das despezas

Antes de realizados os estudos definitivos, a avaliação das despezas que exige do
Estado a construcção da nova capital sô póde ser computada por estimativa, sujeita a
ser modificada apoz estudos minuciosos.

As despezas referem-se aos estudos definiti vos dos projectos geraes para os diversos
serviços destinados a uma população de 200.000 habitantes e a execução desses
projectos.

A execução dos projectos pôde ser graduada pela.s necessidades da população, de
fórma a ter execução completa quando a população attingir ao seu maximo ; nesse intuito
as obras de abastecimento d'agua, esgoto c illuminação, serão projectadas de modo a
poderem ser executadas por partes ligadas ao systema geral do projecto.

Calcúlo que a despeza minima que exigirá do Estado a construcção da nova capital
sera de :

ESTUDOS DEFINITIVOS

(Para 200.000 habitantes)

1.° Levan lamento da carta topographica da localidade
e organização do projecto geral da cidade.

2.° Organização do projecto geral definitivo para os
trabalhos do abastecimento d/agua .

3.° Idem idem para os esgotos
4.° Idem idem para illuminação electrica .

Eventu:\es (10 %).

Total.

Execucão

(para 30.000 habitan'es)

Terraplenagens; reJtific,\ção do rio Cil,l'antlally, arruamentos, jar-
dinagens e arborisação •

Execução dos trabalhos do abastecimento d'agua.
Idem idem de esgotos.
Idem idem ue il\umin<tç;1o .
Construcçiío d03 eJificios publicas indisp3nsweis .
Eventua.es (15 0/0) •

150:000'000

40:000 '000
50:000~000

15:000 000
25:500$000

1. 500 :000 000
1. 300 :000 JOO
1.500:000 '000

400:000 000
3.360:000 'aoo
1.214:000$000

280:500 000

9.274:000 000

9.554:000 000
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00 OLUSÃO

Taes são, em resumo, as informações que a estreiteza. de tempo me pnrmittiu colher
e ministrar-vos. Que, não obstante deficientes, possam habilitar-vos a prestar ao illustre
Presidente do Estado de J.lrfinas Geraes os esclarecimentos necessarios para a solução
do momentoso problema ela e colha da localidade mais conveniente para séde da admi
nistração de Estaão tão vasto em territorio quanto opulento em riquezas de toda
sorte, é meu unico empenho.

Engenheiro Civil.
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Rio de Jancil'o, 31 do maio ele 1893.

1LLM. SR.

Tendo tido a distincta hO:1ra de ser convidado por V, S. pal'a fazer parte, ao lado

de collegas provectos, da commissão de estudo das localidades indicadas para a escolha
da nova capital do Estad'} âe llfi1ns Gemes, cumpre-me dar conta hoje a V. S.,

conscienciosamente e com empenho da minha probidade profissional, do resultado dos
mens trabalhos, deduzido cm parte de observação elieecta e ém parto ele informações que
me foram gentilmente fornecidas pelas pessoas mais habilitadas residentes em BELLO

HORISONTE, cuja valiosa coadjuvação apl'oveito o ensejo para ageadecer, em meu nome

e no de V" S., salientando, en ke todas, os distinctos cidadãos João Cm'valho de Aguial',
capitão Jose Carlos Vaz el:J Mello, João da Cunha, tenente Jose Pecl1'o de Souza e
o meu incansavel e dedicado auxiliar o Sr. l1fichel Dessens.

Si meu trabalho niro vos satisfizer, apezar do valioso concurso da orientação que
imprimisteis aos trabalhos da commissão c de vossa intel1igente direcção, deveis attribuir
a cu Ipa aescassez elo tem po q LlO me foi concedido, á deficiencia de meios de investigaç:'íO

mais perfeitos, ou a quaesquer outras causas independentes da. minha vontade e conka
as quaes não bastaram os meus esforços materiaes e intel1ectuaes.

Crente de que em nada desmeraci do vosso valioso cJnceito e na espectativa de uma
outra occasião em que melhor possa corresponder aos voss')s desejos, cumpre-me decla

rar-vos que envidei todo o meu esforço para solver 03 meus compromissos, e pAir-vos,
em nome do alto apl'eço em que sois tido no SJio ela brios:l. corpJraçio a que temos a
honra de pertencer e da vossa rec:mh3cida c:l.pacidade e alta competencia profissionaes,
para o meu trabalho uma cl'itica sévera, e para BZLLO HORI!WNTE, que disputa a honra
de vir a ser a capital do glorioso E;tael'J ele afinas Ge)"aes, o concurso de vossa intelli

gencia para fazer a luz em tudo quanto a minha incompetencia tenha deixado em penumbra
na elaboração do presente relatorio.

SAUDE E FRATERNIDADE.

I1lm. Sr. Dr. Aarão' Reis, M, D. chefe da Commissão d'estudo das localidades
indicadas para a nova Capital ele Minas Gemes.

9'am.lleZ ~ames.. SfJet.elta
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Posição e topographia

A 800 metros acima do nivel do mar, na latitude sul de 19° 55' 22" e a lo 10' 6" de
longitude occidental do meridiano do Rio de Janeiro, está situada a povoação de BELLO

HORISONTE, antigamente denominada Ourral d'El-Rey.
Pela sua posição geographica, esta localidade o1ferece, portanto, para o estabeleci

mento da nova capital, a maior somma possivel de vantagens aos interesses agricolas,
industriaes e politicos do Estado de Minas Geraes, considerados em seu conjuncto,
como se infere do relatorio apresentado em 23 de novembro de 1890 ao Exm, Sr. Presi
dente do Estado pelo illustrado engenheiro Dr. Herc~tlano VeUoso Ferreira Penna,
que assim se exprime às pags. 3 e 4 :

« Considerada vencedora a idéa <la mudança da Capital de Minas, agitada desde o principio
do corrente anno, com mais empenho do que em qualquee época pas ada, preoccuparam-iile o
Governo e alguns dos mais conspicuos peomotores dos interesses mineiros com a questão
relativa á escolha do local que melhores condiçõas oITerecesse para tal fim, dependendo em
grande parte do acerto dessa escolha os beneficias publicas que S'3 espera colher da realização
daquella idéa ».

« Em conferencia que tive, sobre este assumpto, com aquelles illustres mireiros, tratou-se,
como primeira condição a attender-se, da collocação da nova capital em ponto mais central
do que o actual, não tanto no sentido g'eometl'ico do termo, que, a meu ver, não tem grande
importancia, mas sim em relação á maior facilidade de communicações com os differentes
centros de interesses creados e a crear, de modo que a resultante ofi'erecesse a maior somma
passivei de vantagens aos interesses agricolas, industriae~ e politicas do Estado de Minas,
considerados em seu conjuocto. »

« Estudada a questão sob este ponto de vista, ficou adoptada como região dentro da qual
deveria ser escolhido o local para a nova capital, a part-e do valle do rio das Velhas compre
hendido entre :lo cidade de Sabará e a povoação de Trahyras, não convindo descer além deste
ultimo ponto por começarem a apparecee, dahl para baixo, os casos de febres palustres, que
vão augmentando de frequencia e gravidade até a barra do mesmo rio (Guaicuhy) quasi inha
oitavel por sua proverbial insalubridade, e nem subir àcima de Sabará, por não apresentar a
encosta, fortemente accidentada, da serra em' que nasce o rio das Velhas, local algum em
condições topographicas favoraveis ao desenvolvimento de uma grande cidade, »

As vantagens que o1ferece BELLO HORISONTE, sob este ponto de vista, ficarão mais
salientes quando tiver tratado, neste relatorio, da ligação da nova cidade ao plano geral
de viação estadoal e federal.

Feita esta preliminar, que julgo indispensavel, passemos à expo'siÇão do resultado

de nossos estudos quanto às condições topographicas do local.
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A povoação actual tem a fÓl'ma de um T em projecção horisontal. A alma, ou haste
vertical do T rapl'G>c:1ta a esplanada á margem direi ta elo Ribei)"ão dos A1"?"udas (viele
planta n. 2) com a ex.tensão de 3 kilometros e a declividade media de üm,OIO no sentido
longitudinal e com a largura media de 600 metros e declividade 0"\020 em sentido
transversal.

A mesa, ou tl'a vessão do Te repl'esentada pela pl'ojccÇão horisontal do plano incli
nado formado pela encosta oriental do espigão que separa o ?'ibeir{io do Acaba-Mwulo,
do co)'?'ego do Leitclo, com a ex.tensão de 2 kilometros e a declividade media de Om,015
no sentido longitudinal e com a lal'gura média de 400 metros e a declividade maxima de
Om ,070 no sentido tmnsversal.

A area povoada é, portanto, de 2.600.000 m2 approximaclamente, área sufficiente
para uma cidade de 30.000 habitantes.

Isto quanto a povoação actual. Alargando, porem, o horisonte, a localidade fica
situada na bacia do A?"1'udas, que apresenta a bella fónna de um amphitheatl'o, cuja
abertura esta voltada para o oriente e cujo ambito e formado pelas duas uras elo
CtP"l"al e ela Contagem, Esta disposiçãO providencial c1etel'mina as excellentes condições
climatologicas do local, que fica, assim, protegido, ao sul, pela Sei"?"a do Ctt?"I"al, dos
ventos frios e humidos oriundos das Ser?'as elo Ouro B1"ancJ e da Moeda; ao nOl'te, pela
Ser?"a da Contagem, dos ventos cal idos do sertão e bafejado constantemente pelas brisas
que sopram ao oriente, da Se1"?'a ela Piedade, e, ao occidente, do vane do Pa?"aopeba,
mais elevado que o rIo Rio das Velhas, coberto de extensas mattas e regado por abun
dantes corregos e ribeirões.

Para uma cidade de 30 a 50 mil almas, 3 são os logares quo deverão ser preferidos
dentro do grande amphitheatro :

10, o da povoação actual, ao qual conservaremos o seu nome de BELLO HORISONTE;
2°, o elo penta.;oao traçado no planta n. 2, que designaremos pelo nome de SANTA

CRUZ;

30, o dos tel'l'8nOS devolutos b:mhaàos pelo Arntdas e Corrego do Pinfo, cliscrimi.
nados na mo.>ma planta, e que chamaremos do PINTO.

En:qualqu01' dos tres pôde ser limitada a superficie de3.000.000 1U2,sufficiente
para uma dL!ade até úquelle limito ele população.

No pl'imeil'o, a al tituele media é ele SOO metl'os, no segundo de S50 o no terceiro de
820 metros acim:t do nivel do mar:

Quanto a ni vcLllllento, no primeil'o ja registl'amos acima as declividades médias,
podendo ser nello tl'açadas ruas de 3 kilometros de ex:tensão, rec'tilineas e com inclinação
média de 0"\010; em 8:;r,nta C}"u~, a declividade media é de 010 ,030, comportando ruas
reotiline:ts com o cJmpl'imento de 2 kilometl'JS, lado maiol' do pentagono; e no Pinto,
variando a declividadodesde z~ro até 01ll,030 (media de Om,OI5), poderão ser alinhadas
ruas rectili neas, c mesmo horisontaes, de 2 11. kilometros ele comprimento.

A nova cidade, em BELLO HORISONTE, seria constl'Llida na sua quasi totalidade em
terrenos pal,ticl1larcs; em Santa 'Cntz, sobre 2.200.000'01% de terrenos devolutos e
SOO.OOO m2. de pro'pl'iedade particular, e, finalmente, no Pinto, toda em terras do
Estado.
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Encarando a questi!o pelo lado ecollomico da desapropl'lação, devia esoolher.se, para

construir a nova cidade. os terrenos do Pinto; porem, o sub-sólo ci. margem do Arrudas,
nesta pade, não apl'esénta as mesmas condições que Belto lIo?'isonte e Santa Ghtz,
começando a encontrar-se agua a 2 metl'os de profundidade na varzea, ao passo que

naquelles logares não foi encontl'ada ate 5 metros de peofundidude, mesmo na esplanada

da rua de Saua?'ci .
• A edificação, no pentagono de Santa Cr'uz será mais economica que no Bello

HOI'isonte, por ser quasi todo o tel'rono devoluto; porém as condições de alinhamento e

nivelamento são mais favoraveis a este ultimo local, a terraplenagem muito menos

dispendiosa, as pedl'eil'as mais proximas, alem de outras vantagens não mellOS valiosas,

como veremos mais tarde.
As outras condições essenciaes de salubridade, abastecimento d'agua e esgotos são

identicus para estes dous ultimos logares, como mostl'aremos adeante.

Concluimos, portanto, que, em toda a yasta bacia do Ai'rudas, o logar mais apro

pl'iado para a fundação de uma cidade de 30 a 50 mil habitantes é, incontestavelmente,

aquelle em que esta actualmente edifieada a povoação de Bello H01'isonte.
Sob os mesmos pontos de vista consideremos, agora, uma cidade para 200.000

habitantes.

A zona limitada na planta n. 2· tem a fórma de um dodecagono e a superficie de

19.200.0001112 desprezadas as fracções, isto U, llma área ue 961112 por habitante, mais que

sufficiente, comparada com as das cidades nas melhores condições hygienicas da Europa

e da America do Norte, podendo comtudo estender-se at~ a grande varzea do Capao d:t
Posse (planta n. 3), dando, então, espaço sufficiente l)ara o desenvolvimento de uma

populaçãO superior a 500.000 almas.

A inclinação geral do terreno no sentido longitudinal, isto e, tomando como directriz

o ?'ibei?'ão dos A?TUdas, e de 0,01,005 e, no sentido transversal, muito variavel, apresen

"·ando grandes linhas de nivel, attingindo em algll'ns logares 001 ,098 e dando a média de

0111 ,030 nas direcções dás 10 diagonaes mais importantes do polygono.

Na supedicie deste estão comprehendidos 5.400.000 1112 de terrenos devolutos

sendo, portanto, necessaria a de apl'opriação de 13.800.000111
\ desapropriação que poder:~

custar ao Estado, nas circumstancias actuaes, cerca de 200:000$000.
Os terrenos devolutos em BELLO HORISONTE medem a úrea de 18. 817600 111

! appro

ximadamente, mas não podem sel' utilisados na sua totalidade para a nova capital, por

sc:-em muito accidentados.

Cumpl'e, porem, notar que siro riquissimos em marmores de toda a especie

e em mineraes de ferro, podendo ser aproveitados pela industria com grande van

tagem e pela layoura nas partes mais baixas onde já existem grandes roças de milho,

feijão e mandioca, dizendo os lavradorcs terem feito cssas plantações com licença do

Govcrno.
A exploração das minas de ferro e calcareo e o prod ucto da venda de pade destas terras

devolutas, ou sua _troca por outros terrenos â margem do An'udas, indemnisarà o

Estado, com usura, das quantias lue tiver de de pender com desapropriaçõe pua a

fl.lndaçãO da nova cidade.



-8-

o levantamento da carta topographica de um polygono de 20.000. 000m2 e organi

zação do projecto geral de uma nova cidade ele 150 a 200.000 almas, pôde ser avaliado

no minimo em 200:000 '000. '

Do que fica exposto, conclue-se que a localidade estudada, sob o ponto de vista topo

graphico, presta-se, com vantagem, para neHa ser construida uma cid:tde de 200 a 500
mil almas, segundo toda.' as regras da hygiene e da esthetica, com largas avenidas, ex

tensos bouleyards, beilas praças, jardins e transito correspondente u. população por

qualquer dos systemas de viação urbana até hoje conhecidos.

II

Abastecimento d'agua

§ 1. o - QUANTIDADE D'AGUA.

o curso d'agua principal é o ribeirão dos Arrudas, que nasce na Se?"ra do Curral,
a 30 kilometros da povoação e corre no thalweg da bacia na direcção VV-ENE com ave·
locidade média de 1!TI ,50 por segundo, até o açude da fabrica de ferro.

Deste ponto para baixo o seu curso é mais irregular, fôrma muitas corredeiras e

diversas cachoeiras, das quaes a mais importante ea do Freitas, que tem uma quéda de

38 metros.
Procedemos a tres medições do volume de agua do Al"l'udas, das quaes citaremos

apenas a ultima, em que obtivemos o menor volume. Fez-se essa medição no dia 7 de
fllvereiro do corrente anno, das 6 ás 7 horas da manhã, tendo-se mandado roçar e

1Lmpar previamente as barrancas do ribeirão, com tempo calmo e apôs 18 dias de rigorosa
estiagem.

Mediu-se um trecho rectilineo de 100 metl'os de comprimento na margem direita do

An"udas, abaixo da barra do 'i'ibei?"ão Acaua J.11undo, de secção sensivelmente uniforme
e lançou-se successivamente um fiuctuadol' simples de madeil'a 12 vezes. Tomámos para

valor V da' velocidade na su pe l'f'icie a mé~lia destas 12 observações, donde ded L1zimos pela

relação ~ = 0,80 o valor da veloc:dade m1dia V por segundo. As duas secções extre
mas foram tambem medidas CJIU todo o rigor, pam ueterminação da sec :Io m,jdia e,

empregando a formula a= AV, achámos para valor cle a, descal'ga da corrente por
segundo, 2.606 lit?'os, digamos: 2.600 litl'OS por segundo.

Tendo igualmente medido com todo o rigor o perimeko molhado e a declividade da

corrente, calculámos tambem a descarga pela formula do movimento uniforme da agua

empregando para determinação da velocidade media os coefficientes de Tadini, de Ganguil

let e Kutter, de Bazin, de Humphreys e Abott, mas chegámos sempre a resultados maiores
do que o obtido anteriormente. Addicionando ao volume achado, o das aguas do

aflluentes do Arrudas, abaixo do ponto em que este foi medido ate o carrego da Ta
quaril, teremos uma despeza de 2.820 lib"os por segundo, ou 243.648.000 litro por

dia, isto é, agua para o abastecimento de uma cidade ele 81.2.1.60 habitantes.. á razão ele
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300 lz'tros dtarios por habitante, ou, ainda, t, 218 lit1"OS por habitante e por dia para

uma cidade de 200.000 habitantes.
Si, mais tarde, a futura capital do Estado s desenvolver a ponto de sua população

attingir a cifra de 1.000.000 de habitantes, ou mesmo mais, ha recursos de que lançar

mão para abastecel-a de agua com abundancia. Além de outros mananciaes de menor

importancia, temos ao sul, o ribeú"ão dos Macacos, e, ao noroeste, o ribei?'ão da Pan~

tana, ainda mais caudaloso que o Ari'udas, podendo conduzir-se com facilidade as aguas

ele ambos para o valle deste ultimo, porém com um elispendio só compativel com as exi

gencias de um grande centro industrial e commerciaI, pois sel'ia preciso construir enca

namentos de nunca menos de 20 kilometros para o n'bei?"ão dos l'Ifacacos, e 30 kilometros

para o da Pantana, até lançar suas aguas nos reservatorios de distribuição.

Dos affiuentes do Ar1'udas, 12 podem ser aproveitados, pela sua proximidade do
local circumscripto na planta 11, 2 para o abastecimento d'agua, sendo II da margem

direita e 1 da margem esquerda - o Gori"ego do Garacara,
A' excepção de,ste, que corre na direcção WE, e nasce na Serm da Onça, os outros

todos teem as suas nascentes na Serl"a do G~wral, correm na direcção de S ,sempre

dentro de seus leitos, bastante profundos, para não deixaI-os transbordar, mesmo nas

maiores enchentes e formados de pedra, areia e cascalho.

Duas vezes procedemos à medição do volume d'agua fornecido por cada um denes,

por meio de vertedores vel,ticaes abertos em parede fina e empregando a fórmula de

Boussinesq, para o caso em que não ha contracção lateral e o ar atmospherico circula

livremente na face infel'ior do lençol d agua:
l a segunda medição, feita no fim do veranico de janeiro deste anno, obtivemos

sempre descargas menores e a ella nos cingimos para formar o quadro seguinte demons

tl'ativo das descargas por segundo desprezada as fracções, e do respectivo numero de habi

tantes a que cada carrego póde servir, tendo em vista a quantidade de 300 litros diarios
por habitante, conforme mandam as Inst1'ucções. i

3
q
;;
(;

7
8
9

10
11
12

NOMES

Acaba Mundo-reunião de 3 (A~aba Mundo, Ilho. e Gentio).
Seri'!.'-reunião de 3 ( en'a, Mo.ngabeirll e Bolina), • . •
l..Jelta . . . . . •
Cardoso • , , • ,
Cercadinho cCel'cado.
Capão da Posse
B)1I1 "'uccesso
'l'aqnaril .
Tombador.
Onça. . .
Freitas. .
Caracará..

DESCARGAS POR
SEGUXOO

90 litros
140 »
90
3,)

3:JO
5uO »
100 ,.

20
30
30
2)
20

i \60 litros

N'U~lnu.o

DE: HABITA:'\TES .

2,920
40320
2j920

;l4U
112.120
144000

00
5i60
83·10
8540
5760
5i60

420480

Temos, portanto, um íolume d'agua disponivel para o aba tecimento de uma cidade

de 420.000 habitantes, emquanto que o volume exigIdo pela Instrucções é, apenas,

para uma cidade de 151) a 200 mil habitantes.

l,-Os ribeirões do Cel'cado o C:l.pão do. Posse foram medidos pelo mesmo procosso pelo qual foi mediuo o Arrudas•.
B-2
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Os dous 'I"ibeil'ões do Acaba 1l1ttnelo e Sei"ra dão uma descal'ga de 230 litros por
segundo ou 19.872.000 litros diarios, correspondente a uma população de 66.240 habi
tantes e bastam, portanto, para o abastecimento da cidade de 30.000 almas, circumscripta
pelo pentagono de Santa Cruz da planta n. 2.

O cOr?"ego elo Cercaelinho não é mais do que uma derivação do co?"rego elo Cercaelo ;
portanto, a sua descaL'ga por segundo póde ser elevada de 90 a 105 lil?"os e abastecer
a cidade de 30.000 almas, caso seja escolhido para esse fim o arraial elo Pinto.

Para abastecer uma cidade de 200.000 habitantes são necessarios 60.000.000 de
litros diarios, ou uma descarga de 700 litros por segundo. Os co?"?"egos elo Acaba
Jlfunelo, 'cI'ra, Leitão, Cercaelo e Oc}'caelinho, mais proximos da zona limitada pelo
do decagono da planta n. 2, fornecendo 710 litros por segundo, são, portanto, sufficientes
para abastecimento de toda a cidade.

§ 2. o-QUALIDADE DAS AGUAS

As analyses das aguas do Acaba Mundo, Serl'a, Cercado e Ce?"cadinho, feitas no
Lab07"atm"io chimico ela Casa da 111~oeda, na Capital Federal, sob a direcção do ilJus·
trado DI'. Antonio Ennes de Souza, deram resultados satisfactorios como se póde ver
no annexo G; e pódem, portanto, ser fornecidas directamente á população sem carecerem
de epuração ou filtragem preventiva.

Caracte?"es physicos. - São de uma limpidez perfeita, incolores, sem cheiro nem
sabor, teem a densidade de 0,998 na tem pêra tu l'a de 25° centigrados e não prod uzem
nenhuma im pressão particular ao tacto.

A amostra da agua do Acaba Mundo tinha, em suspensão, detritos vegetaes e
argilla corada pelos oxydos de ferro, o que não admira, porque foi apanhada no rego que
abastece a povoação, todo rasgado em terreno argilloso, descoberto, e portanto tendo
sempre no fundo um deposito mais ou menos consideravel de folhas cahidas das arvores.

Por este motivo foi necessario filtral-a antes de ser analysada, apezar de sua lim
pidez, mas não faltam meios, sinão de remover completamente este defeito, de dimi
nuil-o ú ponto de tornal-o sem consequencias para a salubridade; basta, para isso,
captar as aguas acima do açude do rego actual do abastecimento onde se teem accumulado
em grande quantidade os detritos vegetaes, conduzil-a ao reservatorio por meio de
tubos que a preservarão das impurezas do ambiente, caixas de areia nos pontos
convenientes, etc., etc.

As amostras foram todas colhidas antes das 9 horas da manhã, marcando o tl1ermo
metro immerso 8° no Cercadinho e 10° no Acaba Mundo, variando para todos os outros
corregos e ribeirões dentro destes limites.

Pela evaporação de um litro, os residuos são: de 0:::l',023 para ó ribeirão ela Ser?"a,
Ogr,025 para o'Acaba 1VIun do e Ogl'026 para o Oe?"cadinho.

Hydrotimet?"ia. - A anaJyse hydrotimetricll tambem demonstra a potalidade das
aguas de BELLO HomsoNTE, pois que, tratadas pela solução alcoolica de sabão, apenas
opalescem, quando o limite do grào hydrometrico para as aguas potaveis póde attingir

até 15° e mesmo 25° nos paizes frios.
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Ar' atmosphel'ioo. - As o.guas, que escolhemos pal'a o abastecimento da nova
cidade, correndo â superfide do sólo, teem necessariamente em solução os gazes com
ponentes do ar atmospherico e nas proporções de solubilidade de cada um determinadas
pela pressão do IDeio ambiente.

Anal!Jse clzimioa. - A analyse eles tas aguas revelou a existencia de acido silicico,
oX!Jdos ele feiTO, alumina, cal, magnesia e out1'as s~tbstancias, mas em proporções
taes que nada prej uelicam à economia animal, nem podem produzir os áepositos de saes
calcareos em (juantidacle tal que venham a damnificar os encanamentos.

De aoiáo S'UZfLWíco e azotico, potassa e soáa, apenas traços, e quanto a s~tbstancias

su1phyáricas, 11em vestigios.
A existencia elos chtorurJtos, nitl'atos e OUtl'OS saes áeliq~tescentes, que provocam

fi formaçéLo elo nitl"ato ele cal e elo salitre, tão prej udiciaes uconsolidaçlo e conservaç,10
das argamassa!>, não foi t'evelacla.

Torna-se sensivel a falta do b/'om?, elo jiLt?r e pl'incipalmente do iocl'J, facto para o
qual chamei a attenção do illustre chefe- da commissão, o Sr. Dr. Aarão Reis.

Tomando em considet'ação a minha obset'vação, S. S. dit'igiu se ao LaboratO?"io
da Casa da nloed!1., onde lhe re3pondet'am que, existindo geralmente o iodo em quan
tidade muito pequena nas aguas potaveis, set'ia necessario recorreI' a processos de
analyse muito mais rigorosos, que exigiam mais tempo e maior volume d'agua.

Das analyses feitas, não S3 pode, pois, deduzit' a falta de iodo nas aguas de BELLO
HOIUSO "TE.

Das substancias pt'ejudiciaes a sauL1e occupa lagar proeminente, na constituição das
aguas potaveis, a matet'ia organica, que, nas aguas em questão, é representada por uma
fracção muito áquem do limite admittülo pat'a garantia da sua innocuiclade.

Nos residuos obtidos pela evaporação de um litro chegou-se aos seguintes
resultados:

Ribeirão da Serra, matel'ia orgallica, e perda.
.'I.calm Mundo » i) »
Riueirão do Cercadinho .. » ».

sr.
0,U09

0,0044

0,0037

Em conclusãO, podemos aml'mat' que as aguas de BELLO I-IomsoNTE são abundantes
para o abastecimento de uma cidacle das pt'oporções ex.igidas para a nova capital, a, além
disso, que sJo de boa qualidad , tanto quanto o póde gat'antit' a sua anal)'se
chimica.

§ 3. o -AB.-\.~TECB1ENTO E DISTRIBUIÇÃO

A natut'eza destes estudos não nos habilita a resolver o problema complexo do
abastecimento d'agua', apresentando um pt'ojecto geral da rêde de encanamentos
destinado a. distribuiçiio d'agua a todos os ponto.> da cidacle.

Limitar-nos-hemos, pot'tanto, a generalidades, e ii. indicação dos dados e_.senciaes
do problema.

Para a cidade construido. no local da povoaç-ão actual e liO pentagono de Santa
Cl"U~, podet'-se-ha lançar mão, indifferentemente, c1as aguas do 1"ibeirão da e?"ra,
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ou do Acaba ll1undo, sem despczas de desapropriação, porque ambos nascem e fazem

o seu percurso ató os pontos indicados em terrenos devolutos ..
Para uma cidade no arraial do Pinto deve-s preferir a agua do Ce1"cLtdinho, que

tem tambem as suas na centes em terras de propriedade do Estado; e, ·finalmente, para
a futura cioade de 200.000 almas sera ap nas necessario desapropriar os mananciaes

do Leitão, cujas aguas aliás só precisarão sel' empl'egadas em futuro mais remoto.
As poucas mattas e capoeirões que existiam nas cabeceiras e nas margens destes

cursos d'agua teem sido, infelizmente, devastados pelo povo para se abastecer gratuita

mente de madeira para construcção de suas habitações, de combustivel, ou, ainda, pelas

derrubadas nos terrenos e:11 que tem feito plantações.
E' de toda a urgencia que o Governo do Estaria ponha um paradeiro a este abuso,

para conservar o pouco que resta, tomando-se ja necessario crear novas mattas para a
manutenção e augmento do volume fornecido pelos mananciaes, além de outras vantagens
que resultam dessa medida inc1ispensavel para a pureza e frescura da agua.

As aguas captadas em pontos convenientes serão levadas aos reser.vatorios de distri

buiçãO pela gravidade, sem exigir a constmcção" de obras especiaes e dispendiosas,
tornando-se apenas necessario, por economia, o emprego do syphão n'uma ou n'outra
grota mais apertada. As aguas são bastante altas para admittirem uma linha de carga

com a declividade necessaria para vencer a resistencia que o attrito desenvolve nas paredes
dos encanamentos, impedir a formação de depositas de vegetaes e outros detritos, retardar

as dos saes calcareos e outros, sempre ine,itaveis, diminuir o diametro desses encana
mentos, etc., etc.

Os reservatol'Ícs conocadas nos loga:'es indicados na planta n. 2 satisfazem as
seguintes condições: proximidade elos pontos de captação, proximidade da rêde de distri

buição, nivel piezometrico superior ao do ultimo pavimento dos mais altos edificios e
alicerces em terreno firme. Uma pequena parte no vedice S,V. do pentagono de Santa
Cruz, ficará desprovida d'agua, inconveniente que desapparecerá si fór preferiela a espla

nada do Arrudas para a nova cidade e que, no caso contrario, será remediado por meio

de uma pequena cLl'ivaçro da agua 110 Leitilo, ou do carrego dz Ilha, affi.uente do Acaba
Mundo.

A pressão excessiva para os encanamen tos da parte mais bai xa da cidade ser~t

diminuida por meio de um resel'vatorio inferiol' 50 metros mais baixo, cujo nivel piezo
metrico e sufficiente para determinar uma caega capaz de galgar, por meio de syphão, o

valle do Al"rudas e fomecer agua, em quantidade e pressão sufficientes, para acudir a
todas as ne~essidades da parte da cidade que porventura se possa vir a construir para
o futuro à mal'gem esquerda do ?'ibeir({o.

A altura do nivel piezometI'ico nos reservatorios, alem de garantir um abastecimento

de agua farto e com a pressão conveniente em todos os pavimentos dos edificios, mostra
que a agua póde ainda ser utili ada como força motriz e servir para a extiucção de incen

dias nas ruas inCE.riores por meio ele jacto directo e por meio ele bom bas nas partes mais
elevadas da cidade.

Avalíamos a despeza minimry, a fazer com o abastecimento d'agua, para uma cidade
de 30.000 almas, em 1. 560: 000$, comprehenden lo neste calculo as c1espezas de estudos
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definitivos, captação, rêde dos encanamentos e a construcção de dous reservatorios com a
capacidade de 4500 metrÇls cubicos cada um.

Só depois de um estudo rigoroso e detalhado das condições topographicas do local se
poderá adoptar um plano definitivo para o estabelecimento da nova cidade e, de accordo,
resolver com critel'io o difficil e cJmplicado problema de seu abastecimento d'agua, em

todas as suas partes.
Neste capitulo limitamo-nos simplesmente a demon traI' que, em BELLO HORISON'rE,

as aguas superficiaes são em quantidade sufficiente, de boa qualidade, podendo ser
fornecidas directamente a todos os bairros da cidadé, sem emprego de meios artificiaes,

sempre dispendiosos para o que collocamos o reservatorio de distribuição no logar
indicado na planta n. 2, sem nos abalançarmos a affirmar que é aquella a sua posição
definitiva e a mais conveniente; desejando, emfim, demonstrar que as condições topogra
phicas e hydrologicas da bacia do A,·,'udas resolvem o problema facil e economicamente.

III

610 esub-s610

o sólo e, em geral, formado na parte habitada da povoação de uma camada de terra

vegetal coberta de pujante vegetação, à excepção do espaço occupado pelas ruas, no qual,
da mesma forma que nos terrenos circumvizinhos, é formada de terra argil1osa,misturada
com uma. quantidade consideravel de oxydos de ferro,q ue lhe dão uma côr vermelha muito

intensa e, em alguns logares, rôxa, muito semelhante à càr dos terrenos do Ribeirão
Preto no Estado de S. Paulo.

Fóm do recinto da povoação, e <lO sul, a vegetação é mais rara, mesquinha e null a
nas encostas e pin0.'lrOS da Serra dr; CU1"ral, onde o sólo é quasi totalmente constituido
por mineraes ele ferro, na ba,::ia do 1"ibeir'cto d'J, Serra, e calcareo, na bacia elo Acaba
Mundo.

O solo nos. valles do Cercadinho, ü3itã'J, Ith'J, (cabeceira do A.caba-Mundo) ,
Cardoso, Taquarit e, finalmente, à m:LrgdlTI eSluerLla, do A;'rltdas, muda completamente
de aspecto, readquirindo a fl~rtiliclaele d ~ todo o valle deste 1"ibeirão,

Em alguns pontos, como na Fonte Grande, o ferrJ apparece à superfic e; em outros,
como na Lagoinha, Ca1"a1Juça e morro elas Pedr'as, são as rochas graniticas que surgem
afiôr do chão.

E' pouco permeavel e completamente secco, pelo Íl'anco exgotto as aguas pluviaes que

lhe da a sua declividade, não se encontrando brejos, nom alagadiços, em tod1. a bacia do
Arrudas.

Da barra do Capão da Posse, ate onde o Arl'u~s se lança no rio das Velhas,
isto é, em uma extensão de 26 kilometros, só encontrei duas lagôas: - a do Sape e a

ecca.



A primeira eformada pelas aguas das chuvas dentro de uma depressão do terreno

á distancia de 200 metros do A;"rudas e a I kilometro da freguezia. A im pel'meabilidade

do solo, constituido, neste ponto, de uma tenue camada de areia superposta á camada

nrgillosa conserva as aguas em deposito, as quaG3 são apl'oveitadas para bebedouro dos
animaes encerradJs nos pastos em que esta situada a lagoa.

A sua su pedicie cde 100'1Q~ e a profundidade média. de 0"',20; portanto, insignifi

cante a sua capacidade de 201113
, no maximo, e facil o seu exgottamellto para o 1"ibei}"ão,

tendo em vista a distancia indicada acima, a declividade do terl'eno (O'tl,050) e altura do

fundo, 15 metros acima do leito do rio.

Da segunda, situada no alto da Ser}'a, 130 metros ácima dos pontos mais elevados
da cidade projectada, fal1aremos opportunamente.

O leito do AI'}"Ltdas, c seus aifluentcs, é formado de pedra, cascalho e areia, salien

tando-se entre todos o ribeirão da Se1"ra, que serpenteia entre blócos de ferro; nas ca

choeil'as de Ca1"apUça e do Freitas, assim como em algumas corredeieas, o A}"rttclas
se despenha emparedado entra muralhas de granito.

§ 2. t - son-soLo

A formação geologica ate a profundide de 5 metros, limite a CJ. ue pudemos chegar
com os meios de investigação de que dispunhanlOs, é uma camada de terreno argilloso

superposta a rochas vivas, ou em decomposiçãO, ora gl'aniticas (yalles do Arrudas e Ce)'
caclinho) , ora calcareas (valle do AGaba Mundo), ora íeneas (valle do ?"ibei?"ão da
'ermr

No relatorio da c?mmissão dirigida pelo Dr. Domingos J mé da Rocha se diz que a

rocha em decomposiç:IO, que forma a segunda camada geologic:l do sub~sólo, parece ser
uma diabase ,. si a p:l.lavra diab~lse foi empregada pela sua etymologia do grego

diabasis, passagem, - estamos de accôrdo, porque pode caracterizal' todas as rochas

em decomposiçãO; si, porém, foi tomada pela sua significaçlo mineralogica de di01"ilo,
não podemos cQncordar com a classificação, porque n:Io eacontrúmos vestigios desta

rocha no fundo dos poços abertos recentemente, nem nos que os engenheiros daq uella

COlnmissilo mandaram perfurar.
O terreno que constitue a primeira camada do sub-sólo e vermetho e formado de

argilla misturada com oxydos c carbonatos de ferro; cm alguns pontos constatamos a
existencia de alguns b:wcos de argilla plastica de côr amarella, e nas varzeas e margens

do Ar'l"uclas prJximas á barra do Leitão, banco de areia com I metro de espessura, cm

media.
O sub-solo é enxuto, prescindindo de drenagem para garantia das condições

hygienicas, exeepto na varzea proxima à barra do Leitcto, onde encontrámos
agua a 2"',20 de profundidade.

Nas partes altas, onde existem barrocas formadas pelas enxurradas nos

avàllamentos do terr no, e cuja profundidade attinge em alguns pontos até 10 metros,
obsenúmos que o terreno é com pletamente secco, conservando-se a pirl ue as paredes

dessas fendas, 11 ue levaram mui tos annos p:\ra chegar a tifo granlle profundidade.



Na esplanada ela parte inferior do valIe do Arrudas, ahrimos varias poços com
a profundidade de 5 métros (os que não deram em pedra), e não encontl'àmos agua,
d'onde concluimos que o lençol d'agua deve existir a mais de 5 metros de profundidade.

Na parte superior ela rua do Capc7,o, comprehendida entre o rego do actual
abastecimento e o Acaba Mundo, do lado de baixo da rua, encontrámos um
lençol d'agua superficial a om, O de profundidade.

A existencia desta agua tem a sua explicação immediata nos tanques de
cortume, que ahi abundam,

As aguas, desviadas do rego, são recebida nesses tanques e, depois de
servirem, absor\'idas pelo sólo (cen'a vegetal) e retida~, logo abaixo, por uma
camada de argilla pIastica amarella; devendo ainda notar-se que esses tanques
são construidos em quintaes onde ha muitos formigueir0s, que absorvem immedia
tamente as aguas sem deixaI-as escoar-se pela superficie.

Infelizmente, a falta de sondas e a difficuldade de perfurar poços em terreno de tão
fraca consistencia sem matedal apr'opriado e pessoal habilitado, não me permittiram
avaliar a espessura da camada de argilla; mas tudo leva a crer que as aguas
não a atravessam e que, portanto, mesmo nessa parte, não sera necessario estabe
lecer uma rede de drônos; e mais que, removida a causa, cessar~t o effeito.

Com effeito, logo abaixo, no quintal do Sr. João da Cunha, sito a meio da
rua, encontramos, em lagar do lençol superficial, um outro a 4 metros de profun
didade. E' a agua elo sub-soIo, que foi analysada na Casa da Moeda (veja-se o
annexo G). Esta agua é potavel e crystallina, differindo completamente daquella,
que e salobra e turva, e parece provir de uma derivação subterranea do ?"ibeil'clo
Acaba 111undo.

Ella passa no fundo do poço, seguindo uma linha que fórma com o horisonte um
angulo de 100 e, captada em tubo vertical, jorra a mais de I metro acima da superficie
do sólo, emquanto que a primeira é uma agua parada, em deposito sobre o banco de
argilIa.

Oexame comparativo da analyse chimica desta agua com a do Acaba Múndo vem
em apoio da' nossa hypothese de um conducto ligando dous pontos do mesmo carrego, e
que, portanto, não é proveniente de um lençol subterraneo a 4 metros de profundidade.

Oom effeito, ella contém os mesmos corpos do que aquelIa, augmentando à proporÇ<:i:o
de oa;ydo de (e?"?"o e alwnina de Of:r .0005 a OSI' .0040, e a da materia Q?'ganica e perda
de 0:;1',0044 a 0"1'.01423; e tendo ambas em suspensão detritos de {olhas e flbr'as
tegelaes.

Muito maIs abaixo, porem do lado opposto do Acaba do Mundo, existe uma outra
fonte, chamada Fonte Grande. Presumimos que esta agua eproveniente do ribeinto da
Serra e conduzida il. fonte de um modo identico, do que tambem temos provas não men03
concludentes.

1.o - Polos poços que abrimos nas suas vizinhanças, que confirmaram a exi tencia
de um terreno sempre enxu to, demonstrando, assim, que a agua da fonte não ó filtrada
pelo sól0 ; esses poços não puderam ser aprofundados além de zm,40, por terem dado
todos em rocha no fundo;
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2.° - Pela quantidade constante de agua, quer no tempo da secca, quer no tempo
das aguas e depois das grandes chuvas, facto que obsen-ámos e nos foi confirmado por
todos os moradores do logar, o que não aconteceria, si ella fosse proveniente de um lençol

subterraneo.
Do que fica exposto, concluimos que o lençol d'agua subterraneo, si exista, deverá

achar-se a mais de5 metros de profundidade e que, attenta a constituição geologica do solo
e sub.sólo, BELLO HORISON'l'E otrerece solidas garantias quanto á salubridade e condições
extremamente favoraveis para as fundações dos edificios e abertura a secco das
excavações necessarias para a rede dos encanamentos da agua e galerias dos

e:x:gottos.

IV

Exguttos C aguas plllviaes

Poucos cursos d'agua, melhor que o ,"ia das Velhas se podem prestar para. recebel' e
promptamente transportar os residuos dos exgottos, das aguas pluviaes e servidas da
nova cidade, sem prejuizo das povoações ribeirinhas estabelecidas ou que venham a
estabelecer-se para o futuro.

São garantias irrecusaveis, o seu volume d'agua muitas vezes superior ao volume
dos residuos expellidos e a velocidade consideravel de sua corrente até a cachoeira da
Escaram'uça, mais de 40 leguas á jusante da barra do Arrudas onde deverão ser lança
dos aquelIes residuos depois de convenientemente depurados.

Querer mostrar, agora, que as condições topographicas e geologicas da localidade,
que fomos incumbidos de estudar, prestam-se para o estabelecimento dos exgottos e que
existe na mesma, agua em abundancia para a lavagem dos mesmos, seria repetir tudo
quanto temos dito anteriormente.

Ponhamos, portanto, de parte todas estas questões, que collocam Bello HOl'isonte
em posiçãO tão vantajosa perante ã. hygiene, e procuremos qual o systema de exgottos que
convém applicar a nova cidade em projecto. .

O systema tão preconisado pelos hygienistas franceses e adoptado pela municipali
dade de Paris, chamado dos despejos para o exgotto (vidange á l'égout), completado pela
epuração por meio da filtração pelo solo dos residuos liquidos, não tem applícação no caso
vertente; porque a bacia abaixo da barra do Corrego do Cal'doso (limite até onde se
póde estender a futura cidade) é estreita, sem planicies que se prestem, como a de
GENNEVILLIERS em Paris, para o fim a que são destinadas; além disto a pouca permeabi
ildade do solo é tambem um obstaculo para a adopção deste systema.

A fraca declividade de om,0002 a 01l1,0003, compativel com o systema, é de vanta

josa applicação em cidades construidas sobre extensas planicies, mas inconveniente, pelo
lado economico, em terrenos accidentados como o ele BELLO HORlSONTE, onde a declivi
dade média é de om,005 (da barra do Leitão ii dos Arrudas), o que obrigaria a um
grande desenvolvimento do collector geral.
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Por outro lado a fraca inclinação, que é preciso dar ás galerias do exgotto, é uma

das objecções mais sérias contra o systerria, porque a pequena velocidade dos liquidas nas
galerias dá lagar a formação frequente de depositas das materias em suspensão, tendo
como consequencia immediata sua putrefacção em poucas horas, mórmente nos paizes
quentes, como o nosso.

Uma outra objecção ao systema, não menos importante, é a seguinte: os exgottos
não são impermeaveis, circumstancia que deve ser tomada em consideração porque a

pouca permeabilidade do sólo em questão difficulta a absorpção dos liquidas que filtram
e dos gazes que escapam atravez das paredes das galerias.

Do perigo da propagação das molestias coritagiosas,combatido por BROUARDEL e MUR

CHISSON, e dos que resultam do tout á l'egout (j uncção dos despejos das habitações com
os exgottos das ruas e aguas pluviaes), contestado por DURAND OLAYE ET FREYCINET com

o apoio de FRANKLAND, fóra da nossa alçada, não nos occuparemos, limitando-nos apenas
a notar que a objecção é inherente ao systema, qualquer que seja a localidade onde fôr
applicado e que esta questão, resolvida theoricamente por aquellas autoridades, espera
a sancção de uma longa pratica.

Um ouko systema, não menos perfeito que o antel'Íor e que nos parece ter inteira
applicaÇ<lo a uma cidade nas condições da que se póde estabelecer em um terreno tal

corno o d'3 BELLO HORISONTE, é o systema proposto pela Commissão de Saneamento de
Paris em 18 O.

« As dejecç5es serão recebidas, a sahida das latrinas, em tubos absolutàmente estan
ques, de paredes metal1icas, sem communicação com o ar ambiente nem com o sólo.

Esses cond uctos, ligados entre si, levarão para longe da cidade os de spejos (matiri1'es de
vidanges) em logar onde se acharão reunidas as omcinas instal1adas para a necessaria
transformação destas materias. »

Foi fundado nestes principios que Wal"ing apresentou o seu systema SEPARADOR,
muito preconisado na Inglaterra o nos E tados Unidos da Ameriea do Jorte. O que
caracterisa este systema as paraç:Io do despejos dns casas p!irticulare e mate rias
fécaes, das mateeias do exgotto provenientes das vias publicas e das agnas pluviaes, sendo,

portanto, neccssaria uma rêde dupla de encanamentos.
As vantagens que otrarece este systema são as seguintes:
l.a - A construcção de exgottos, de pequena secção, embora duplos, é menos

dispendiosa e dispensa a de um colIectoe geral de gr ande secção (2m de diametro) e de
muitos kilometeos de comprimento, em Yista da fl'aca declividade admissivel no primeiro
systema.

2. a - Solidez e im permeabilidade.
3. a _ Serem constantemente lavados, evitando, mais facilmente que o primeiro, os

depositos das materias em suspensão no liquido de exgotto, jà pela alimentação continua,
jã pela maior velocidade elos liquidos em pressão nos encanamentos_

4. 11
- Diminuição consideravel elo perigo de emanaçõe provenientes das materia s

fecaes e aguas servidas.

O tale Board or Health, reunido em
conscienciosos estudos feitos pelos seus mais

6-3
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hygienistas, especialistas neste ramo da Eoiencia 11lOderna, votou as seguintes con..
clusões:

« O systema dispendioso de despejos para o exgotto (toui ci l'egouU, exigindo o em
prego de conductos de grande secção, foi reconhecido, tanto na Inglaterra como na America,
como um desacerto sanitario; ao passo que o systema separador de TI a?"ing, bem appli
cado, apresenta em pequena proporÇl:lo os perigos, hoje tão geralmente observados, dos
gazes dos exgottos e é menos dispendioso para a maior parte das cidades. »

O systema do engenheiro Lier'n/ur' que, na opinião de OveJ'beck von J.lleYBl', e, de
todos os systemas conhecidos de saneamento de cidades o unico logico e aceitavel, foi
por ora applicado sómente a uma pequena parte da cidade de Amsterdam, faltando-lhe,
porém, a sancção da pratica que nos habilitaria a dar-lhe preferencia.

Neste systema, chamado tambem di(ferenciado?", são necessarias duas redes de
encanamentos: uma para a evacuação das aguas pluviaes, das aguas servidas e dos
residuos da industria, e outra, a rede pneumatica para evacuação das materias fecaes.

As suas vantagens são todas economicas, porque demanda apenas uma ·canalisação
por meio de tubos de grés de pequena secção, relativamente baratos comparados em preço
aos conductos dos dous systemas (tout â l'igo~tt e separador) e a suppressão de colIectores
de grandes dimensões e de construcção sempre muito dispendiosa. Além de não ter tido
ainda mais do que uma applicação, não nos abalançamos a preferÍL' este systema, porque
só é vantajoso em terrenos chatos ou de declividade muito fraca.

O systema Berlier pôde tambem ser applicado em BELLO HORISONTE: uma das suas
vantagens é o aproveitamento dos residuos dos ex:gottos para uma industria que deve dar
grandes resultados no Estado de Minas - a transformação dos productos rejeitados pela
cidade Em adubos solidos e em sães amoniacaes.

Si, por este lado, a especulação aconselha o emprego neste systema, por outro lado
a hygiene, que tem preferencia na materia, o repelIe destruindo-lhe os effeitos.

Oom effeito, para que a industria do fabrico de adubo para as terras seja productiva,
é necessario restringir o emprego da agua nas latrinas, com o fim de não diminuir a
riqueza em azoto das substancias que teem de ser transformadas.

Por outro lado, a hygiene aconselha a expulsãO immediata das materias fecaes

frescas, antes de toda e qualquer fermentação, para as galerias nas quaes devem ser ar
rastadas pela agua immediata e continuamente tanto quanto seja possivel para evitar o
seu deposito no interior das mesmas.

Além disto, o systema Berlier, engenhoso, porem complicado, não apresenta van·.
tagens sobre os anteriores encarada a questão pelo lado economico.

Do que fica exposto, conclue-se que todos os quatro systemas têm applicação em
BELLO HORISONTE, competindo a commissc10 dos estudos definitivos dar preferencia a um
delles, depois de um pleno e detalhado conhecimento de todas as condições topographicas
e geologicas do s610 e sub-s610 e do regimen das aguas tanto do Arrudas como do rio
das Velhas, tendo sempre em vista estes dous factores capitaes: hygiene e economia.

Para avaliar, no minimo, a despeza que devera exigir a execução das obras de
exgotto da nova cidade ate 30.000 habitantes, escolhemos o sJTstema de imtt à l'rigout
levando o collector geral ate 2 kilometros à jusante da Cachoeira do Carapuça, onde
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se poderão estabelecer, sem perigo para a população, os apparelhos destinados a recepção
dos exgottos para, depois de convenientemente depurados, serem lançados os residuos li
quidas no ribei?"ão dos A?"I"~6das. Neste ponto o ?"ibeil'ão tem um volume el'agua corre
spondente a uma descarga de 2.800 litros por segundo, isto é, um volume 28 vezes maior
do qne o. maximo de 100 litros por segundo, que poderão lançar os conectores. Além disto,
dahi em deante o ribeil"{íQ corre encachoeirado até desaguar no ?"io elas Velhas, não sendo
de receiar depositos que, pu trefazendo-se, possam infeccionar o ambiente, mormente tendo
sido os residuos dos ex.gottos préviamente depurados por meios chimicos.

Avaliamos a despeza a fazer-se em 1. 600: OOOS no minimo, tendo o conector
geral a fórma cylinrlrica, o diametro de 1111 ,50, construido de tijolos refl'actarios e reves
tido intel'iol'mente de uma chapa do cimento puro com 0111 ,010 de espessura.

Para uma grande cidade de 200.000 habitantes será. necessario levar o coUectol"

gemlaté o rio das Velhas, com um desenvolvimento minimo de 15 kilometros, o que
i mpoda em uma despeza ele mais 750: 000 pelo menos.

v

El1iflcação

I. DESAPROPRIAÇÕES - Como dissemos na primeira parte deste relatorio, esta verba
nada cnstara ao Estado, pelo contrario a escolha de BeIlo Horisonte para a Nova Capital
valorisara a grande extensão de terrenos que ahi possue e que nas circumstancias
actuaes só podera ser adjudicada a particulares por preço muito baixo.

A extensão destes terrenos é de 18.817,600, 111200 approximadamente.
Não poiemos determinar esta área com exactidão por não conhecernos a pOSlçaO

verdadeira dos lados do polygono que alimitae não ex.istirem marcos divisorios.
As divisas que marcamos na planta n. 3 nos foram indicadas pelos moradores do

lagar; consta-nos, porém, que não são as verdadeiras e que alguns senhores proprietarios,
por falta de indicações exactas e medições 1'3gaes, teem aberto seus vallos de divisa em
terrenos devolutos, augmentando POI' esta fôrma os seus dominios inconscientemente,
mas em prejuizo do Estado. A demarcação rigorosa elos terranos do Estado em Bello
Horisonte diminuirei consideravelmente as despezas de desapropl'iação.

As edificações que existem actualmente na povoação são todas de pouco valor, não
creando, portanto, obstaculos que possam embaraçar o traçado de uma cidade segundo
todas as regras da arte e da hygiene.

II. FUNDAÇÕEs.-Quando tratámos do solo e sub-sólo, ficou bem patente que os
alicerces dos edificios podem ser lançados directamente sobre um terreno firme e
enxuto, dispensando a dl'el1agem, a conskucção sobre estacadas e olttras obras de arte
indispensaveis quando em presença de tel'renos hurrlidos ou de pouca consistencia,
circumstancia que em outros logares augmenta cOl1sidel'avelmente o custo das Clon:iltrU·
cções civis.
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III. MATERIAES DE CUNST~UCÇÃO :
A. Granito. Encontra-se em grande abundancia na parte inferior do valia elo

ribeit'ão dos Ar1'udas g'l'anito, o gneiss e o gneiss-granitoide, materiaes de primeira
ordem para calçamentos, obeas de 'alvenaria e de cantaria (amostras na caixa n. 7).
Estas amostras são das pedreiras do Carapuça, Lagoinha e Mono das Pedra, muito
proximas do arraial (um a tres kilometros). Do coerego do Cardoso para baixo são
muito feequentes as peelreieas de granito, sendo a maior a da Cachoeira do Freitas, a 6

kilometeos de distancia.
ll. l1farmore.-O calcaeeo crystallino existe em geande quantidaele em duas pedreiras:

a do Taquaril (amQstl'as na caixa 11. 7). a 6 kilometros da povoação e de onde a
administração da E. F. C. do Beazil mandou exteahir muita pedra para as suas obras
ele arte; a do Acaba Mundo a 4 kilometros (amostras na caixa n. 7) que julgamos
superior áquella, pois não só apresenta maiores blocos à superficie, como tambem a grã
do minerio é mais fina, mais compacta e tem mais resistencia a ru ptura pelo marteIlo.

Em ambas as pedreiras o marmore apresenta-se sob diversas coloeações : azul,
roxo, rosa, cinzento e outras, sendo mais raro o calcareo crystallino beanco, peoprio
para obras de cantal'Ía. Estes marmores, muito proprios para serem empregados na
architectura e objectos de luxo, são applicados na povoação em lagedos e escadas
exteriores.

c. STEATITE.-Esta pedra, conhecida vulgarmente pelo nome ele pedra-sabão, tam
bem se encontra com abundancia em pedreiras a 6 kilometros de distancia da fregne
zia, proximo da fazenda da RESS.-tCA (amostras na caixa n. 5). E' muito faci 1de sertraba
lhada, dá grandes lajões, presta-se para obras de ornamentação na architectura,
adquiri~do um beIlo polido e apresentando veias de variegadas cores-az nl, amarello
e rosa.

A pedra-sabão Ctambem muito empregada no fabrico de panellas.
D. ARGILLA. - Alem do barro vermelho, argilla misturada com oxydos de ferro

(amostras na caixa n. 7) empregada 'na confecção das argamassas, encontram-se fre
quentes bancos da argilla plastica que fornecem tijolos e telhas, de primeira qualidade
e se prestam ao fabrico de ladrilhos e tubos de grés.

E. CAL.-As pedreiras do Taquaril e Acaba Mundo clão boa cal, tendo jã. sido
explorada esta industria em ambas, e a cujo conhecim.ento cheguei pela descoberta de
fórnos construidos em épocas mais remotas, hoje abandonados. Oi> moradores mais
antigos do logar me informaram que a pedreim do Acaba Mundo foi explorada pela
antiga companhia do Morro Velho, servindo essa cal para a composiçãO das argamassas
e outras applicações na construc9ão da. povoação, hoje chamada Villa Nova de Lima e
que a pedreira do Taquaril foi utilisada por uma outra companhia ingleza, hoje fallida,
que se estabeleceu nas cabeceiras do corrego do mesmo nome para exploração de minas
de ouro.

Não apresentamos amostra da cal destas jazidas, porque a carestia do combustivel
nas proximidades torna onerosa a sua exploração. Na caixa n. 2 vai uma amostra da
cal de Carrancas, povoação distante 30 kilometros de Bello Horisonte e a 5 kilometros
da estação do rio das Velhas e Santa Luzia, da E. F. C. do Brazil.
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A caeira fornece excel1ente cal gorda, muito apreciada e procurada de districtos
mesmo afastados de Santa Luzia, como seja o de Ouro Preto, onde chegou a attingir o
preço de 8 000, o hectoliko.

Além desta caeira em exploração, temos as da cidade de Sabará, distante 18 kilo
metros de Bello Horisonte, cujo producto está sendo empregado com vantagem na
construcção dos obras da E. F. C. do Brazil.

F. Areia. - Encontrámosgrandes depositos de areia nas vargens proximas á barra
elo corrego Leitão, em todo o leito elo Arruelas, no carrego do Retiro a 4 kilomekos do
Arraial e finalmente na margem do Rio das Velhas, o qual por si só, garante o forneci
mento deste material, quaesquer que sejam as exigencias da nova cidade.

Dos corregos acima remettemos na caixa n. 3 cinco amostras ele differentes
fórmas granulares, sendo a mais branca e fina de um deposito formado em um espraiado
do Arrudas.

G. lvladeiras. - Na localidade propriamente encontram-se poucas mattas, mere
cendo apenas citar as dos valIes do Taquaril, CercadinhQ e as da fazenda do Sr. Vi
ctorino Archanjo.

Um pouco mais longe temos a matta do Freitas a 6 kilometros, a da fazenda da
Lage a 20 kilometros de Bello Horisonte e a 5 kilometros de Santa Luzia.

Em um ciL'culo de 30 kilometros de raio, encontra-se muita madeira, principalmente
a noroeste nas vertentes do Paraopeba, merecendo especial menção as mattas das Neves
e do Quilombo e dentl'o destes limites podemos assegurar que se pode cortar em quantidade
sufficiente para a construcção das habitações de uma cidade, cuja população não exceda
de 30.000 almas.

Para uma cidade maior será mister recorrer ás regiões mais longiquas do alto
S. Francisco, as do Peçanha e Rio Doce ou ainda ao grande centro da Capital Federal,
principal importador das madeiras nacionaes e estrangeiras por via maritima e de
onde podem ser importadas com menor dispendio, pela facilidade de communicação
immediata .

.Nas cahas ns. 1 e 2 juntamos 82 amostras de madeiras, que encontrámos em maior
quantidade nas excursões que fizemos ás mattas que acima mencionamos; d'entre elIas 20
consideradas madeiras de lei, 30 empregadas em obras intemas nas construcções civis
e as restantes mais pL'oprias para obras de marcenaria.

Junto apresentamos tambem um quadl'o nominativo das amostras com o peso espe
cifico medio e a resistencia ao esmagamento por centimetro quadrado de algumas destas
madeiras, conforme dados que colhemos nas obras que sobre este assumpto publicaram
os meus distinctos mestres, os Srs. Drs. André Rebouças e Adolpho deI Vecchio.
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1 Ameixa ..•.••..•. XÍJlenia americana Olacineas ..

2 Amoreira Maclura spectabilis Urticaceas .

3 >\.ngelimamargoso Andirn. vermifnga Leguminosas (Pnpilionacens).

:;4 M:lI'ia Preta Zollernia nigra Leguminosns (Papilion:leeas).
55 Marmel"da ..

56 Massaranduba ~limllsops ellnta I:?apotaceas .
57 Oleo branco Copaifera uWlisslma Leguminosas (Caesalpinaceas)
~ª "pardo ~[)'rocarpus frondosus...... » .
59 »vermelho ~r)'rospermulllerythroxilurn ~ (Papilionaceos).

791 »

6841;g,
Oi8 »
755 t>

O. 02
0.958

0.596 467»
0.437

0.774

0.95 847 »

0.927 534 »

0.8i7 676 "
1.080 7J2 "

0.821 5h»

1.079 709 ~

0.645 5:16"

0.934 702»

0672

0.502
0.n7

0.919 61 I;g.

1.048 8 5 »
0.lJ23
1.142 1.04 »
0.861 811,.

0.951 762»
1. i34 t.164 ~
1.193
O. 15
0.872

1.219 1.005 »

0.9 í
1.0;;2
0.907

Idem de marcen:lria.
Idem de lei. ..
Idem Idem.
[dem idem .
idem de marcenaria.
Idem de lei .
Idem idem .
Idem de con.,trucção .
Construcçã.o e JIlal'ce~

narin. .
Ouras internn .
MarJeira de marcena-

ria.
Idem de lei .
Idem de ouras internas
Idem de constrlleção.
Construcção e marce-

naria t •••••••••• ".

" "
" "
» "

" ":to •••••••

Em pregad n n:l. con
sLrllcção civil.

Idem ..
Empregada em portas

e fOl·ros .•..........
Madeim de lei ..
Empl'cgaua na. marce

naria..
Durabilidade de 20 a

80 :lnnos.
Em pregada em obras

intel·nas.
Idem ..
)Iadeira de lei.
Empregada em obras

internas .
Idem em marcena.ria.
Idem e:n ouras inter-

nas .
Idem idem.
Idem em construcção

civi!. .
Idem idem .
Idem na. marcenaria.
Ielem em obr:ls inter-

nas .
Idem idem.
Marcen:lria ele luxo.
Madeira de ia quali-

dade.
Vlem idem.
Idem de marcenaria ..
Madeirade mal'cenaria
Idem idem.
[dem idem.
Idem idem.
Emprep;ada em obras

internas.
Construcção ci"iI e na

val.
Obras resguardad:lsdo

tempo.
Construcção civil.
M:ldeira de let.

Pouco empregada em
co nstruccão.

Madeira do Dlarcena
lO:::\..

D':mpregnda na. con-
slrucr,ã.o civil .

~[adei"n de lei..•...

»

"

Legu;inosas il,~'p;ii~l;~~~~~i:
" »

Tereuin Laceas .
» (Anacardiaceas)

r.Jegulllinosas (P:Lpilion:tce~s).

" (Caesalpmace:lsj
» ····1···········

................
(Mimosaceas) ...

» ...•..
mollis .

»
»

Â'~tr'o'l~i~I~; f~';l~'i~ii~ú~~);:::: T~'r'~bi~'t~~~~~ U~~~~~~di~ê;~~)
...... Bignonn.ceas .
TeCOOla ipé ..
Mach.Lel'im violnceul11 ..••..

" incort'u ptiuile .
H)'mennea curunril ..
............................ .
Cltlo(lhyllurn brasiliense ••.. Gunil'ems .........•..•...••.•

ê'e'cil~dl; ·dci~;·:;i;:::::::::::: C·~cil:~i;~~~~::::::::::::::::::
Cedl'ela brasilien~is........ Ced l·e1nceas , , •••.. ,
Lu.,uma p'·ocera SapoLaceas .

» S pectab ilis .
Acacin. tlDgico .
Pithccolouium gOl1lll1ifcl':l..
lcl1inns antul'lhl'ic:l. o.
~1)'I'acrodon urundollv,l. •.•
M)'rt.lspel·/llum cI'ythroxilull1
~[elanox)'lum-iJ l·auna ,

"D:tlhergb. nigra .
li> li> ••••• , ••••••

loura .•..
parda •..•

pel·iquilo.
prettL•.. "

"
~

21
~5

26
27

28 sassafraz. Mespiloda pune sassafraz... .., ..
29 » vermelha.. •. • » ..
30 Cangerann..•••••. C"'hl:~Ú;" ~~n·g~r~~~::::::.:: ~relinceas .

31 Can<Terana-cedro. ~ .
32 Ganudo Aspidosperma spectauilis Apocineas ..
33 Capebano .

31 Capitão do campo
a5 Cedro branco ..
36 Cedro 1'0 a ..
37 Chauá ..
38 "de leile .
3U Cid reil·a .
40 Fc.riniJa·secca.•..

H l?a'·eira .•••.....• Mimosa pectauilis..••••... Mimosaceas (Leguminosas) ••.

~2 Folha de bolo Geis )spermum Apocyneas .

43 » miuda .
44 Gi,·ibá ..
4.:> Goiabeil'a, verme-

lha ..
46 Gonçalo Alves .
~7 Ipé cacho no .
48 » tauaco ..
49 Jaearandá roxo .
50 » tan ..
51 J:ltOb" .
52 Jundiahy .
53 Landim .

1:; vinhatico .. EIlt'H'olobium 11Itescells..... ~ (1Iimosace:ls) .
16 Caixeta Slm:ll"tlUa versicolor Rut:lcoas (Simarubeas) ..

17 Camará ~[oqllinia polymo'·pha ••••.• ~ynantere:ls•.•.••...•..•••...
II:! Camboatá Cup:lnia spectabilis Sapindaceas .

19 Candeia L)"cunophora spectauilis...• S)'nantereas .

20 Candoião......... .. " L:lllraCeas .

21 Canella amarella.. Nectand"a nitidula.......... " .

~~ : ~~,ã~lI:~:: N~~i·;~d~~·~·p;~t;bÜi;:.::::: ti~;fc'e~~~:::::::::::::::::::

'Í )t peurn. .
5 Angico .
6 ~ ,-e,·melho ..

8
7 Arocira do C:.\1ll po

" do sertão
lJ Oalsamo ..

10 B"auna pat'dn .
11 " preLa .
12 Cabiuna ..
13 p'·eL".•...
14 Cabui rajad o.. ..

~:'.

. -
'" ,.;..
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6\ Peroba amnrella. Aspiuosperma peroha Apocyneas .
05 » rosn.,..... » :lI)......,.. .......•......•....
00 Pinuahyba Xylopia frutescens Anonaceas .

60 Pau u'arco ca-
chorro•.•.•• , ••• Tecoma spectabilis .••..• , ••

61 Pau ferl·o ......•. Swartri.. tomento a ..•.....
62 " pombo ..
63 Pequy Cn..yocar brasihense ••.•...

67 Sucu pil'a ..• , .
68 Sucu pil·una .
6.1 Tamboril. ..•.....
,O Vinbatieo ..
7t fofo .
72 " rajndo .
73 Yiobeiro • '" •.•• ,

130wuicbia major ...••..••..
lO vil'glloides .

Mimosa spectabilis..•......
Echyrospermum Balthazaru

" spectabilis

" "

Bignonnceas .•....•.••...•.•• ! Madei"n d~ construc-
ção.

Leguminosas (Swartziadas) .•. Idem ue lei .•...... '"
. Iuem de marcenal'ia.
Rhizobalaceas Const"ucç:io e marce-

na.ria. o" •••••••••••

~fad eira ue lei ..
Iuem iuem ..
Idem plll'a ob"as lIgci-

ras o"

Leguminosas (f·apilionnceas). Iuem ue lei. ....•.....
" "Idem iuem .
" (~limosaceas) .... Idem ue construcção.
" (Caesalpinaceas). Idem ue marcenaria.
" " [uem iuem.

lO Idem idem.

1.270 951 "

0.8<\7 621 "
0.79. (j(iS"
0.929 80> "

0.453
0.944 82-t ,.
1.116 930 "

0.607 545 »

Concluiremos este capitulo com a serie dos preços actuaes dos materiaes de cons
trucção mais importantes e dos jornaes dos trabalhadore', a qual poderà servir de base
para os orçamentos da commissão dos estudos definitivos.

Alvenaria de pedra 8ecca por um metro cubico.
Cal de Carrancas por um litro
» » Sabará. » » »

Tijolos, um mill1eiro.
Telhas» »
Adobos » »
Vigas de madeira dê lei 0,Dl20 X 0,1\120 X 0,m22
Idem idem de 2' qualidade p:>r Om22.

Caibros de madeil'a, por um cento.
Taboado idem, por uma. duzia..
Aluguel de um carro de boi, por um dia
Jornal de um carpinteiro

» »~pedreiro

» » ~ servente

7 000
~O

$30
26$000
35 000
25 000

200
100

13$000
24$000
10 000
3 000
3$000
$640



-24-

V[

Meteorologia

Resumindo o re&ultado das observações feitas em Bello Horisonte desde
janeiro a 10 de abril de 1893, organizamos o seguinte:

3 de

Quadro das obsevações méteorologíca!;

OBSERVAÇÕES

~
áS 9.15 m .

Fórmas principaes a 1 b.~ .
is 9.15 n ..

FórmllS predominan~es .

::; ~ l'Maxima observada .
.i: ~'="i:" rfem.peratura correspondente , .
:i:';:; o:: l\{édla nlensal " o •• '" ••• •••••••• •••

S ~ : = TompernLul'a média •. o •••• ••••••••••••••••• 0.0 ••• ' •••••••••••

~ gg, .g l\Iínimn. observada o ••• ••••••••••••••••••••••••••••••

"" '" Tempera~ura corre pondente .

MEZES

JAXElRO FEVEREIRO ;I1.~RÇO AIlRIL

755.60 756.G9 758.43 759.61
200,8 230,2 21",8 190,6
753.13 754.08 n4.33 755.26
220, 23',3 290 22',1
749.56 749.25 75<Ú4 7;1.47
24°,2 2 °,2 250 25°,ll

31°,5 320 3[0,2 28°,6
2,304. 2 ,3 270.8 26°,7
220:9 230 220,3 21°,4
13' 120 100,6 130
16J ,4 15°,9 16°,4. 15°,S

14.37 14.65 16,32 14.98
14.56 14.56 i6.36 15.70
11,.54 14.3, 15.13 14.86
14.49 14.52 15.93 15.18

64.88 66.4í 72.40 69.60
51.28 55. :l2 63.93 63.90

6.16 S7.10 92.20 93.60
68.77 69.56 76.20 75.70

1681U,IID, 90 H7.00 21.4.30 56.60
12 10 18 4.

6795 66.15 45.15 13.20
51 5.6 5.3 5.a

E E E E E
E NE E :r:
E E E E

E E E E
1.20 1,10 0.90 0.90

6 9 4- 1
9 10 12 3

14 9 15 6

GK K K GK
GN li: GK ](

N KN li: li:

CK K K K

I
MaXoima absoluta observada .
Média das maxlmas ..
Média mensal , ' , .
MiniOla absoluta observada ..
Média das minimas o o •••

Evaporomé~l'icas- ~o~al mensal ..
O"onoU1é~l'Ícas-médiamensal. , .

~
"s 9.15 m ..

. JDil.ecçãO geral. a 1 h. t .
ás 9.15 n ..

Ven~os reinnn~es '. _ '.
Dlrecçao predommante ,
Velocidade média ..

~
(;Iaros .

Dias Encohertos , ..
Escuros ..

~
Média mensal ás 9.15 m .

l
Tensão do vapor.............,. ,. 1

9
b
1
; t ..

lO' lO' • :> n "
Média mensal geral ..

(Média mensal:\s 9.1501 .

Humidade relativa ,: : U5 ~ ..::::::
.Média mensal geral..........

. . IChuva cahida durante o mez..
PluvlOmé~rlCas......•........••...•.... Numero de dias de chuva ..

PRESSÃO BAROMETRICA. A media da pl'essão harometrica reduzídr a 00 e ao nivel do
mar durante os 98 dias que decorreram de 3 de Janeil'o a 10 de Abril de 1893, ft)i de
754mm,20: a pressão media mensal variou entre os limites 753mm ,13 e 755mm ,26: a
maximo observada foi de 759 tnIU ,61 e a minima de 749mm ,25.

A 'pressão é muito pouco variavel como se vê pelo exame do quadro respectivo

annexo H
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TEMPERATURA.-A média durante o periodo das observações foi de 22,° 6, tempe
ratura que achamos um pouco ele-vada, mas não é esta evidentemente a temperatura
média da localidade.

Primeiro, porque representa a media (le ob~ervações de 98 dias somen te e na estação
mab calmosa do anno. Segundo, pela falta de meios na localidade para consteuir um

abrigo em perfeitas condiçães de fomecee informações rigorosas. O abrigo, de accordo

com as insteucções, foi construido ao ar livre e protegido lateralmente por meio de
esteiras que não podiam preservar completamente os appal'elhos da acção directa dos

raios solares que sempre p3netram atravez o; intersticio da palha de esteira. A coberta
superior era de zinco superposta a uma outra de esteiras, interpondo-se enire eBas uma
camada isoladora de ar de O, n120 de espes ura e s6 no fim do mez de fevereiro consegui

obter taboas para substituir a coberta de zi.nco por outra de madeira, O thermometro

padrão insta1lado no escriptorio, logar petfeitamente arejado e proximo a porta da ru a
marcou sempre um a dous graus menos que o thermometro do abrigo e notamos mais
que a sensação ph}'sica do calor não correspondia as altas tempel'aturas de 31 0 e 32°
dadas algumas vezes pelo thermometro do observatorio,

Donde concluimos que mesmo no verão a tempel'atura deve sel' inferior a observada
nesta occasião.

A tempel'atura média da localidade eleve ser de 20°,4 approximadarnente, isto é, a
mesma de Lagôa Santa cuja altitude de 850 metros regula com a de BeIlo Horizonte.

Diz o Dr, Henrique Gerber ú pagina 17 de sua obra « Noções Geographicas e
Administl'atilias da Provincia de Minas Geraes. »

« A tem peratura media do anno devia nesta provincia ser, conforme a sua collocação
entre o 14° e 23° de latitude meridional cerca de 23° de Oelsius; a grande elevação,
porém, da maior parte da provincia sobre o mar faz com que esta temperatura desça em
alguns logares at' 19 graus. Assim é a temperatura 'média annual de Ouro Preto

medida segundo o methodo de Boussingault, de 19°,9 O. Ol'a, sendo a temperatura
media annual do Rio de JaneÍL'o - 22°,5 O. e estando Ouro Preto 1145 metros acima
do mal', segue-se, que a uma diminuiç;Io de 10 gl'd.U de Oelsius cOfl'esponde uma elevação

de 4·10 metros na parte montanhosa de Minas Centl'al. »

« Harmonisam- e com isto muito bem as obsel'vações do illustre Dr Lund em
Lagàa Santa, que achou a temperJ.tul'a media annual nesse logar 20° 4 O. Ao passo qne

Lagôa Santa se acha cerca de 850 metros acima do Atlantico. »

As pessoas que me podiam informar e com quem tenho consultado, são concordes em
affirmar que LagOa Santa é mais quente que BeIlo Horizonte; estas informações embora
não assentem em dados positivos merecem fé e tem a sua explicaçãO na posição de Lagôa
Santa em latitude mais proximado Equador e mais exposta que Bello Horizonte aos ventos

septentl'ionaes do valle do rio das Velhas' alem do que, redundam apenas na diminuição

de alguns decimos de grau na temperatura media annual deste ultimo logar.

TENSÃO DO VAPOR - Tensão media geral . 15,03
A media mensal variou entre 14,49 e 15,93, portanto muito pouco variave!.

HUUIDADE RELATIVA - Media geral . 72,56

A media mensal varia entre 68,77 e 75,60.
B~4
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Estes valores devem diminuir' consideravelmente em outras epocas do anno, attenta
a estação do periodo das obsel'vações o que nos leva a crer que o ar e relativamente
secco e sem prejuiso hygienico a humidade normal da atmosphera, como de facto

observamos.
Os dados obtidos pelo hygTometro de Saussure não devem ser tomados em consi

deração porque o instrumento defeituoso, esteve sempre em desaccordo com o psychro

metro de Auguste, apezar de ter sido rectificado um sem numero de vezes.
CHUVA - A quantidade total foi de. 586,mmso

tendo chuvido 44 dias em 98, o que não admira no tempo das aguas.
A dUl'ação do vel'anico foi de IS dias, desde 21 de janeiro até 7 de fevereil'o.
EVAPORAÇÃO - A evaporação total foi de. 192,45
OZONA - A media geral foi de 5,4 resultado satisfactorio quanto a quantidade de

ozona contida em uma atmosphera saudave!. .
VENTOS - O vento reinante durante o pel'iodo das observações foi de leste e éom

u ma velocidade media de 1, mOO por segundo.
Os ventos de norte a leste são seccos e correspondem ao bom tempo nas outras

epochas do anno ; os de noroeste trazem ordinariamente chuva e trovoada; os do sul,
sudeste, e sudoeste são fdos e humidos, porem raros e pouco sensiveis na localidade
protegida n'aquellas direcçõe~ pela serra do Curral à qual está encostada.

NEBULOSIDADE - As fórmas predominantes das nuvens foram os cumulus e cirrus
cumulus - Embora seja pequeno o numero de dia~ claros no quadro acima, consequencia
das chuvas frequentes no periodo das observações, o tempo é em geral claro, readquirindo
a atmosphera logo depois das chuvas a sua transparencia e luminosidade.

CLBIA - Bello Horisonte tem um clima muito ameno e saudavel, proprio para a
cultura das plantas da zona temperada, como sejam a videira, macieira e outras muitas,
de que alli se veem lindos specimens.

Não são conhecidas as epidemias, tendo sido ha dous almos poupada pela variola, que
grassou com intensidade na sua vizinhança dizimando o pessoal da construcção do pro
longamento da E. F. G.entral do Brazil.

Quanto a molestias endemicas, só se conheçe o famoso bocio.
Sem competencia para discutir a materia, julgo-me, entretanto, no dever de dar

alguns apontamentos colhidos na localidade..

O numero dos individuos atacados é limitadissimo, tendo apenas encontrado oito
durante os 3 ii, mezes que estive em Bello Horisonte.isto e, 0,3 por cento da populaÇei:O,
que é, de 2.600 aI mas segundo as uUmas estatis ticas.

O numero dos cl'etinos ainda ê mais limitado, tendo o Dr. Pires de Almeida,
distincto medico hygienista da. commissão, encontrado apenas um, que examinou minu"
ciosamente.

A moles tia só tem atacado individuas da classe dos indigentes e não se póde citar
um unico caso entre individuas que se alimentem regular e sufficientemente, ao passo
que se torna notavel entre estes ultimos a insenção de que gozam todos os nascidos,
creados e residentes em BeIlo Horisonte ha mais de 80 annos.

Reza a tradição que a papeira não existia antigamente e que foi trazida e depois
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propagada por hereditariedade pelos povos emigrados do valles do Paraopeba e baixo
fio da~ Velhas, que vieram estabelecer-se na localidade.

Seja ou não oriunda do lagar, o facto a, que falham em BeIlo Horisonte todas as
causas ás quaes se tem querido attribuir a origem da enfermidade e finalmente o numero

limitado de casos de bacio não é sufficiente para condemnar a localidade e de certo

desappal'ecerá com a introducç:1o ela civilisação, como aconteceu na França, onde hoje é
molestia quasi desconhecida.

VII

Recursos de vida

Não faltam terrenos sensivelmente planos a montante da povoação para o exerClC10

da pequena lavoura, merecendo especial menção a grande varzea do Capão da Posse,
com terras da primeira qualidade e agua em abundancia para a irrigação. Vem agora

a pello tratarmos da LagOa Sêcca, que está situada no alto da serra a 230 metros acima

da povoação. E' formada por uma grande depressão do terreno de fórma mais ou menos

elliptica, cujo funrlo é todo de rocha,assim como as paredes que a circundam, de modo a
formar um verdadeiro deposito, onde a agua chega a attingir a profundidade de dous

metros.
Oescoamento si faz completo pelas cabeceiras do corrego do Leitão, circumstancia

pela qual se lhe deu o nome de Lagoa Secca. Um açude de duzentos metros de compri

mento e dous de altura, impedindo o exgotto da lagoa, daria lugar a formação de um
gl'ande tanque, o qual se poderia aproveitar com vantagem para a piscicultura, na falta
tIo peixe, que podeda seI' fornecido p lo rio das l elllas, para o consumo da população da

nova cidade. Com etreito, o ?"io da~ VelhfJ,s que nunca foi muito piscoso na parte enca

choeil'ada da bana do Paraúna para cima, hoje acha·se completamente despl'ovido de
peixe, não só porque o seu leito é constantemente revolvido por causa das obras de
desobstrucção da Empreza Viação ào Brazil, como tambem por causa do emprego da
dynamite na pesca, feito inces1'ante e barbaramente pelo pessoal de trabalhadores da
Estrada de Ferro Central do Bl'azi!.

A's margens da Lagoa Secca estende-se vasta planicie de boas terras, muito pro
prias para a cultura de todas as plantas da zona temperada e que poderia ser apl'ovei
tada para fundação de uma colonia. Consta-nos que o Sr. P. Michea com este intui to
requereu ao Governo do Estado a concessão de grande exte:lsão de terrenos devolutos,
nos quaes estão incluidos a Vargem Grande e a Lagoa Secca ; conforme verificamos

pelos marcos tevantados por este engenheiro na me liÇc'iO que fez dos terrenos que

requereu e na Lagoq. Secca encontramos grande extensão de terreno roçado e um lindo
viveil'o de parl'eil'as. A leste da lagoa serpenteia um pequeno cOl'rago ao lado do
viveit'o e agua para abastecimento da colonia nuo faltara, desde que se conduza

para aquelle ponto as aguas do Capão da Posse, para o que bastará desobstruir o
rego que u.bl'iu antigamente a Companhia do Morro Velho, com o intuito de leval,o
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ate ás suas minas. O nivelamento foi verificado ultimamente pelo ·Sr. P. MiclHia
e confirmada a possibilidade da conducção da agua pelo rego a cavalleiro da Lagoa Secca.

O clima e a natureza das terras permittem a cultura e acclimação dos fructos e
productos agricolas das zonas temperadas. Na chacara do Sr. João da Ounha tivemos
occasião de apreciar em seu l)leno desenvolvimento macieiras, pereiras e toda a especie
de hortaliça e outros productos da pequena lavoura importados do sul da Europa.

Os productos agricolas mais pl'oprios da localidade são: o milho, feijão, batata,
canna de assucar, mandioca, fumo e outros; as arvores frnctiferas que se encontram com
mais frequencia são: o pecegueiro, lal'anjeira, limoeiro, ameixeira e outras. A cultura
do café foi introduzida ha poucos annos e dão testemunho de um es:ito feliz contar-se
hoje na freguezia para mais de um milhão de pés de café.

A industria pastoril esta desenvolvida na circumvizinhança da localidade, como em
todo o centro do E tado, garantindo um farto abastecimento de carne verde, mesmo

qqando a nova cidade venha a comportar uma população de mais de 200.000 almas.
Em conclusão, a proximidad0 da Estrada de Ferro Oentral do Brazil, à qual tem de

ser immediatamente ligada, põe a localidade em communicação diaria com o Rio de Ja
neiro e por ou tro lado as granrles artel'Ías fiuviaes pelas quaes se liga aos COlltl'OS pro
ductores do norte da Republica, garantem com a maxima facilida le fartos recursos de

vida ii nova cidade.

ViII .

Commercio e Industr'ia

Actualmente o commercio da pequená povoação é inSignificanteI e todo local; a
industria existe no estado embryonario, mas não faltam a ambos elementos para um
prompto desenvolvimento, desde que so estlbeleçam vias de communicação rapidas e

economicas.
A industria hoje resume-se na fabrica. de tecidos do Mazagrão, em uma fabrica de

fundição de ferro, em alguns engenhos de canna e de farinha e na inl1ustl'ia agricola, de
onde a populaçüo tira os seus recursos de vida.

A propria industria do cortume de couros, outr'ora tão pro~pvra, a ponto de se con
tarem annos cm que a exportação attingiu a cifra de 200:000 unnuaes, esta hoje em
decadencia, não só pela falta de braços, como tambem pelo consumo ex.traordinario de
gado, feito na Oapital da Republica.

A industria do ferro 'póde dar grandes resultados, em vista da proximidade das ricas
minas existentes a descoberto nas encostas da Serra do OurraL

Na caix.a n. 6 npl'esenLamos algumas amostras deste minerio, tendo-nos asseo-ul'adoo
o proprietaeio da fabrica que a sua analyse accusou uma porcentagem superior a 85 %
de ferro.

Os productos ceramicos talllbem podem sel' explorados com vantagem. São fre
quentes na viziuhança da povoação bancos de argilla plastica expurgada de areia e da
variegadlls côres, conforme as amostras inclusas na caixa n. 4,

....
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Como elementos para a industria extractiva, mencionaremos ainda a existencia das
jazidas de ouro do Taquaril e as de salitre, tão abundantes no município confinante de
Santa Luzia.

Quanto á industria manufactureira, as condições hydrologicas e topographicas de
toda a bacia do Arrudas dão solida garantia de seu elemento primordial-a força motl"iz

IX

Vias de communicacão

o unico obstaculo que se póde apresentar contra a mudança da capital para BeBo
Horisonte e não estar ainda a localidade servida por uma via ferrea que a ponha em
communicação immedzata com todos os pontos do Estado de Minas e com os grandes

centros e portos principaes da Republica.
Um ramal que a ligue á E. F. C. do Brazil não resolve o problema satisfactoria

mente, sendo, por'm, necessal"io e sufticiente a construcção de uma linha de bitola
estreita (um metro), que partindo de um ponto da E. F. Central entre as cidades de
Sabarà e Santa Luzia, passe por BeUo Horisonte e vã. ligar-se no ponto mais conveniente
do vaUe do Rio Pará com a E. F. Oeste de Minas.

De Sabara para o Sul e pela E. F. C. do Brazil ficará BelIo Horisonte ligado:
1.0 - A' Capital Federal, primeiro porto da America do Sul.
2.°_ Com a rêde de viação ferrea do Estado do Rio de Janeiro.
3.°_ Com a rêde de viação ferrea de S. Paulo e o porto de Santos.
4.°_ Com a rêde de viação ferrea dos Estados de Paraná, Santa Catharina e Rio

Grande do Sul pela estrada de ferro de ltararé a S. Maria da Bocca do Monte e portanto
Com os portos de Paranaguá, S. Francisco, S. Catharina, S. Pedro do Rio Grande do Sul
e ainda com as Republicas do Prata e o Paraguay.

5.°- Com o sul do Estado e o vaUe do Rio Grande pelas lirlhas da Companhia
Viação Ferrea Sapucahy e a E. F. de Lavras a Barra Mansa no estado do Rio

de Janeiro ..
6.°_ Com a parte occidental do Estado pelas linhas das companhias Muzambinho,

Mogyana, Oeste de Minas e ainda por esta ultima com o vaUe do Rio Grande e o Estado

de Goyaz.
7.°- Com a região do sul e sueste de Minas e os portos de S. João da Barra e lm

betiba no Estado do Rio de Janeiro, pela rede da Companhia Leopoldina.
8.°_ Com o porto de Carava11as no Estado da Bahia pelo prolongamento do ramal

de Ouro Preto ate o Paçanha onde fará juncção com a E. F. Bahia e Minas.
9.°_ A communicação por via ferrea com O Estado do Espirita Santo é hoje questão

resolvida e julgamos se fará pelo prolongamento do ramal de Ouro Preto além de Pe
çanha, seguindo um dos valles do rio Doce ou do rio S. Matheus, si não ambos. A liga
ção pelo va11e do rio Doce olferece a vantagem de aproveitar a parte navegavel deste rio
e pelo S. Matheus a de povoar e cultivar 56 leguas d mattas e terrenos uberrimos, tal
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ê a distancia que medeia rio abaixo entre a ultima fazenda de Minas e a primeira
do Estado do Espirita Santo.

De Sabarà para o norte e pela E. F. Oentral do Beazil ficarà Bello Horisonte ligado:
1.°_ Com a parte navegavel dos rios das Velhas e' S. Francisco e dos principaes

affiuentes deste ultimo, portanto com o extremo norte de Minas e com os Estados da Bahia
e Pernambuco e ainda pela E. F. Paulo Affonso com os de Sergipe e Alagôas.

2. 0-00m os Estados da Bahia e Espirita Santo pela E. F. do raxà a Peçanha.
3.°_ Oom o extremo nordes te e ainda com o E~tado da Bahia quando se construir a

E. F. Extrema a Montes Claros e seu prolongamento pelo valle do Jequitinhonha ate o
Salto Grande, do qual econcessionaria o engenheiro Dr. Modesto Bello.

4.°_ Oom o centro pela linha do Porto da Manga a Diamantina e seu prolongamento
ate Itabyra de Matto Dentro, passando pelas cidades do Serro Frio e Sant'Anna de Ferros,
cujos estudos jà foram approvados e de que é conces. ionaria a Empreza Viação do

Brazil.
5.°- Oom o trial1gulo mineiro pela linha do Peçanha ao Araxà.
Pela linha a construir ligando a E. F. Central à Oeste de Minas no ponto mais con

veniente à margem do rio Pará ele que acima fallamos, ficará Bello Horisonte ligado:
1.0- Com o centro e norte pelo prolongamento da Oeste pelo valledo Alto S. Francisco.
2.°_ Com o Estado de Goyaz com a construcção das linhas da mesma companhia

por um lado até ViII a Formosa passando pela cidade de Paracatú e por ou tro pelo ramal

de Catll.lão.
3.°_ Com Matto-Grosso e a Bolivia, quando fór comtruida a linha de Catalão a Bo

livia, de que foi concessionaria a Oompanhia Viação Ferrea Sapucahy e que é parte inte

grante do plan.o de viação geral.
4. o Finalmente, com o Estado do Para pela linha da Oompanhia Alto Toca.ntins

actualmente em estudos de Catalão a Palmas que se liga neste ponto com a via fluvial de
que e concessionaria a Companhia Navega.ção Araguaya e Tocantins. Os trabalhos desta
companhia estão muito adeantaelos, tendo partido ha poucos dias o Dr. Jose Rodrigues
de Moraes para proceder aos estudos de melhoramentos do rio das Mortes, que estabelecerá
as communicações com a capital do Estado de Maito Grosso.

Por essa fOrma sera BelIo Horisonte um ponto Iorçado da grande arteeia que tem de
ligar o norte com o sul da Republica e o ponto central das ramificações para todo o litto
ral e para as republicas do Prata e do Pacifico, perfeitamente ele accordo com o plano da
viação geral e estadoa-l e fica assim evidente, como dissemos na primeira parte deste rela
torio, que a mudança da capital para esta localidade offerece a maior' somma possivel de
vantagens aos interesses agricolas, inclustl'iaes e politicos do Estado de Jllinas, consi
dC?"aclos em seu conjuncto. .

A deficiencia das communicações com o norte do Estado pela Estrada de Ferro
Central do Brazil, cuja consteucção; sempre morosa, levará muitos anIlaS para chegar ao
Guaicuhy, sera preenchida pela navegação do rio das Velhas, que é hoje uma realidade.
Oom effeito, pelo relatol'io da Empreza Viação do Brazil, apresentada á assembléageral dl~

accionistas em 24 de abril deste anno, sabemos que jei. foi encetado provisoriamente o

trafego no rio elas Velhas, desele Santa Lu~ia do Sabará a Guaicuhy, na e~tensão de 648
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kilometros e no rio S. Francisco, de Guaicuhy para baix.o, na extensão de 1444 kilometl'os,
e bem assim, que por ordem do 'linistro da Industria, Viaça:o e Obras Publicas estão
sendo examinadas as obras do trecho do rio das Velhas, afim de ser autorisada a inaurru~

o
ração aflicial do trafego, que sel'à feito por uma esquadrilha composta de oito vapores para

cargas e passageiros e de dez rebocadores para cargas, destinados a maior parte destes
para o serviço dos grandes a ffi uentes de Minas e Bahia.

A construcção da via·ferrea que tem de ligar o vaUe do rio das Velhas ao do rio
Pará, cuja necessidade se impõe, eleve custar 3 00 contos, calculado como está o seu
desenvolvimento em 150 kilometros á rttzão ele 25 contos por kilometro. Os estudos
preliminares foram feitos pelos engenheiros Drs. Augusto Cezar de Pinna e Alberto de
Andl'aele Pinto, que já requerel'am, além de muitas outras pessoas, a concessão do respe~

cti \'0 privilegio.

A estrada por si só pl'omette grandes lucros a empreza que a construir, pOl'que vai
servil' a riquissima e uberrima zona do municipio do Pará, onde estão situadas as povoa
ções da Contagem, Capella Nova, Santa Quiteria e Sant'Anna do Rio Acima.

Estudemos agora separadamente a linha que tem de ligar Bello Horisonte aEstrada
de Ferro Central do Brazil.

Quatro são os traçados indicados na planta n. 3 dos reconhecimentos que fizemos,
tl'es indicados pelos Srs. Drs. Domingos Rocha e Fámcisco Van-Eeven e um qnarto, que
propomos, passando pela garganta do João Alves.

Traçado pelo vaUe do Arrnda::;:

Extensão total dos alinhamentos
» em rampa de 0(0,020

» » » »'Om,OIO
» total em rampa.
» »de nivel

Declive maximo. • .
Raio minimo das curvas.

Total.

13,300 metros
1,500 »
5,500 »
7,000 »
6,300 »)

13,300 »
2 %

100 metros

OBRAS D'ARTE PRINCIPAE3. - 4 boeiros capeados nos corregos do Cardoso, Tombador,
Macacos e Cafundó; 4 pontilhões de 5 metros de vão nos ribeirões da Serra, Taquaril,

Onça e Freitas; uma muralha de 6 O metros de comprimento e 4 de altura média na

cachoeira do Freitas.

AVALIAÇÃO:

13,300 metros a 30.000.000 o kilometro 399.000$000.
Tl"l.AÇADO PELA GARGAr TA DE JOÃo ALVES.

Extensão total d03 alinhamentos
» em rampa de 0111 ,016
» » » »Olll,OlO
» total em ramp:\..
~ >1 dJ nivel

Declive maximo. . •
Raio min imo das cnrVUil. •.

Total.

15,200 met~·os

1,500 »
~»

6,000 ."
9,200 •

15,' 00 »
1,6 %

120 metros

"'-... . -.. .-
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OBRA D'ARTE PRINCIPAES :- Uma ponte de 10 metros de vão sobre o Arrudas, um

pontilhão de 5 metl'OS de vão sobre o ribeirão da Serra, dous boeiros capeados nos

corregos do Cardoso e Caracará e dous ditos abertos nas cabeceiras dos corregos de
Manoel Luiz e Marciano Alves.

AVALIAÇÃO 15k ,200 a 25:000$ o kilometro 380:000 000.
Este traçado, que vai entroncar com a E. F. Central no kilometL'o 598, isto e, no

seu ponto de maior altitude entL'e Sabará e Santa Luzia e à mesma distancia approxima
damente destas duas estações, offerece melhores condições technicas que o primeiro e é

menos dispendioso, embora mais longo, por causa da grande quantidade de pedra que sê
encontra no valle do ribeirão dos Arrudas e do maior numero e importancia de suas

obras d'arte principaes.

TRAÇADO PELA GARGANTA DO TAQUARIL

Para transpor a garganta por meio de um tunnel de 400 metros de comprimento
seria necessario um desenvolvimento de II kilometros com uma rampa de 2,5 % .e

8400 metros de comprimento, e para descer depois à barranca do Rio das Velhas pelo
Ribeirão Anna da Cruz para encontrar com a E. F. Central entre as estações de Raposos

e Sabará na quota de 710 .metros, seria necessario uma contra-rampa a 2,5 % e de
11.600 metros de comprimento, o que importa em uma linha com o desenvolvimento

total de 23 kilometros nominimo, toda em serra, com pessimas condições technicas e
com a qual si teria de despendeL' no minimo 1.100:000$000.

Este traçado deve, portanto, ser abandonado.

TRAÇAD~ PELA LAGOA SECCA

Partindo de BeIlo Horisonte com a cota 780" para transpor a serra do Curral no alto

da .Lagoa Secca, rasgando a garganta do Rabello, seu ponto mais baixo, na cota 10 Oserá
necessario dar à linha um desenvolvimento de 14\300 com uma rampa de 2,5 % de
8000 metros de comprimento, e uma outra de 2 % ele 5.000 metros de extensão. Para

ir entroncar depois com a E. F. Central na cota 720 entre as estações de Ronaria

Bicalho e Raposos, passando pela povoação de Vil la-Nova ele Lima, serà necessario uma
contra-ram pa de 2,5 % e 14.400 metros de comprimento. O ramal ficarei. com a extensão

total de 32 ki10metros no minimo, exigindo a construcção de uma grande ponte sobre
o rio das Velhas, todo em serra, com condições technicas ainda peiores que o precedente
e com o qual se teria de despender no minimo 1. 300: 000 000. .

Deve, portanto, ser tambem abandonada a idea da sua constrllcção.

x
IlluminaçãO, viação urbana e suburbana

O exemplo que nos tem dado um sem numero de cidades da Europa e das duas

Americas nos dispensam de uma exposição que justifique a preferencia que se deve dar a



- 33-

systema electrico, tanto para a viação urbana e suburbana, como,para a illuminação da
futura capital do Estado de Minas, que se pretende construir em condições de hombrear
com as cidades modelos mais apel'feiçoadas de todo o mundo civilisado.

AVALIAÇÃO da despeza minima que exigirá do Estado a con~trucção da nova capital:

r. ESTUDOS DEFINITIVOS PARA 200.000 ALMAS

1. 0 Levantamento da carta topographica da localidade e orga
nização do projecto geral da nova cidade. .

2. o Organização do projecto geral definitivo para os trabalhos
de abastecimento d'agua .

3. o Idem idem para os de esgotos .
4. o Idem, idem para o" de illuminação electrica.
Eventuaes 10 %.

Total

II. EXECUÇÃO PARA 30.000 ALMAS

5. 0 Terraplenagem, arruamentos, calçamentos, jardinagem e
arborísação .

6. o Execução dos trabal hos Lio abastecimento d'agua.
7. o Idem idem de esgoto •
8. 0 Idem idem da. illuminação
g. o Construcção dos editlcios publicas indispensaveis.
10. Construcção do ramal ferreo da E. F. Central até BeUo Ho

risonte (15k,200)
Eventuaes 15 %,

Total

Rio de Janeiro, 31 de maio de 1893.

200:000 000

60:000$000
70:000 000
15:000 000
34:500 000

379:500 000

2.100: 000 000
1.300 :000 000
I .600: 000$000

400:000 000
3.360:000 000

380:000 000
1.371:000$000

1O.511 :000 000

9amueL games. JJJet.eita.
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ILLJI. SNR.

Encarregado, por V. S. de proceder aos estudos em Barbacena, como membro
da Commissi'io d'est~tclo das localidades indicadas pw"a rt nova Capital do Estado

de 1l'finas Ge1'aes, - tenho a honra de passar as mãos de V. S. o relataria annexo
do resultado destes trabalhos.

SA UDE E F H.:\.TERNIDADE .

IIlm. Sr. Dr. Aarão Reis, M. D. Chefe da Commissl'io ctestudo das localidades

indicadas para a nova Capital de "G1inas Gc?"a·cs.

~Ianoel Couto.

EngenhoÍL'a. Civil.





I

Posição, topographia e climatologia

A cidade de BARBACENA. estâ situada no Planalto da Mantiquei1"a, no Estado de
Minas Geraes. Sua altitude, no ponto mais elevado (Largo da Matriz), é de 1.150
metros sobre o nivel do mar, e, no mais baixo, 1.080 metros, tomando para ponto de
partida, em nosso nivelamento, a respectiva estação da E. F. Central do Brazil, cuja
cóta é de 1.120 metros.

A Gommissão Geographica do Estado de Minas Gemes achou, porem, para sua
estação meteorologica, no largo do Rozario, a altitude de 1.156 metros, resultado de
360 observações barometricas simultaneas com as do observatorio do Rio de Janeiro;
e, como essa estação estava 5 metros mais baixa do que o La1"go da :Nlat1'iz, deveria
ser a altitud e des te de 1. 161 metros.

'l'odavia, ac.ceitando como exacto o nivelamento da E. F. Central, preferimos
adoptar, no presente trabalho, para o ponto mais elevado da localidade, a altitude
de 1.150 metros.

Aposiçtro geographica, determinada pela Gommissão Geographica,e de 21°13'32",5
de lat. sul e 0°2' 24",1 de long. occ. do meridiano do Rio de Janeiro.

Em todos os mappas, porem, mesmo os mais recentes, a cidade de BARBACENA. não
está convenientemente collocada.

A localidade é totalmente constituida por uma successão de morros, separados
por pequenos carregas. Uma parte da actual cidade, edificada nos dorsos dos morros
e margens dos carregas, tem pequena declividade, o que não acontece com a outra parte,

edifioada nas encostas, onde encontra-se a declividade maxima de 15 %'
Alem da parte onde esta collocada a cidade de BARBACENA., a ârea disponivel para

a edificação da nova capital apresenta as mesmas condições topographicas, nova suc
cessão de morros com declividades identicas; configuração esta especial do terreno
q ue não permittirâ a edificação da nova cidade em área relativamente pequena,
exigindo, ao contrario, que se estenda em longos e tortuosos braços para todas as direc

ções, iendencia que ja se nota na actual cidade.
Nascem na localidade alguns pequenos carregas, que a atravessam, uns correm

em leito de areia e pedra, outros em leito de argilla; todos pertencem a bacia do Rio das
M01"tes I o qnal passa a uma distancia de cerca de 8 kilometros ao sul da localidade.

Nenhum clesses carregas transbol'da, formando banhados, não só pelo seu pouco

volume, como tambem por ser pequena a bacia de cada um.
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~Jo existem nas clrcumvizinhanças da lo~alidade pantanos ou brejos; apenas a SvV.,
a distancia de 9 kilometros, nas margens do Rio das M01"tes, no logar denominado
Ponte Nova, se encontram alguns alagados, formados pelo leito antigo do rio e cavas
de mineração, que enchem-se com as aguas pluviaes, analogos aos que tivemus occasião
de observar nas margens deste rio até a cidade de S. JaCto cl'El-Rey, mas que
não teem o caracter de pantano:> ou brejos.

O s610 e o sub-sólo são formados geralmente de camadas pouco permeaveis ; a de terra
vegetal eencontrada ate a profundidade de 30 a 40 centimetros, vindo logo em seguida
outra camada mais ou menos argillosa, que em alguns pontos attinge a espessura de
5 metros e mais. Em outl'OS pontos, a pequena camada de terra vegetal é misturada com
saibro. Nos pontos mais baixos da localidade, perto dos corregos, acha-se agua na
profundidade de 2 metros; mas, em geral, só é encontrada a 10 metros, e, nos pontos
mais altos, nem mesmo em poços de 15 metros.

Nos diversos poços existentes na localidade e que examinámos, alguns dos quaes são
aproveitados para fornecimento de agua potavel,-só encontramos agua na profundidade
de lO metros, ou maior.

Em virtude da topographia do terreno e da sua fraca permeabilidade, as condições
geraes do sub-s610 não exigem pl'Ocessos especiaes de drenagem, sendo o terreno jil., por
natureza, enxuto. .

A vegetação, quer espontanea, quer cultivada, indica sufficientemente que a
localidade estudada goza das temperaturas das zonas francamente temperadas, o que
tambem se deduz das observações meteorologicas que fizemos, e, bem assim, das feitas
anteriormente durante uma boa serie de alguns annos.

As de que nos encarregamos foram feitas, com toda a regularidade, desde o dia 16
de Janeiro até o dia 10 de Abril do corrente anno, conforme as instrucções, tres vezes por
dia: as 9\ 15m da manhã, ]h da tarde e 9\15rn da noite (hora do Rio de Janeiro), por
meio de barometro, thermometros, thermometro de maxima e minima, psychrometro,
hygrometro, evaporometro, ozonometro, anemometro e pluviometro.

As 255 observações feitas durante esse periodo deram os resultados seguintes:

. '.

Pressão barometl'ica. mé:iia reduzida a 00
, e ao nivel do mar

Tempera,tura média.
» maxima absoluta
» minima l>

Humidade relativa (média.).
Tensão do vapor a.quoso (média) .
Evaporação em 24 horas ( ~ ).
Ozona »»» (» ).
Altura da chuva cahida (total) .

O vento durante esse tempo soprou nas direcções seguintes:

N.
NNE.
NE .
ENE.
E.

760,Jn/m 47
200 , O

250 , 2
12°, O
78,20

13,00
1,m/m4

5,8
272,m/m2

15 vezes
24 "
37 »

21 »

20 »
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ESE. 13 vezes
SE. 38 »

SSE. 5 ~

S. O »
SS'V. 1 »

SW. I »

"\VSW O »
W 4 :.

wrw 9 »

N'V. 34 »
N r,v 13 »

Oalmas 20 »

Do quadro acima vê-se, que os ventos mais feequentes foram SE (38 vezes), E
(37 vezes) e N'V (34 vezes).

A velocidade média do vento foi de l m,15.
A localidade e, pois, frequentemente banhada por coreentes de ae regulares e perio

dicas; sendo as das direcções NE e NW, em geral, seccas; as de SE, quasi sempre
acompanhadas de ChUV~L, causando mudanças um tan.to bruscas de temperatura, especial
mente na passagem do verão para o inverno e vice-versa, são humidas.

Taes coerentes de ae podem ser consideradas, todavia, não prejudiciaes á salubri
dade da localidade, poe nãn atl'ave$saeem p:1l1tanos, nem logares doentios.

As observações meteorologicas, fei tas anteriormente, durante os annos de 1885
a 1890 pelo illustre engenheiro residente da Estrada de Ferro Central do Brazil,
Dr', Antonio Augusto da Costa Lacel"da, a, de 1891 a 1892, pela Commissão Georra-
phica, otrerecem os seguintes resultados :

Temperatur:J. mêdia. .
Humidade relativa.
Maxima temperatura observaLla.
Minima, abaixo de zero " o,).

A maior quantidade de chuva cahida durante um anno foi, em 1888, de 3076 m/UI;

{)s mezes de mais chuva são: Janeiro, Fevereiro, Março, Outubro, ovembro e Dezem
bro; durante os outros mezes, nada, ou pouco, chove.

As direcções mais frequentes do vento foram, em 1891 a 1892, NE, E, SE, NW;

e a média de ozona foi de 6,6.
As observações do Conde de P,"ad'Js, durante o anno de 1863, dão a temperatura

media alinual de 17° para Barbacena.
Apezar de dados meteorologicos dos poucos annos, registrados ireegularmente, não

atrerecerem bases solidas c exactas para a apeeciação da climatologia de uma localidade,
pode-se affirmal' que Barbacena goza merecidamente de notoria salubridade, reconhe
cida por todo o Estado de Minas Geraes e outros, pelo que é procurada para residencia,
principalmente durante o verão, que ahi é muito ameno, como tivemos occasião de

observar, durante o tempo dos estudos da Commissão.
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II

Abastecimento d'agua

o manancial que nas proximidades de Barbacena pôde fornecer agua em abundancia
para uma cidade populosa, e o Ribeirão F'un elo, af!:luente da margem esquerrla do
Rio das Mortes ..

A agua deverà ser tomada acima de uma cachoeira, que fica na distancia de cerca
de 16 kilometros e a SW da localidade.

No Iogar acima mencionado acha-se o curso d'agua na altitude de 1.090 metros sobre
o nivel do mar, e, portanto, 60 metros mais baixo que o ponto mais elevado da localidade,
em cujo ponto, segundo as instrucções, é mister haver pressão sufficiente para permittir
que as aguas sejam distribuidas aos edificios mais elevados, isto é, pressão minima de 15
metros.

O volume de agua é de 1000 litros por segundo, ou 86.400.000 litros em 24 horas,
quantidade que pôde abastecer uma população de 288.000 almas, à razão de 300 litros
diarios por habitante.

A cachoeira do Ribeirão Fundo tem ulUa quéda de 50 metros, que com o volume
d'agua de 1000 litros por segundo, póde fornecer com segurança uma força de 500
cavallos.

Nas proximidades de Barbacena não encontrámos outro manancial, com volume de
agua abundante e differença de altura necessaria para o abastecimento por meio da
gravidade. Mesmo para a actual cidade, que tem cerca de 6000 almas não se encontram
mananciaes em condições de abasteceI-a convenientemente.

Examinámos os mananciaes que formam as cabeceiras do Rio das Mortes e Ribeirão
Alberto Dias, amuente daquelle ; fomos até os pontos onde a quantidade d'agua era suffi
ciente para o abastecimento, encontrando sempre altitude inferior à necessaria. .

Em altitudes superiores, o volume de agua torna-se insignificante.
Nas cabeceiras do Ribeirão Alberto Dias fomos até à distancia de 23 kilometros da

localidade, achando uma differença de nivel de 25 metros para menos.
Nas cabeceiras do Rio das Mortes, explorámos até uma distancia de 30 kilometros

em diversas direcçõ.3s, sem encontrar altura e quantidade de agua sufficientes.
A' vista do exposto, só o Ribeirão Fundo, apezar de estar mais baixo que a locali

dade, poderá abastecer de agua abundante a nova cidade.
Omanancial ede propriedade particular.

0.3 caracteres physicos e chimilJos da agua, segundo a analyse feita na Casa da
Moeda, são os seguintes:

CARACTERES PHYSICOS: Agua de CÔ1' levemente amarellada, sem cheiro e sabor
anormaes, reacção ao papel de torrrnesol completamente neutra, tendo em suspensão de
tritos vegetaes e al'gilla corada pelo oxydo ferrico.

\
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OARACTERES CHIMICOS: Pela evaporaçio de um litro d~ agua jiltmda obteve-se
um resid uo de 30 milligra1nmas, assim composto:

GAZES: - Em 1 litro d'agua á temperatura 24° cent.:

G.

0,0070
0,0006
0,0014
0,0020
0,0012

traços
0,0160

0,0018

0,0300

1,7
6,8

11.9

20,4

.i

.\

.\

Acido sil icico .
» sulfurico.

. Oxydo farrico e allumiua.
Cal
Chiara. . .
Magoesia. •
Materia orgaoica
Potassa.
Soda.
Perda .

Acido c:lrbooico.
Oxigenio
Azoto.

A agua é, pois, francamente potavel.
Para o abastecimento de uma população de 30.000 almas bastam 9.000.000

de litros d'agua diarios, ou no litros por segundo; a quéda do rio póde,
portanto, ser aproveitada, como força motriz, para elevar a agua a uma altura
de 90 metros.

A elevação de 110 litros por segundo, à altura de 90 metros, exige uma
força de 140 cavallos, força esta que os 890 litros restantes fornecem folgada
mente, pois com 300 litros d'agua por segundo e uma quéda de 50 metros
obtem-se a força motriz de 140 ca.vallos, necessaria para o trabalho das bombas.

Oonforme ficou dito acima, a altitude da parte superior da cachoeira é de
1.090 metros; elevando-se, pois, a agua a uma altura de 90 metros, poderá o
reservatorio inicial ser coHocado na cóta de I, 180 metros, com uma differença de
nivel de 30 metros para mais do ponto mais elevado da actual cidade.

O encanamento de 55 centimetros de diametro, necessario para fornecer os 110
litros d'agua por segundo, com a extensão de 16 kilometros, produz uma perda de
carga de 15 metros; ficam, portanto, 15 metros para a pressão do encanamento de
distribuiçãO.

A installação dos motores hydraulicos, bombas e encanamento de 16 kilometros
de extensão, da cachoeira ao reservatorio de distribuição, será obra bastante dispen
diosa, porque haverá necessidade de motores de sobresallente para attender-se ás
reparações e limpezas indispensaveis, sendo além disso tambem de grande conve
niencia-si bem não imprescindivel-encanamento d~tplo, para os casos de accidentes
que possam interromper o abastecimento por algum tempo, visto que serviço desta
ordem não póde parar, sem graves inconvenientes para a populaçãO.

O encanamento para o reservatorio sera um siphãO, que, partindo da cóta de
1.180 metros, atravessará o Rio das Mortes na cóta de 1.020 metros e alcançara

Annexo C ~
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o reservatorio de distribuição na altitude de 1.165 metros. Terà, portanto, no ponto
mais baixo uma pressão de 16 atmospheras, correspondentes adifferença de nivel de
160 metros, exigindo o emprego de tubos reforçados.

Será, tambem, necessaria a construcção de d~tas pontes, uma para o encanamento
atravessar a Estrada de FerTO Oeste ele NJinas, e outra para a passagem sobre o Rio
das Mm"tes.

Convém, ainda, notar que o abastecimento de uma cidade por meio de machinas
elevatorias onera-se pelo custeio dispenuioso destas, que, para motores hydraulicos, é
relativamente pequeno.

O reservatorio de distribuiçIo devera ter a capacidade de 9.000.000 de litros,
quantidade necessaria para o consumo de 24 horas.

No projecto definitivo sera, porém, conveniente estudar a construcção de 2 reser
vatorios em differentes alturas, afim de evitar pressões excessivas nos pontos baixos do
encanamento.

Avalíamos a despeza minirnt;t que exigirão as obras necessarias para o abasteci
mento d'agua, nas condições acima exaradas, para uma população de 30.000 habitantes,
en12.300:000$000.

O abastecimento da nova cidade, com a pressão de 15 metros nos pontos mais
elevados, fará chegar a agua aos edificios mais altos e servira para a extincção de
incendios, dispensando o uso de bombas; mas não poderá ser aproveitado como força
motriz para estabelecimentos industriaes, por não convir elevar senão a agua inclis
pensavel para o consumo dos 30.000 habitantes.

A agua que abastece a.actual cidade é de boa qualiuade, mas, demasiadamente
insufficiente, e dispondo apenas da pressão maxima de 3 metros nos pontos mais elevados
da cidade. O abastecimento é de 70.000 litros diarios, o que dá cerca de 12 litros por
habitante. Uma pade da população abastece-se de agua de poços, ou dos corregos.

A distancia do manancial à cidade é de 4 kilometros.
Já estão promptos estudos definitivos para. o aproveitamento de novos mananciaes,

que ficam a 10 kilometros de distancia e fornecerão mais 400.000 litros diarios.
Parte do material para o encanamento jà está em Darbacena; mas, como o resto

ainda não foi transportado pela Est?"ada ele Fel'ro Centl'al, apezar de despachado no Rio
de Janeiro ha mais de anno, não póde-se dar começo ús obras, estando, assim, Bar
bacena prilrada desse melhoramento indispensavel.

O nOI'o abastecimento, com o já existente, fornecerão 470.000 litros diarios,
sufficientes apenas para uma população de 1.600 almas à razão de 300 litros diarios
por habitante. A população actual, de 6.000 almas disporá tão sómente de 80 litros
por habitante.

O abastecimento actual é f(~ito poe contracto celebrado entre a Camara Municipal
e o Conselheiro Francisco de Panla Mayrinck, que, em uma das clausulas do contracto,
obriga-se a fornecer a agua necessaria ao consumo da população actual e augmental- a
s'Jg~mcl9 as necessidaeles l'esultantes elo augmento ela população.

O contracto, porém, não estipula qual a quantidade que de.erá ser fornecida por
habitante.
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III

Eso'otoso

o curso d'agua, que nas proximidades da localidade, pl'estar-se-ha a receber e

promptamente transpol'tar os resid uos dos esgotos e as aguas plu viaes e sel'vidas da nova

cidade, é o Rio das MOI'les, dil'ectamente ou por intel'medio de algum aJiluente. O seu
volume d'agua ó de mais de 10.000 litros pOl' segundo.

O apl'oveitamento deste rio p.Ll'a o fim indicado não pl'ejutlicarà, de futuro, as

populações ribeiein has estabelecidas, ou que venham a estabelecer-se à jusante da

localidade, por seI' eUe sufIicientemente vol umoso e de COl'renteza regular com algumas

cachoeiras. Os residuos liquidos dos esgostos, depois de convenientemente depurados por

meios mechanicos ou chimicos, sIo de sufficiente innocuidarie rala ti va, e, dissolvidos em
geande quantidade d'agua, tomam-se inoffensivos.

Alguns autol'es são atd de opinião que póde-s\3 dispensaI' a depuração pl'evia do

pl'oducto dos o"gotos, sem pr-3jui.w das p')pulaçõ.3s ribeirinhas à jusante, lançando-os

dircctamente n'um rio, desde quc o volum o3 deste for 100 rezes maior que o do dito

producto.

Para uma cidade de 30.00) a lnns o Pl'OtI ucto dos e$go tos é mais de cem vezes menor

queo volume do Riod~ts 111ortes; mas, em todo o CJ.SO, s.3rc\. conveniente a depuração

antes do lançamento dos residuos liquidas ao rio.

A nova cidade será dividida pelo divisor d'aguas do Rio das Mortes e do ribeirão
AlbeJ"to Dias em duas partes, ficando cada uma n'uma vertente. A rêde dos esgostos

precisara, pois, ter dous col1ectoros principaes onde vão entroncar os secundarias; um

que vá desaguar ao sul da. localidade, directamente no Rio das ~Mo)'tes, a distancia de

8 kilometros, eo outro, ao oeste, no 1"ib3ir'ito rllbel'lo Dias, à distancia de 12 kilometro~.

A distancia menOl' não se poderá lançar os residuos dos esgotos em corregos, por serem

os volumes destes muito diminutos.

Os apparelho>: para a recepção elos esgotos c conveniente depuração deverão ser

installados nos pontos exkemos dos collectores.

A diffel'ença de nivel é consideravel, o que ex.igil'~~ para 0$ collectores principaes

grandes desenvolvimentos, mesmo procul'ando obviaI' este' inconveniente por meio de

saltos, pois o declive maximo de 0,001 por metro não devera. ser excedido.

Para a localidade estudada não se pl'estam os terrenos das adjacencias à adopção do

systema de depuração pelas terras, dev ido á natureza e configuraçãO destas. A área

levemente inclinada, que encontl'a-se nas margens do Rio das lvlol'tes, no logar

denominado Ponte Nova, é demasiadamente pequena para depurar o volume fOl'l1ecido

pelo esgo to, e, além disso, baixa e hum ida.
Differentes são os systemas de esgotos, cada qual com suas vantagens e seus

inconvenientes, pOl'ém o mais acceito hoje e que tende a ser empregado em geral, é o de

lttdo ao esgoto. Este systema tem a desvantagem de exigir grande secção para os
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coUectores, por causa das aguas pluviaes, mas em compensação as mesmas são aprovei

tadas para a lavagem dos encanamentos.
O indispensavel em todos os systemas é dispor-se de agua em abundancia, que

transporte para longe, o mais brave possivel, o producto dos esgotos.
O projecto de esgotos para uma cidade, e tão complexo, que não se póde, sem

prévio estudo definitivo minucioso, dizer-se de antemão qual o systema que deve ser

preferido.
Avaliamos a despeza minima para a execução das obras de esgotos para uma cidade

até 30.000 habitantes, que se estabeleça em Bar'bacena, em 3.000: 000$000.
O esgoto da actual cidade e feito por meio de sumidouros abertos nos quintaes das

casas, ou pequenas canalisações isoladas dirigidas a corregos e quintaes. O systema de
sumidouros não póde absolutamente servir por mais tempo, mesmo com a actual popula
ção, por ficar o sub-sólo contaminado dentro da localidade e ser inteiramente condemnado

pela hygienc.

IV

Recursos de vida

BARBACENA e~tà situada na região de Minas Ger'aes chamada campo: suas
circumvizinhanças, cobertas de viçosas pastagens, prestam-se vantajosamente para o
estabelecimento da industria da engorda racional do gado para o consumo de um centro
populoso. A industria pastoril está ahi muito desenvolvida, sendo a principal
occupação de seus habitantes a criação do gado.

Toda a área ao redor da localidade presta-se para O exercicio da pequena
lavoura. Ao sul da cidade de BARBACENA existem terras, pertencentes ao Estado,
que se estendem ate a Estação do Sitio, occupando uma área de cerca de
4.000 hectares. Nesta área fundou-se em 1888 a Colonia Rod7"igo Silva, composta
actualmente de cerca de 100 familias italianas com 800 pessoas, que se dedicam â
pequena lavoura e algumas industrias em pequena escala. Toda a área esta dividida
em lotes, dos quaes ainda ha alguns disponiveis.

A Colonia italiana tem dado bons resultados, eUa abastece a actual cidade de
BARBACENA de legumes, hol"taliças, leite, manteiga, ovos, frangos, etc., etc., e
ainda exporta alguns genaros para outros mercaios. Devido a ella tem-se actual
mente em BARBACENA uma alimentação sadia e variada.

Os colonos estão satisfeitos e affirmam que os terrenos são aptos para a pequena
lavoura, sendo apenas ne.cessario um pouco de trabalho para preparaI-os conve
nientemente.

Os productos agrícolas proprios da zona estudada são: feiy"ão, mz'lho, arroz,
canna, mandz'oca, batata, tabaco, etc., etc.,. infelizmente, porem, ha, ás vezes,
falta de alguns desses generos, sendo preciso importaI-os de outros logares.

O clima e a natureza das terras permittem a cultura dos fructos e productos
das zonas temperadas, sendo os principaes: lar'any"a, banana, ananaz, jaboticabas,
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caJú, goiaba, pecegos, uvas, figos e mm"melos. Durante o verão ha grande abun.
dancia de pecegos, marmelos, uvas e figos, que são exportados em grande escala
para differentes pontos.

Os rios e ribeirões que passam proximo da localidade não são piscosos.
As florestas circumvizinhas produzem cascas taninicas, taes como: angico, canna

fistula e barbatimão, que são empregadas em dous cortumes que existem na actual
cidade.

• ão ha noticias de jazidas de alumen, nem tão pouco de minas de sal gemma,
nas proximidades da localidade.

A posição da localidade, em relação aos principaes centros productores, assim
como sua ligação directa ao principal porto da UNIÃO (Rio de Janeiro), pela Estl'ada
de Ferro Central do Brazzl, offerecem solidas garantias de facilidade de vida para
uma cidade de grande população.

v

Edillcacão

A área necessaria para a edificação de uma cidade de 30.000 almas, inclusive ruas,
avenidas, praças e jardins, é de 3.000.000 de metros quadrados, á razão de 100
metros quadrados por habitante.

A municipalidade de Barbacena dispõe de mais de 40.000.000 de metros qua
drados, conforme a cópia da escriptura de doação que nos foi mostrada; além disso,
o Estado possue os terrenos da Colonia Rodrigo Silva, que, com aquelIes, perfazem
superficie superior a 80.000.000 de metros quadrados. Apezar de nem todos os
terrenos prestarem-se para a edificação da nova cidade, por serem uns muito baixos e
outi'Os muito montanhosos, poderá. todavia elIa ser edificada exclusivamente em terras
devolutas, pois a área disponivel é sufficiente para uma cidade populosa.

A localidade estudada acha-se já povoada, constituindo uma cidade de cerca de
6000 almas, com 750 casas, pouco mais ou menos. Seu commercio à bem desenvolvido
e sua industria tem bastante incremento, com especialidade a do fumo.

A cidade de Barbacena é cortada por algumas ruas de largura regular, com edifi
cações de construcção moderna e elegante, que poderão ser mantidas no plano da
futura capital. Algumas ruas, poràm, não podel'ão ser conservadas no estado actual,
sendo preciso alal'gal-as e modificar o seu alinhamento e nivelamento, para serem
dignas de uma cidade moderna.

As duas ruas principaes da cidade, com a extensão de mais de um kilometro cada
uma, são ligadas por beccos de 2m ,5 d'3 largura, em fortes ladeiras

Uma dellas, situada no dorso de um morro, correndo na direcção . E., é a mais
importante da cidade, a de mais commercio e onde està situada a Matriz; a outra,
denominada-7 de S etembro-, quasi parallela à primeira, conduz á estação da Estrada
de Ferro. A primeira é larga e direita; porém a segunda é estreita, tortuosa, e suas

poucas casas não poderão ser mantidas no plano da futura cidade.
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P,lra edificar-se na localidade uma capital digna do Estado ele Minas Ger,zes
serA preciso grande movimento de terra e desapl'0priações. Muitas ruas deverão ser
completamente modificadas; e mesmo em algumas recentemente abertas ha declividade
simultanea longitudinal e transversalmente, estando as casas de um lado da rua em nivel
superior das do opposto, não se tendo attendido ao nivehmento prévio antes da
construcção dos predios, como acontece na rua 1I1artinho Campos.

Na úrea ainda disponivel não ter-se-ha desapropriações a fazel' ; mas será indis
pensavel grande movimento de terra para regularisar o terreno, afim de receber as
edificações e as ruas.

Existem na localidade alguns desbarrancados, que sera mister aterrar.
O sub-sólo não exige obras de ade especiaes para receber os alicerces de grandes

edificios, sendo apenas preciso proceder-se a prévio nivelamento.
Avaliamos a despeza minim:t que exigirão a terraplenagem, arruamentos, ajardi

namentos, arborisação e calçamentos inrlispensaveis em 3.000: 000 '000.
Ha abundancia de pedra propria para constl'ucção à distancia de 2 a 3 kilometros do

centro da localidade, sendo o gneiss a rocha que mais se encontra.
As pedreira,> teem sido apenas exploradas na pade superior, por ser ahi a extl'acção

mais facil. A do Sanaton'o, distante 2 kilometros do centro da cidade, já explorada em
grande escala, fornece gneiss granitoide.

Não ha granito pl'opriamente dito nas proximidades da localidade, mas é provavel
que seja encontrado, visto que o gneiss apparece geralmente sobreposto ao g?"anito, no
,qual se transforma, passando por graduações insensiveis.

Nas margens dos corregos, que atravessam a localid.lde, encontram-se depositos de
areia de boa qualidade, propria p:'lra a construcção ; e, a 3 kilometros ao sul, ha bom
.saibl"o, proprio para macadrzm, que tem sido empregado com bons resultados em algumas
ruas da actual cidade.

Sendo o tenono da localidade em geral argilloso, encontram-se jazidas de argilla em
muitos logares, pura ou misturada com maior ou menor quantidade de areia. A indus~

iria cel"Ctmic'), é ahi a,saz desenvolvida, existindo diversas pequenas olarias, a distancias
de 3 a G kilometros, algumas das quaes na Colonia Rodrigo Silva.

A Companhia Industrial ele Ce?"wnica de Ba?'bacena tem sua olaria. distante
4 kilometros do centl'o da actual cidade, montada de accordo C0m os melhoramentos
modernos e possue um fomo continuo, systema B:J k,. P?de fabricar cerca de 20.000
tijolos diariamente, além de telhas f?'ancezas e n:tcion':tes, tubos de barro, laelrilhos,
etc., productos que ja exporta para outros pontos. Os productos são de boa qualidade I a
julgar pelas amostras e materiaes que vimos em obras.

Existem tambom jazidas de krzolin, que ainda não estão explorada.s; uma amostea,
que vimos, extrahida da camada superior, continha mistura de argilla; somos, porém, de
opinião que, em camadas inferiores, deve-se encontrar o kaolin puro.

Ra diversas cavas de calcareo em facil communicação com a localidade, sendo as
principaes a do kilometro 423 da Estrada de Ferro Central, perto de Carandahy, e a
do BarJ'oso, na Est1'ada de Fe?"I"o Oeste de Minas. A primeira dista da localidade
47 kilometros, e a segunda 64 kilometros, com baldeação na Estaç!io do Sitio, devido á
diversidade das bitolas daquellas duas linhas.
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A do kilometros 4'25 está bem montada com fornos, que produzem 600 saccos de cal
diarios; a do Barroso, porém, ainda não tem installação definitiva, sendo o calcareo
queimado em fornos cavados na terra. A cal produzida em qualquer dellas é de boa
qualidade e já abastece muito5 mercados consumidol'es,

O calcareo póele ser aproveitado directamente como pedra de construcção, fome
cenelo marmore, que já é explorado em pequena escala pela Companhict Industrial de.
Cal e Mannores ele Car'andahy, proprietaria das cavas do kilometro 425, e que esta.
montando apparelhos aperfeiçoados em sua fabrica para o preparo do marmore. AIO.
kilometros de Bar'bacenCl, na Fazench elo Ribeirão, encontra-se taOlbem mal'l1lOre de.
boa qualidade, que já tem sido empregaelo em algumas construcções da actual cidade.

Além do marmOl'e, encontra-se nas proximidades de Barbacena uma rocha, especie
de esteatite, vulgarmente conhecida pelo nome de peelr'a sabcro, que presta-se admira~

velmente para decorações, por ser illollc, qut\udo recentemente extrahida, tornando-se
dura sob a acção do tempo,

lIa desta qualidade pedras ue côres variadas, que são empregadas no fabrico de
panellas e outras vasilhas.

As circumvizinhanças da 10calil1ade são escassas ele vegetação de alto porte; apenas,
á distancia de 6 kilometros, ha algumas pequenas mattas, quo fornecem madeiras de boa
qualidade; a 25 kilometros, porem, enc0ntram-se mattas frondosas, com capacidade
para abastecer a edificação de uma granue ciuade.

Actualmente não ha grande facilidade d obter-se madeiras para construcção, por
não haver mu itos e:lgenhos de Sdrra e ser grande parte serrada amão.

Os pessimos meios de comm unicação, difficultando e encarecendo o transporte, fazem
com qne a madeira im porbda do Rio de J an'3iro :fiq ue mais em cou ta, do que a da loca
lidade. Havend grande prOCUré\, Ó provavel que se estabdeçam mais engenhos;
sendo, porém, indispensavel modific3.r-se o caminhos existentes, para facilitar
o transporte.

As prillcipaes madeiras são: angelim, angico, cabúina, camar'a, cangei'ana,.
canna(istula, canell'J,s de varias especies, cedr'o, guatambú, ipé, jacal'andd, massa
rameluba, pinhei}'o, sassafraz S~tcu.'Pú'a, vinhatico, etc., etc,

VI

Illuminação C viação urbana

A illuminação, quer publica, quer particular, para poder satisfazer n'uma grande
cidade ás exigencias sem pre crescentes da vida moderna, deve ser a elcctrica, por fornecer
a luz mais bella e commoda e que vai sendo empregada em todas as localidades que
installam serviço regular de iIlumillação. A prod ucção da electricidade para illumi
nação de uma cidade de 30,000 almas exige uma força de 4000 cavallos, sendo indispen~

savel, para Bar'bacena, o emprego de machinas a vapor, por não haver nas proximi

dades da localidade cachoeiras que possam fornecer esta força.
Avaliamos a despeza minima, para a installação da illuminação electrica de uma

cidade de 30,000 almas, em 415:000 000.
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As condições topographicas da actual localidade não se prestarão ao estabelecimento
e regular funccionamento de carris urbanos c suburbano.>, sem que seja feito grande
movimento de terra, para diminuir a declividade de alguns pontos.

Só um estudo definitivo porlerá fornecer dados seguros sobre as difficuldades a
vencer, para a ligação tios differentes pontos da futura. Capital por meio de carris
urbanos e suburbanos.

Quanto á tracção, deve ser a electrica, por ser a mais commoda, asseiada e economica,
mesmo sendo a electricidade produzida por machinas a vapor; tanto mais quanto é a
propria para vencel' fortes declividades.

VII

Commercio

BARBACENA dista 378 kilometros do porto do Rio de Janeiro, primeiro dos ESTADOS
UNIDOS DO BRAZIL e da AME RICA DO SUL. E' este o principal porto para o Estado de
Minas Geraes, pelo qual é feita a maior parte de sua importação e exportação, quer
directa, quer indirectamente, por. intermedio do mercado da Capital Federal, e ainda
o ha de ser durante muitos annos, visto não haver por em quanto estradas de ferro de
outros portos do littoral para o centro do Estado.

A communicação com o porto do Rio de Janeiro é feita directamente por meio da
Estrada de Ferro Central do Brazil, com a bitola de 1m,60, sendo esta a principal
arteria do plano geral da viação ferrea da União.

Para ligar BARBACEN Aao plano geral da viação ferrea do Estado de Minas Geraes
basta construir-se uma estrada de ferro, que, partindo da estação do Ban'oso, na Estrada
de Ferro Oeste de Minas, va ligar-se na estação do Pomba á Estr'ada de Ferro Leopol
dina, passando por BARBACENA. O Estado de Minas Gel'aes concedeu jâ privilegio aos
Srs. Conde de Leopoldina e Dr. José Alexandre de Moura Costa para a construcção
dessa estrada de ferro, que terá um percurso de cerca de 150 kilometros, tendo jâ se
procedido aos estudos.

Com a construcção dessa linha ficara BARBACENA sendo o centro da viação ferrea
do Estado de Minas Gera~s. Ligar-se-hu, de um lado, â rêde da Est?"ada de Ferro Leo
poldina, cortando em seu trajecto a projectada Estrada de Ferro do Rio Dooe, e, do
outro, á Estrada de Ferro Oeste de llfinas, que por sua vez corta, ou vai entroncar-se
em diversas estradas de ferro do Estado de Minzs Geraes e de outros Estados.

1 ão ha rios navegaveis nas proximidades da localidade.
Em annex.o, juntamos duas plantas, uma da localidade e parte da Coionia Rodrigo

Silva, em escala de 1:8000, e outra da actual cidade, com curvas de nivel, em escala de
1:4000.

No quadro abaixo damos a avaliação da despeza minimz que exigirà do Estado a
construcção de uma cidade de 30.000 almas para a nova Capital em BARBACENA. Cum
pre-nos observar, que só á vista de um estudo definitivo é que se podera fazer um
orçamento exacto e seria.
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1. EST UDOS DEFINITIVOS

I. o Levantamen to da carta topographica e organização do
projecto geral da nova. cidade .

2. 0 Organização do projecto gera,I definitivo para os traba-
lhos de abastecimento d'agua..

3. o Idem idem para os esgotos .
4. o Idem idem para os de illuminação eIectrica.
Eventuaes .

II. EXECUÇÃO

5. o Terraplenagem, armamontos, calçamen tos, jardinagem
e arborisação .

6. o Execução dos trabalhos da abastecimento d'agua.
7. o Idem idem de esgoto .
8. 0 Idem idem de illuminaÇ<'í.o. •
Q. o Construcção dos edificios pu1Jlicos indispensavei,.
Eventuaas.

Total.

00 OLUSÃO

200:000$000

70:000 000
80:000 000
15:000$000
35:000 000

3.000:000$000
2.300:000$000
3.000:000$000

400:000$000
3.360:000$000
1.740:000$000

400:000$000

13.800:000$000

14.200:000 000

Do que fica exposto conclue-se que BARBACENA, reunindo todos os requisitos esseu
ciaes e necessarios exigidos para a edificação de uma cidade de populaçãO limitada, em
bora, devido ás suas condições especiaes, seja essa um tanto dispendiosa, presta-se vanta
josamente para o estabelecimento da nova Capital do Estado de Minas Ge?"aes, desde
que sua população não exceda de 50.000 almas.

.J!Lan.aeL 9. I~auta.

(ElIgcl1lteiro civil).

AUl1exo C 3
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Encarregado, por V. S. de proceder aos ~studos em Juiz de Fora, como membro
da Commissão d'estudo das localidades indicadas para a nova Capital do Estado
de l11inas Gemes, - tenho a honra de passar as mãos de V. S. o relataria annexo
do resultado destes trabalhos.

SAUDE E FRATERNIDADE

Illm. Sr. Dr. Aarão Reis, M. D. Ohefe da Commissão d'eslt~do das localidades
indicadas para a nova Capital de Jlinas Geraes.

.
Et~genio. de Bar)'os Raja Gabaglia,

Bacharel em matheUlaticas.





1

Descripcão physica

'§ 1.'°_ POSIÇÃO GEOGRAPHICA.

De accordo com as instrucções recebidas, urna vez' em Juiz de FÓl'a tratei de fazel'
um reconhecimento geral que pel'mittisse determinar as direcções segundo as quaes
tende a desenvolver-se a cidade. Esse trabalho preliminar não só convenceu-me de que
eram as melhores possiveis as duas direcções prillcipaes, seguidas actualmente pelas
novas edificações, como tambem mostrou-me nas cercanias da cidade ál'ea sufficiente
para a construcção de uma grande capital, dotada de todos os melhoramentos da ade
moderna. As direcções a que me refiro são: a da margem direita do rio Parahybuna cm
busca das estações de Marianno Procopio e Bemfica e a do vaUe do ribeil'ão denolUÍ11ado
da Tapera acompanhando a estrada de rodagem da União Industria em demanda do
agrajavel arrabalde da Gramma.

Em seguida, tendo chamado para auxiliar-me nos trabalhos de campo o Sr. Pedro
Joel Sicard, pratico em taes serviços, fiz levantar, co~Corme então vos participei, um

esboço topogl'aphico da região que deve ser utilmente aproveitada no accrescimo da
actual cidade. Esta região capaz, como adiante se verà, de receber população superiol'
a 200 mil habitantes, acha-so limitada, na planta annexa, pelas e 'taçàes de Juiz de
Fóra e Bemfica, na Oentral, e pela da Gl'amma no Ramal dOa Piau : seu compl'imeto no
azimuth 39° NW é de 14.200 metl'os, sua maior largura é de 7.200 metros. Approri
madamente, o perimetro é de 34.700 metros e a àrea de 46.388.4.J.O metros qua

drados.
Encorporei à esse esboço cópia da planta da cidade levantada pelo distincto DI'.

Howyan, engenheiro da Intendencia.
Os instrumentos empregados foram o aI1eroide e o transi to, tendo sido o ultimo em

prestado pelo Dr. Howyan - o que agl'adeço. As planícies de Bemiica foram illveladas
com o nivel de Gudey, não tendo sido passiveI empregai-o, em toda a região estudada,
pelaexiguidacle de tempo, falta de pessoal apto o multiplicidade de serviços diversos à
executar em pontos distantes e a horas certas.

A cidade de Juiz de Fóra está em 2204'5'36"1 de latitude Se 0° lO' 7/,5 cm
arco, ou Oh 001 405,5 em tempo, de longitude W do Oh ervatorio acianal do Rio de

Janeiro. A deelinação magnetic.a-da agulha é 9°6'.
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Immensamente irregular ó a superficie do solo de .Juiz de Fora, como é facil ver no
esboço topogeaphico. Pelo nivelamento da E;;teada de Ferro Central a altitude da
i'cspectiva e~tação é de 6751ll

, 851 sobre o nível do mar; na rua Direita onde fiz o.
posto meteorologico ê de 670 metros; n::t parte mais elevada das actualmente habitadas
do morro de Sant'Antonio é de 730 metros.

A altitude da estação ue :\1arianno Procopio é de 678 metros. Na colonia alIemã que
existe no moero atraz desta estação, por aneroide determinou-se a altitude de 834
metros, na propriedade da viuva Kelmer.

A estaç:[o da Gramma,' segundo a nota que fez-me o obsequio de enviar o
Se. Dr. Oscal' Taylor, muito diJno cngenheieo residente da Estrada de Ferro Leopoldina,
tem a altitude ele 74211\,511.

Situada entre as coedilheieas do Mal' e ela Mantiqueira e quasi às abas desta,
Juiz de I'óra pertence a zona denominada da matta. Suas aguas correm todas por inter
media do Parahybuna e seus affiuentes paea a importante bacia fluvial do Parabyba

do S:11.

§ '2." - CO~FIGURAÇÃO GERAL no TERREKO

A reglao estudada apresenta-se como um longo valle flanqueado de montanhas
acompanh:lndo o riú Parahybuna, cujos diversos afI:luentes dão por sua vez origem
a novos valles. Em geral e· principalmente a margem esquerda do Parabybuna, o
terreno toma a furma de um plano, mais ou menos levemente inclinado sobre o rio; a
largura deste plano é muito variavel : na actual cidade, entre as estações de Juiz de
Fora e Marianno Procopio é em media de 3501U

, em seguida esta largura diminue
consideravclmente na rua Bernardo' de Mascarenhas e principio da estrada para
Bemfica ; do kilm. ~80 da Central alarga-se muito, formando-se as chamadas planícies
de Bemfica, das quaes a primeira, na fazenda do Sr. Franklim, mede em numeros re
dondos 768000(1)2; a segunda na situação do Sr. Pinto da Fonseca, 982650012 ; e a

terceira que estende-se da Feira da Companbia Frigol'ifica até adiante de Bemfica tem
uma area apprúximada a 3699200(1)2, separada por uma pequena collina em duas partes,
uma de 2368000m2 e a outra de 1331200m2 •

Na margem esquerda do Parabybuna, a parte que pode ser considerada levemente
inclinada é até Marianno Procúpio mais estreita que a correspondente da outra margem:
um pouco adiante, porém, desta referida estação, uo valle da Tapera, o terreno alarga-se
em supcl'ficie relativnmente grande e pouco inclinada e que appl'oximadamente mede
1024000m2 . Em seguida a largura diminue consideravelmente.

Entre os diversos valles dos affiuentes do Parahybuna nota-se o da Gratidão
que a padir da Marianno Procopio desenvolve-se, galganào elevada montanha: é ao
principio estreito, abl'indo-se, porém, no alto em grande extensão, permittindo
pontos de vista magnificos e a aspieação de ar ricamente oxygenado e vivificado pelas
florestas das cercanias e mattas da Mantiqueira: ahi existe uma colonia de origem
extrangeira, e em grande maioria allemã, denominada PedrG II ; abi poder-se-Iu
formar uma cidade de recrl3io e do verão que pelo clima em nada serà inferior 'a
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Petropolis. Esta parte não consta do esboço topographico apresentado,onde apena'
se indica o principio dos caminhos que a ella conduzem.

Deve-se tambem chamar a attençêIo para o valle do ribeirão da Gramma que

permitte sem oLras de desmonte ou emprego de ruas em ladeiras a localisação de
milhares de familias: a amenidade do clima, a feliz' situação e os meios faceis de

transporte quer pela via ferrea do Piau quer pela estrada de rodage:l\ que passa
pela Tapem, farão, sem duvida, em pouco tempo do pequeno povoado da Gramma

um destes suburbios como os que possue a Capital Federal. A pal'te plana mede
732.860m2

•

Os valles dos ribeiroões dos Burros e do carrego da Anta, occupados actualmente
pelas fazendas de «Boa Vista» e «Caxoeira », apresentam tambem as melhores condições
para habitabilidade.

A parte relativamente plana que constitue o fundú dos "alles, limita-se por llma serie
continua ele morros e collinas, de altura media de uns 401U

, pel'feitamente habitaveis quer
pela optima qualidade do solo, quel' pela facilidade das ruas que poderão ser traçadas,

permittindo cO,nstante movimento de carros e carroças. Raros são os moeras cujos encostas
apresentam difficuldade para a abertura de ruas de iacil accesso: entre estes, o mJlB
notavel eo morro do Imperador a cujos pes se ex.tende a actual cidade, parte da qual
acha-se sobre o morro de Santo Antonio e alto do Pa~sos, contrafol'tes daqye.llú. Do
lado da cidade, o morro do Imperador tem grande declive, achando -se mesmo em
alguns pontos a pique, de sorte a tornar quasi impossivel de certa zona em diante a
edificação regular de casas: na planta só esta marcada a parte praticamente habi tavel.
Na encosta opposta, o declive é bom, permittindo que pelos caminhos existentes,
construidos sem arte e mal conservados, subam facilmente os carros ele praça até o
ponto culminante, d'onde o panorama vasto e imponente ao mesmo tempo que domina

superiormente a cidade de Juiz de F6ra e toda a região que estudei, mostra nos
limites do horizonte numerosos cumes da. Mantiqueira, entre os quaes um disseram-me
seI' o monte Mado, pl'oximo a Barbacena: nesta en::osta é que existe a colonia
Pedro II. .

O aspecto geral desta regiãO, conforme se vê pela planta, e montuoso, ex.cepto
nas cel'canias do rio Parahybuna e seus affiuentes (pl'incipalmente em Bemfica) onde o

aspecto ó de planicie. O terreno é secco nos morros e colinas; pl'oximo aos rios e
humedecido por causas adiante estudadas : em alguns lagares (no Botanagua; nos

terrenos em frente a cadeia, na rua do Sapo, na Tapera, em pontos das planicies
do Bemfica, na caxoeira da Gramma) o terreno é bl'ejoso, devido principalmente ao
descuido do homem que por ignomncia ou capricho modifica sem critel'io o regimen

natural das aguas, e por inercia não tl'ata dos meios, muitú3 dos quaes indicados pelo
mais elementar bom senso, para dar escoamento às aguas, cousa facil n'uma regiãO,
como esta, com declive sufficiente e cursos el'agua com todas as condições exigidas.

Na planta marquei com os signaes convencionae3 os logal'es em que se notam em

maior numero estes brejos e alagados.

A declividade do te'rreno em relação ao rio é facilmente obtida pela planta: o
quadr.o que se segue dã a declividade media de diversas ruas da actual cidade.
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COMP. DEClIV.

Rua de Santo Antonio , " 640 0,017
» Direita ate os Passos. 3200 0,006
» do Oommercio. 1700 0,008
» Marechal Deodoro 1700 0,002
}) do Espirito Santo (toda). 1240 0,040
» de Santa Rita. 750 0,004
» Barão de S. João Nepomuceno 640 0,0047
» Halfeld (toda) . 1700 0,024
» 15 de Novembro (toda) 1600 0,038
» da Liberdade. 1280, 0,020
» Remjamin Oonstant . 800 0,007

As montanhas e collinas d'esta região são contraforte:> da serra da Mantiqueira :

as da margem direita pertencem li serra do Funil, as da esquerda â serra de Agua
Limpa c Leopoldina. O ponto culminante da zona estudada é na explanada do Impe
rador, no morro desta denominação, cuja medida, em vossa companhia, tive occasião

de obter, empregando os nossos aneroides que concordaram completamente; a differença
de nivel achada comparativamente ao portão do Passeio Publico, na rua Direita, foi de
260 metros, ele sorte que a altitude da explanada e de 938 metros sobre o nivel do mar.

A conhecida e admiravel fertilidade da zona da matta enriqueceu esta região de

florestas enormes, cujos restos demonstram ainda a antiga pujança, ante... de atacadas pelas
forças poderosamente destruidoras de que dispõe o lavrador brazileiro: o machado e o
fogo. Encontram-se dentro dos limites do esboço topographico apresentado porções ainda
cobedas de ri1attas vil'gens e de capoeiras altas. As planicies de Bemfica, de vegetação

baixa, acham-s3 transformadas em pastos.

§ 30 - liYDROGR,APHIA

O principal curso d'agua da região estudada e o rio Pal'ahybuna, cujo nome
de origem ,indigena significa (Para-hy-una) rio de 'aguas escuras - qualidade esta que

realmeate p:>s'ue: a cor das aguas, cCJmmuns aos rios americanos que correm sobre
granito, conforme observàra o illustre A. de Humboldt, edevida ú decomposição das
materias humicas pelos alcalis. (V. os recentes estudos ele Muntz e Marcano, Ac. de
Sc. 18':>9.)

O Parah)'buna tem sua ol'igem na sérra da Mantiqueim e segue como direcção geral
de seu CUI'SO a ele NO-SSE. Seus principaes affiuentes são na região estudada, á margem
direita: o Joio Nico, o da Feil'a,' o da Oaxoeirinha, o do Franklim, o da Gl'atidRo

o' da Liberdade e o da Independencia; à esquerda: o rib:)Írão dos Burros com seu
affiucnte o da Anta, o da Gl'amma, o da Tapera, o 'riacho do Assis, ó ribeirão dos
Linhares,.

Nesta regicto, o cur.iO é muito sinuoso, permittindo, por8m, as condi'ções do solo
(o que já se tem feito em alguns pontos) a 1'ectificaç'io sem grandes c1espezas e sem
difficuldades technicas. Por uma seri:e de expe:'icndas que fiz, em uma: distancÍÍ:l. medida
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de 150 metros a partir da ponte para o Botanagua, em frente á estação da Central,
achei nas aguas medias e à superficie do rio uma velocidade de 0111,6 por segundo. A
declividade média do rio entre Mariano Procopio e Juiz de Fora e de 0111 ,83 por kilo
metro .

. Ate Juiz de Fora o rio Parahybuna, segundo as informações dadas, não tem rapida
mudança de nivel; abaixo desta cidade, porém, existem numerosas corredeiras e ca
xoeiras, produzindo grandes forças motrizes, taes são as corredeiras da Fazenda
Gramminha, a caxoeira aproveitada pela Companhia de Electl'icidade, as caxoeiras da.
estação do Espirita Santo, etc.

As ribas do Parahybuna são em geral inclinadas docemente, e pvuco altas: são
argillosas e cobertas de vegetação. O leito e de pedra, areia (J.; que vos envio amostra)
mais ou menos fina, de saibro e algumas vezes de terra al'g'illo-arenosa: nelle não ha
vasa, e a pouca lama que se encontra ou perto das pontes ou nos lagares do pequena
velocidade, e formada por detl'itos vegetaes arrastados pelas aguas.

Não são ft'equentes as inundações do rio, cujos effeitos podem ser facilmente melho
rados, e quiçá evitados de todo, com a sua rectificaç.lo e com a limpeza de suas margens.
Na verdade, passaúdo o rio por zona de exhu berante fertilidade, contem no seu seio
prodigiosa quantidade de madeira, ramos, folhas, etc., que nos pontos estreitos, nas
curvas, nos vertices dos angulos difficultam a corrente natural, formam saltos e remansos
e facilitam nas chuvas torrenciaes a inundação em taes lagares.

Os aliluentes acima citados do Parahybuna são ribeirões e riachos que seguem os
da margem esquerda a direcção geral de W -E., e os da direita a de E-W. Suas ribas
são quasi sempre baixas, eoleito é de pedra, areia ou saibro e de terra argillosa. Atra
vessam terrenos entregues a cultura ou transformados em pastos.

Os alagados e brejos existentes que não se podem chamar pantanos naturaes pois
a sua vegetação não é a dos charcos, são commumente produzidos, pelo homem que por
cercas, muros, estradas, aterros, escavações mal collocados, etc., cortam e alteram a
direcção natural das aguas correntes superficialmente ou em pequena profundidade.
A este factor importante, juntam-se os seguintes: exhuberancia da 'Vegetação florestal,
as inundações do rio e a falta de limpeza nos tel'renos e nos carregas fazendo que se
accum ulem em enormes porções a materias olidas arrastadas dos morros pelas aguas de
enxurrada. Para não citar mais de um exemplo, consideremos o chamado pantana em
frente a cadeia e vejamos a sua historia : ao ch.::gar a este ponto a antiga estrada de
ferro Pedro II, hoje Centl'al, encontrou o Parah)'buna formando uma grande curva
e margeado pela estrada União e Industria (actualmente rua do Marechal Deodoro),
foi então necessario escolher um dos seguintes alvitres: ou atravessar o rio duas vezes
ou mudar o seu curso. Este ultimo foi o aceito, dizem que por ser o mais economico, não
se tratando de aterrar convenientemente o leito po'to em secco de modo que formou-se
uma consideravel depressão no terreno, tanto mais grave e pel'igosa quanto ahi des
embocava o carrego da Indepelldencia, aproveitado para o serviço de esgoto. E e
preciso não esquecer que tratava-se de serviço feito :L custa da Administração Publica
e por engenheiros: a despeza que estã fazendo a estrada de ferro para aterrar este
pantana mostra mais uma vez o que são as economias impensadas.

D-2
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Todos os alagados que vi nesta zona podem desapparecer facilmente empregando:..se
em uns, aterros relativamente baratos, e em outros, a colmagem ; porém, em quasi todos,
basta a abertura de vallas para dar o escoamento ás aguas, tendo-se o cuidado não só de
conservar limpas estas valIas e os differentes corregos que já. naturalmente existem,
como tam bem de prohibir que novas construcçõas e novas plantações venham modificar
o regimen das correntes. Julgo tambem indispensavel a limpeza do rio e de seus a1:lluentes,
quer no leito e dentro da corrente, quer nas margens; assim, como parACe-I11e de
grande utilidade a rectificação do rio para augmentar a velocidade e evitar a formação
de bacias reintrantes e angulos salientes - causas de grandes alterações no uiveI da'
aguas. Com effeito, a limpeza da grande vegetação, em geral canna brava, que existe
dentl'O do ribeirão da Gramma, logo em seguida ao povoado, e o quebramento de
algumas pedras que interrompem ocurso das aguas, ba tariam para seccar completamente
os fundos dos quintaes deste logar e fazer desapparecer o brejo existente pouco antes de
chegar a caxoeira.

§ 4. 0_ ATUREZ."" DO SUB-SÓLO

, A região estudada, notavelmente pobre em mineraes de certo valor economico,
repousa sobre rocha metamorphicas altamente crystallinas, que servem-lhe de base;
geologicamente, é referida por Hartt, com quem concordam os professores [ er aI de
Gouvêa e Derby, ao systema laurenciano, que abrange as zonas das er'l'as do Mar' e da
'Ylantiq'ueira.

As rochas mais abundantes nesta região são: gneiss de estructura prophyroide,
gneis micaceos, micaschist'Js, leptynitos e pegmatitos.

A's vezes, as rochas apresentam-se alcarltiladas com superficie completamente denu
dada, tal é o caso do Morro do Imperador (hoje da Libel'dade), na encosta fronteira
á cidade. Outras vezes, jazem perto da superficie, sob camada de terra de pequena espes
sura. O caso geral, porém, é acharem-sc cobertas de grandes camadas de terra areno
argillosa, argillo-arenosa e francamente argillo a, com muitos metros de altura, consti
tuindo o sólo e suh-sólo de toda esta região.

Os numerosos poços e córtes examinados apresentam a seguinte disposiçãO: -na
parte superficial, uma camada vegetal composta de areia, argilla e humus formado por
materias organicas, principalmente vegetaes; em seguida, uma camada de argilla,
misturada com areia, sem signal de estratificação, tomando muitas vezes o aspecto e a
fôrma crystallina primitiva; e, finalmente, a rocha.

Não encontrei dif:ferença caracteristic~ entre a parte superficial - o sólo - e a
parte mais central - o sub·sólo -; nota-se apenas differença de coloração, mais ou'
menos vermelha, ou amarella, sendo que, commummente nos valles, a porcentagem em
areia. cresce com a profundidade.

Sómente em dous poços encontrei apparente mudança nas camadas terrosas. N'um,
perto ~a.Cadeia, depois de 1m,SO em terreno areno-argilloso avermelhado, encontrei
ump. terra escura com espessura superior a 1m,65 em contacto com O lençol d'agua; '.
o exame que fiz revelou a exisi\lencia de re'stos organicos vegetaes, o que deu-me a expli-
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cação do phenomeno, que consiste simplesmente ua desoxydação do peroxydo vermelho

em pl'esença das substancias ol'ganicas, e na sua sua tl'ansfol'maçãO el1; peroxydo negro.
N'outro poço, perto do Asylo de J.vIendicidade, e peoximo a um corrego,. SOl) a camada
amarellada, encontrei uma de barro beanco, que parece-me ser devida ao teansporte
pelas aguas do principio corante soluvel. Por consequencia, mesmo nestes casos,
os caractel'es chimicos das terras não variaram, havendo apenas modificações physicas
relativas à coloração.

r\. podel'osa camada de argUIa areno a, que cobre os morros e valies de. ta região,
forma-se pela decomposiçãO da rocha sub-jacente, atacada pel ) acido caebonico e a humi
dade rlo ar atmosphel'ico, auxiliados pelos ventos, pela chuva que allue a argilla, arras
tando-a para as baixadas e transporta o quartzo que, mais pesado ri ue aquella, deposita
se como areia onde a força das aguas é insufficiente para arrastaI-o, a espera de novas
enxurradas, que pouco a pouco o vão levando até o Oceano,- seu grandioso tumulo.

Importante agente de decomposição é, tambem, o desequilibrio entre as tempel'aturas
minima e maxi~a, produzindo a desaggregaçãO da rocha em lascas com are tas vivas.
Nos logares escarpados, denudada a rocha pelo transporte nos pI'oductos de decompo
siçãO e apresentando uma su perficie lisa, por consequencia inconveniente para o ataque
pelos agentes atmosphericos, a vegetação vem trazer o seu auxilio, por meio de algas
que dão a côr negra notada em certas superficies das rochas alcantiladas, em eguida por
lichens, depois por orchideas, br'omeliaceas, etc., cujas raizes, mecanica e chi mica':'
mente, atacam a rocha, tornando-a apta para soffl'er a influencia de truidora da atmos

phera. Nos terrenos mais ou menos planos, em meia laranja, nos valles, etc., não ha
denudaçãlJ, de sorte que, decompo~ta a crosta, parecia que deveria ficar o centro da
rocha livre do acido carbonico e do vapor d'agua; porem a vegetação, princi palmente a

das ,Çramineas, entrelaçando as raizes, conserva a humidade, que absorve o acido car
bonico e, conduzida pela acção capillar da terra, leva-o até a superficie da rocha. Os
insectos e outros animaes facilitam os phenomenos de decompo iÇão das rochas com os

golpes e feridas que nallas fazem.
E' pl'eciso notar que, nos valles desta regiãO, a parte argillosa tem porções arras

tadas das alturas pelas aguas pluviaes, parecendo a primeira vista que deviam apresen
tar o caractel' dos terrenos sedimentario - a estratificação -; si, porém, nos recor
dal'mos de que a ob ervação e a experiencia ensinam que os depositos argillo os 6 se
podem regularmente e tratiflcar no seio de aguas tranquilJas, o facto fica naturalmente

explicado.
Em algun' logares- como vi na fazenda da familia Rezende,no Retiro, e em outras

- exi tem grande pedras isoladas, arredondada, ou então sobrepostas de maneira
notavel, si neto extravagante, parecendo desafiar as leis do equilibrio, ou serem
constl'l1cções prc-historicas de um povo gigante. A heterogeneidade da massa rochosa
pel'mittindo decomposiçãO de energia differente em sentidos diverso~, dá a razão suffi

ciente de semelhantes factos.
A at'gilla, principalmente nas baixadas e valles, soffre alteração; o barro vermelho,

em pl'es nça de substancias organicas, torna-se preto, ou azulado,. em contacto com a
agua, colora-se de amarello, etc. A esplendida collecção de 18 exemplares ele argiltas
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àiversamente coloridas, que vos envio, foi obtida, perto de ~![athias Barbosa, pelo dis
tincto e illustre cavalheiro Sr. tenente-coronel Cicero da Ponte, a quem me confesso

muito agradecido.
Em algumas partes, grandes 'Geei?"os de substancias fortemente crystallinas e ditfe

rentes das da rocha sub-jacerite, cortam as camadas argillosas, e algumas vezes
afilaram li superficie; tal e o caso, na estação do Parahybuna, onde ha um 'Geeiro de
calcareo, de que fiz analysar uma amostra, cujo resultado está em annexo. 1

No Laboratorio ela Companhia Organisação Agricola, cujo chefe, o Sr. Arnoux,
eum habil chimico, haviam sido analysadas dez amostras de terra provenientes da
Fazenda Boa- Vista, situada perto de Bemfica, na direcção da estação de Chapeu de
Uvas.

O SÓlo desta fazenda é geologica, physica e chimicamente identico ao comprehendido
entre Juiz de Fora e Bemfica.

. As analyses do solo e sub-solo de JUIZ DE FÓRA, por mim mandadas fazer, ainda não

estão promptas; espero, porém, recebeI-as a tempo de annexal-as ao presente relataria.
As dez analyses acima referidas e que vão em annexo 2 dão jã idéa sufficientemente

exacta das condições physico-chimicas do solo dessa zona. Pel'mittem obter os seguintes
resultados:

J. o - A porcentagem media de agua a 150 grãos, relati'vamente a terra secca ao

ar, ê um pouco su perior a5 % ;
2. o - N'uma peneira de JDl/m ficou como l'es:duo, em média 4,4 %, sob a forma

de restos organicos e pedras, tendo passado um pouco menos de 90,6 % como terra fina;
3.° - A porcentagem média de humus, é 0,63%, e as das materias organicas que

atravessaram a peneira de 5,82 % ;
4. o - A porcentagem média da areia foi de 50 % e a da argilla de 32 %.
So em uma das amostras, a argilla (432"",03) está em porcentagem superior á da

areia (419,97); em outra a quantidade équasi a mesma (420g"',36 de argilla e 419,87

de areia) .
Em muitas, é grande a ditferença entre a. argilla e a areia, assim temos respe

ctivamente 605gr ,67; 60-1gr ,56 e 594gr ,30 de areia para 260"",86; 246gr,77 e 250S"',44 de
argilla.

O ultimo resultado collocca estes terrenos, segundo a classificação de Gaspal"in,
ntre os siticosos. Pela classificação do autor da l1faison Rustique eIles são areno

argillosos, ou argillo-arenosos, conforme a preponderancia da areia, ou da argilla.
Sigo, porém, a denominação dada commummente em nosso paiz ao terrenos produzidos
pela decomposiçãO des as ?"vcllas graniticas lawl'encianas,- a de a1"gillosos.

O estudo do su b-solo, jã em poços que fiz abrir em diversos pontos, já em outros
existentes, revelou-me um grande lençol d'aguas subterraneas, cujas variações de nivel e
origem não me foi passiveI estudar. Julgo-o, porém, moveI: a chuva que cahe na região

ão me parece explicar a sua formação, porque, examinando a parte alta da cidade, vejo

1.-V. nnnexo G.

Z.- V. nnnexo G.
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que, em razão do fortissimo declive, a agua' cahida tende, pelo proprio peso, a descer' sem
se demorar em ponto algum de um terreno muito pouco permeaval, e, comtudo, ahi en
contrei sempre agua, havendo em quasi todos os quintaes poços permanentes aproveitados
para bebida e para empregos domesticas. Além disto, notei, nos poços que abri o seguinte:
o terreno secco, a partir de um ou dous centímetros da superficie do sôlo ( a qual algumas
vezes achava-se molhada por chuvas), só apparecia hum ido perto do lençol su bterraneo,
sempre poderoso e quasi sempre de aguas crystallinas e limpidas com gosto agradavel,
apezar de pouco arejadas.

Não tive occasião, em nenhum dos numerosos poços examinados (só na planta acham-se
marcados 41 ), de ver desde a su perficie até o lençol subterraneo o solo humedecido de modo
a provar a infiltração de aguas pluviaes. Em todo o caso, não quero fazer hypotheses e
não posso fazer affirmações categoricas;- pequeno foi o tempo de que dispuz e grande
era o trabalho a executar.

Attribuir a agua subterranea ao rio, é absurdo que nem merececontradicta; basta o
conhecimento das qualidades physicas destes terrenos argillosos e a simples inspecção da
planta para reduzir a pó semelhante opiniãO. [os terrenos baixos, proximos ao rio, sem
duvida que este tem influencia; assim como as chuvas, cujas aguas, recolhidas em
diversas valIas de esgoto e carregas pouco limpos e de pequeno declive, estacionam em
pontos da baixada e, auxiliadas pelas paredes e alicerces dos edificio~ e pelos revolvi
mentos do sôlo, con tantes nas cidades, vão contaminar o lençol subterraneo; e si, em quan
tidade, estas influencias são relati,amente pouco importantes, em qualidade talvez não;
pois alguns poços vizinhos ao rio teem agua com qualidades que a fizeram julgar má pelo

Laborato1'io de Anal!Jses i.

O estudo dos poços marcados na planta dão, dentro da cidade, os seguintes resul
tados para a profundidade em que esta a agua subterranea :

1. o - Entre a rua do Marechal Deodo?"o e o 1'io examinei 9 poços que, em média,
deram· a profundidade dB 110 ,43, sendo a profundidade maxima de 201 ,80 e a minima

de 001 ,75 ;
2. o - No triangulo formado pelas ruas Direita, Espirita Santo e J.1farechal Deo

doro, os 6 poços examinados deram a profundidade média de 2m ,06, sendo a maxima de

3m,45 e a minima de 101 ,14;
3. o - Entre as ruas do EspÍ?"ito anta, Direita e o becco do Sampaio, 4 poços

deram para profundidade a média de 601 ,15, sendo a maxima de 801 ,60 e a minima

de 4m,10 ;
4. o _ Nos Passos, em um poço encontrei o lençol d'agua subterranea a 8 metros de

profundidade; em poços que ahi abri não encontrei agua, em uns a 8 metros, n'outros

a 10 metros;
ü. o _ Os 3 poços abertos nas ruas de . Matheus e Moraes e Castro deram em

média, 301 ,91, sendo a maxima de 4m ,80 e a minima de 3m,30;
G. o _ Na Pmça do Riachuelo, poço aberto deu agua a 2m,20;

1.- V. "nnexo G.
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. 7. <1 - No Passeio Publico, perto da 'rua Direita, encontrei, no poço que fiz abrir,

agua á O'" ,88 ;
8. o - No espaço comprehendido pelas ruas S. Antonio, Dr. Paleta e Halfeld

(parte alta), 6 poços deram para média Im,57, para maxima 3m,80 e para minima

om,20;

9. o - No Morro de S. Antonio, atrás da Matriz, 10 poço deram em média 12"\02

com a maxima de 18m ,80 e a minima de 2 metros.

Deixando de pal'te os poços que deram agua em profundidade demasiadamente

pequena (como om,20; Om,75, etc.) - o que verifiquei ser devido ã. causas locaes : abai

xamento do s610, ou proximidades de valias -, pode-se considerar a cidade de Juiz de
Fd1'a, relativamente a. profundidade do lençol d'agua subterranea, dividida em

tres zonas: - n'uma, e ella enco:1trada entl'l~ I metro e 2m , ~O; n'outra, entee 4

e 6 metros, e na 3a , abaixo ne 8 metros. Tudo isto - entenda -se bem - em medias arre

dondadas.

Sem desconhecer os altos inconvenientes que apresentam os ::iub-sólos com lençol

d'agua subterraneo proximo à superficie, e reconhecendo, ao conteario, que taes sub

sólos formam um meio anti-hygienico e fadlitam a decompo iÇão da materias organicas

e a propagação de moles tias terriveis, como o typho e a tisica, sou comtudo, de opinião

que, jà pela natureza do lençol d'agua, jà pelas condições topographicas, heiz de Fóra
não encontra obstaculo seria. no seu lençol d'agua ubterraneo, paea desenvolver-se

principalmente considerando-se que hoje, para grande numel'o de sabias, baseados em

dados experimentaes, o maleficio do lençol d'agua é antes devido ús suas oscillações que

à sua proximidade do sólo.

Demais, a engenharia sanitaria tem meios para abaixar o nivel d'agua subterra

nea, evitar ~mas oscillações e saneaI-a; li, em Juiz de Fora, parece-me dever aconselhar

os seguintes:

1.0_ Construcção de uma rêde de esgôtos cgundo os principias da sciencià mo

derna' o que apresentarà a dupla u tilidarle de evitar a pel'igosa contaminação paI' sub

stancias excrementicias e de drenar o sub-sólo, pois está vel'ificado que as redes de esgotos

actuam como exceJ1entes dreno ;

2. o - Conveniente callalisação das aguas pllll'iae , evitando a sua permanencia nas

baixadas e nas depressões do terreno;

3. o - Abaixamento do leito do Parahybuna ao atravessar a cidade;

4, o - COllstrucção, em certos pontos cuidado amen te escolhidos, de grandes poços,

onde a agua subterranea accumule-se, para ser depois levada ao l'io em canaes adrede

preparados; poços onde, com o auxilio de bombas a vapor, se poderá conservar um nivel

con tante, evitando, portanto as oscillações do lençol d'agua;

5. o Drenagem do sub-solo que re~istir aos meio, acima especificados, o que affirmo

sera. em pequena porção, devendo sempre aproveitar-se para conectores priocipaes os

carrego ,previamente limpos e aprofundados,e tantfl quanto passiveI cobertos por abobadas

de alvenaria. A drenagem do sub-sólo, alem de esgotar a humidade, tem a propriedade de

arejai-o, o que e.importante para a agricultura. Por este meio na Europa. terrenos infe

cundos se teem tornado ferteis.



-15 -

Para mostrar, com exemplos praticos, como se póde modificar os inconvenientes
maleficos do lençol d'agua subterranea, procu rarei dous exem pIos na culta AlIemanha ;

são duas cidades velhas, de construcções mediúvaes, ruas estreitas e sem luz, dotadas,
finalmente, de todas as condições anti-hygienicas que o clima, o sólo e o homem podem

congregar. N'uma, Dantzig, poeto ele mar, com 100.000 habitantes, a mortalidade ele
vava-se a 36,5 por mil, quando o lençol d'agua apresentav:a-se entre om,90 e ]"',50 ; _
°serviço de esgotos, precedirlo de um farto abastecimento d'agua, e a construcção de

poços para a recepção das aguas su bterraneas que não podiam passar de certo nivel,
tornaram·na salubre, sendo hoje a mortalidade de 26 por 1000 apenas, emquanto que a

de Pariz é ainda de 29 por 1000, Na ou tra, em Breslau, cidade interior, com população de
290.000 habitantes, o lençol d'agua estava entt'e 1 metro e 2 metros no maximo: ficou

saneada com a drenagem do sub-sólo, collocando-se os drenos a I m ,50 de profundidade o
de 20 em 20 metros, com o que se despenderam 400 mil marcos, ou 200 contos em nossa

moeda ao cambio par; e com a construcção de um systema racional de esgoto,

Posso citar duas cidnrles populosfls, apezar da proximidade do lençol d'agua: uma é

Berlim, actualmente uma das mais notaveis cidades do mundo e das melhores saneaJas,

no meio de brejos e pantaoos, devidos Li. natureza do sólo e à corrente preguiçosa do

Sprce,. tem na parte externa da cidade o lençol d'agua à superficie; e na intema com

a profundidade de Om,94 a Im,25 e, raramente de 3m • A outra cidade é a metropole da

America do Sul, o Rio de Janeiro que apesal' do lençol d'agua à superficie, é salubre
- como prova a sua media de mortalidade,

§ 5, o - CLIMATOLOGIA E METEOROLOGIA

Deixando de envolver- me em qualquer theoria, vou dar, em resumo, as noções meteo

rologicas obtidas por minha observaçilo dUl'ante tres mezes, e as que alcancei por outros

meios. Em annexo, estão as respectivas tabellas numericas e mappas graphicos.

O tempo que tive para as observaçõ s foi insignificantissimo e é nb olutamente

impossivel tirar com elIas qualquer conclusilo geral.

A falta de pessoal habilitado e a differença das installações :)ão moti vos que prohi

bem qualquer comparação entre as observaçõe' esparsas, que me foram apre entadas,

de periodos anteriores. Chamo especialmente a attenção para a necessidade de serem

todos os postos meteol'ologicos in tal lados do mesmo modo: uma tabelIa, que envio em

annexo, relativamente aos maxima e minimà de temperatura, mostl'a os valores diversos

que obtive no posto meteorologico construido com todas as regras aconselhadas pelos

congressos scientificos e de'accordo com as vossas indicações I; e na sala de visitas da

casa de mínha residencia, cuja. illuminação à noite era feita pJr uma lampada de kero

sene conseL'vada até ás dez hOl'as em meia luz, e d'ahi em deante a pagadn. Na tabella,

a que me refiro, faço e11 traL' tambem os dados fornecidos pela Commissão de Estatistica
do Es:aclo de Minas, e observados pelo 1'. pha?'maceutico Alber'to Marques I de cujo

1.- V. annexo G.
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zelo e capricho posso dar testemunho: o thermometro dessa commlssao acha-se
installado no vã') de uma janella, conservada sempre aberta, mas defendida das chuvas
e raios solares. O thermometro do posto meteorologico, que de proposito colloquei no
logar mais quente da cidade, ao sopé do Mor)"o do Imperado}" e soffrendo todos os
elfeitos de uma grande pedreira denudada, que constitue importante parte dessa encosta,
deu-me os seguinte resultados:

1. ° Em janeiro, a média ::las observações Idas 9 horas e 15 minutos da manhã foi
23°,85 ; das de 1 hora da tarde, 28°,31; e das 9 horas e 15 minutos da tarde de 19°,8
e a media destas medias foi 23°,99 ;

2. ° Em fevereiro, obtive os seguintes numeros como médias das observações feitas
às 9 horas e 15 minutos da manhã, 1 da tarde e 9 horas e 15 minutos da noite:
22°,79; 26°, 46; 19, 11 ; e, para media destas medias, 22°,79 ;

3. ° Em março, as medias correspondentes às horas úcima declaradas foram :
22°,16; 26°,02 e 19°,55; e a média das medias 22°,57;

4. o Em abril, as médias correspondentes ás horas acima declaradas foram:
19°,99; 22°,7 e 16°,85 ; e a média destas medias 19°,8.

E' preciso notar que, em janeiro, só fiz observações nos 23 ultimos dias e em abril

nos 10 primeiros.
O thermometro de maxima e minima collocado no posto meteorologico deu para

mrJdia das maximas, em janeiro: 30°,4; em fevereiro: 28°,8; em março: 27°,9; e
em abril: 24°,2; e paramidta dasminimas, em janeiro: 17°; em fevereiro: 16°,1; em
março: 17°,4 ; e em abril: 14°,6. Por este mesmo thermometro obtive, para maximas
absolutas, em janeiro (dia 22) : 34°,8; em fevereiro (dia 7): 34°,8; em março (dia 19):
31°,8; em abril (dia 2) : 30°,8; e paraminimas absolutas, em janeiro (dia24): 14°,8;
em fevereil'o (dia 22) : 13°; em março (dia 17) : 12°,8; e em abril (dia 7) : 1l0,2.

O thermometro de max.ima e minima collocado em nossa sala de visitas, cujas
jane]]as eram de venezianas, deu, para médias das maximas, em janeiro, fevereiro,
março e abril, respectivamente, os seguintes resultados: 26°,2; 26° ; 25°,9 e 23°,8; e,
para medias das minimas, 21° ; 20°,8; 21 °,3 e 18°,3. As ma; ximas absolutas foram,
emjaneil'o (dia 29): 30°; em fevereiro (dia 7) : 29),4; em março (dias 19 e 31) : 28°;
em abril (dia 2) ; 27°, 2; e asminimas absol'utas, em janeiro (dia 27) : 18°1 ; em feve
reiro (dia 1) : 15°,5; em março (dia 15) : 18°, e em abril (dia 1): 16°,2.

Pela comparação dos dous thermometros - o da sala e o do posto meteorologico
vê-se que não houve inteira concordancia nos dias de màxima absoluta, ou de minima
absoluta.

As observações thermometricas, feitas pelo Sr. Albe)'to il;[arq~tes, desde junho de
1892, podem ser resumidas na seguinte tabella:

l\'[OZCS: l\'Iax. abs. Min. abs. ~t:õdias

Junho 23° 4°,5 15°

Julho 24° 3" 14°

Agosto. 24° 6° 15°,9

Setembro 24°,5 12° 17";5 -

outubro 32° 11° 20°,3



Novembro.
Dezembro
Janeiro.
Fevereiro
Marco
Abril
faiu.

~i:ozos:
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Max. abs.

27°
27°
30°
29°,5
28°
26°
24°

l\~ln. a bs.

13°
13°
15°,5
2)0

14°
120

6°,5

~I6dlas

19°,5
20°

22°,2
21°,6
21°,8
18°,7
16°,95

As médias mensaes das maximas, desde junho de 1892, foram 18°,8; 18°,3; 230;
20°,8; 23°,1; 22°; 23°,4; 26°,1; 25°,5; 24°,7; 21°,9 e 20°,2; e as medias das minimas,
lra,3; 9°,6; 11°,6; 14°,3; 16°,2; 17°,1; 16°,6; 18°,4; 17°,6; 18°,3; 15°,5 e 13°,7.

Com dados tão reduzidos facil é de ver que quasi nada se póde concluir sobre as
t~mperaturas média e extremas de J DIZ DE FORA. Pelas informações que pe'soas illus~

tradas deram-me, baseadas em observações esparsas e sem horas certas, a temperatura
média póde ser estimada entre 18° e 20°. A temperatura média, tirada das observações
do S7'. Alberto 11tJarques é de 18~,6. Pela formula do Sr. Liais, a temperatura média

de JUlZ DE FORA seria pouco superior a 20°. POi' consequencia, o clima oesta cidade
póde ser collocado entre os temperados .

.A amplitude annual da oscillação thermometrica pelas observações do Sr. Alberto
1I!fa7'q~te é de 29°, o que está longe das amplitudes de cidades como Bertim(68°.1),
Londres (50°), Br·uxellas (56°.1), Pa1'Ú (63° .5), Napoles (45°), Pekim (58°.7), Lisboa
(41°.5), que nunca passaram por insalubres e, ao contrario, pertencem ao grupo das ci
dades mais populosas do globo; apresentando todas as condições para o desenvolvimeuto
physico, íntellcctual e moral da especie humana. TO Rio de Janeiro esta amplitude é de

27°.3 e, em B'ttenos-Ayres, de 39°.3.
O ba?'ometro, que colloquei em um gabinete da casa de nossa residencia, deu,

depois de reduzido a zéro e ao nivel do mar, as seguintes. médias mensaes: 761. 62 ;
762.20; 761.90 e 764.23, respectivamente nos mezes de janeiro, fevereiro, março e

abril, notando-se que em janeiro só observei 23 dias e em abril 10 . A tabella e mappa
graphico em annexo permittirão qualquer outro estudo que se queira fazer.

O i.nstrumento empregado para as observações hygrometricas foi o psychrometro
d'August, tendo-se estragado no 2° dia de observação o hygrometro de Saussure.
Feitos os calculos, segundo as tabellas publicada no An1~uario do Obsen·atorio,
cheguei aos seguintes resultados:

Tensão do 'apor - Média em janeiro; 14.84 ; em fevereiro, 14.38: em março;

15.34; e em abril: 13.25.
Humidade relativa - Media em janeiro: 63°; em fevereiro; 66° .48: cm março,

72°.64; e em abril: 73°.
No Rio ele Janeir'o (Morro do Castello), a média, deduzida de 10 annos de obser

vações, dá, para as duas ultimas decadas de janeiro, a média de 77°.89; para fevereiro
80° .04 ; para março 78°.54 ; e, para a primeira decada de abril, 79°.22.

Esta comparação, apezar de ser baseada em poucos dado, permitte concluir ter a
atmosphera em Juiz de Fóni humidade relativa menor que no Rio de Janeiro.

D-3
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A humidade relativa soffre alterações, e às vezes grandes, no cnrso do dia, como se
pode ver pela seguinte tabella das médias mensaes em diversas horas:

llIEZES
9 horas e 15 minutos I hora da tarde 9 horas e 15 minutos

da manhã da noite

Janeiro 56,61 -!G,II 86,28
Fevereiro. 62,32 51,09 86,02
Março. 70,15 57,37 90,41
Abl'il. 67,08 60,50 89,94

Os ventos dominantes, nos mezes que observei, foram o NE, NNE, N, S e SE.
Segundo as observações do S,". Alberto Mar'ques, a estes se podem juntar o SS'V e S\V,
o que está de accordo com touas as informações obtidas de antigos e illustrados habi
tantes da região. Devido â topographia da localidade e ii. existencia de uma rocha denu
dada na encosta do 111101""0 do lmpuadoj' que aquece as camadas de ar que lhe ficam
proximas, produzindo,portanto,correntes atmosphericas,ha um facto que chama a attenção
do observador -o da mudança quasi continua de direcção do vento; assim, muitas vezes,
este soprando ao NNE muda em minuto para Nau NE, e mesmo (o que alias menos com
mam) para quadrantes diversos, principalmente para E. Tambem a differença de altura,
por pequena que seja dentro da cidade, coincide com mudança de direcção das C'H'ren
tes aereas: no alto do 11101'1"0 de Santo Antonio e na parte central da cidade (na rua do
Barão de S.João iVepomuceno, por exemplo), notei muitas vezes semelhante phenomeno;
parece-me que, além das causas acima citadas, existe, para est ultimo, uma outra
devida aforma rectilinea e à ex tensão das ruas, com especialidade da rua Di,'eita.
Benigna, segundo a opinião de diversos medicas, é em geral a acção dos ventos; não
passam em pantanos nem em logares perigosos para a saude publica. No tempo em que
estive em estudos nesta região, notei sempre que a briza abaixava a temperatura, che
gando em certas occasiões a produzir uma differença de 2 . As correntes aereas que notei
eram seccas,. no inverno, segundo informações dadas e que considero fidedignas, são
h~tmidas.

Em geral, a velocidade do vento não é superior a5m ,5 por segundo e,commummente,
acha-se comprehendida entre 1m e 2m •

Pela tabella annexa da nebulosidade, conclue-se que, durante o tempo de minhas
observações, foram numerosos os dias encobertos e os nevoeiros. Cem efl'eito, a atmos
phera de Juiz de Póra acha-se sempre carregada de nuvens, qe sorte que nestas condições,
quando ha calma, sente-se uma sensação de calor que não esta de accordo com o grào
thermometrico. Todas as informações obtidas concordam com este resultado.

O papel de ozona deu-me, em média, para janeiro: 4,3; para fevereiro: 5; para
março: 4,9; e para abril: 5,5.

A evaporação, pequena á noite, tem o maximo entre 1 e 4 horas da tarde e foi,
em média, em janeiro: 4,04; em fevereiro: 3,60; em março: 2,16; e em abril 2,24.

As observações plu viometL'icas deram para altura das chuvas em millimetros, nos
22 ultimas dias de janeiro: 8,57 ; em fevereiro: 133,91; em março: 319,20; e nos 10
primeiros dias de abril: 17,80. Os dias de chuva por mim observados foram, em
janeiro: 7 ; em fevereiro : 9; em março: 20; e em abril: 3.
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Comparando-se os meu s resultados com os do Sr. AlbeJ,to J.11arques, ha desaccordo
proveniente, não só da differença de horas de nossas observações e installações dos
pluviometros, como tambem porque considero entre dias de chuva os em que chovisca,
por pouco que s~a.

A tabella que segue da, em resumo, as observações pluviometricas do Sr. Albei'lo
Marques:

Mezes Dia$ de chuva

;892 - Junllo. 1.
» Julllo. 3.
» Agosto 5.
» Setembro. 14.
» Outubro. 16.
» Novembro II.
» Dezembl'o 11.

1893 - Janeiro 4.
~ Fevereiro 8.
~ Março 16.
» Abril. 4.
» Maio. 9.

Dias de choviaco

3
3

1
2

Houve neste espaço de tempo, segundo o mesmo observador, 2 dias de geada
(em julho); 4 de vento muito forte e 12 de forte trovoada.

II

Abastecimento d'agua

§ 1.°_ AGUA APROVEITAVEL

Entre as questões fundamentaes na creação e desenvolvimento das cidades, uma das
que sobresahem eo ~bastecimento d'agua; diariamente o progresso e a civilisação exigem

uma maior quantidade deste precioso liquido.
A experiencia tem mostrado, principalmente em climas como os brazileiros, ser a agua

o melhor auxiliar da hygiene, o mais poderoso especifico contra as epidemias; agua em
grande abundancia, permittindo um gasto á larga, e mesmo prodigo, ea primeira cousa
a obter na fundação de um povoado ou no saneamento de uma localidade.

Além da quantidade, deve-se attender a qualidade, pois a agua ás vezes é vehiculo
de substancias mineraes cuja presença, ora constitue perigo para a existencia humana,
ora é fonte de elevada despeza para certas industrias e de estorvo para outras. Muitas
vezes a agua transporta substancias organicas putresciveis e seres microscopicos - ger
mens de medonhas epidemia, força destruidoras de incalculavel energia. O sabôr, a
côr, o cheiro, a temperatura são, entre muitas outras, condições a que se deve prestar o
maximo cuidado. D'ahi a necessidade de rigorosa analyse sob o triplice ponto de vista:

chimico, bacteriologico e physico. .
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Convém tambem, por motivos praticas de ordem economica e facilidade de sel'l'iços
importantes, estudar a altura d'onde póde vir a agua, aproveitando-a. de sorte a se poder
abastecer as partes mais elevadas da região, de um modo natural e sem se recorrer a
machinas elevatol'ias de permanente despeza e difficil conservação.

Ver-se-ha adiante as informações e dados que pude obter para os problemas acima
considerados: porem, devo em primeiro lagar fazer a pergunta seguinte, que acompanha
da respe.ctiva resposta:

Que agua se pode aproveitar para abastecer a cidade de Juiz de Fóra ?
Em tres especies posso classificar as aguas teUuricas desta região: I a, agua dos

poços; 2a , agua do rio Parahybuna; 3u, agua de diversos carregas, riachos ou ribeirões.
Farei considerações àcerca das duas primeiras, deixando as da terceira especie para um
estudo mais lungo feito nos sub-paragraphos que se seguem.

1.- AGUA. DOS Poços.-Quem subir o' morro de Santo Autonio e fizer tirar de um
dos poços, ahi tão numerosos, um pouco d'agua, uão resistirá a tentação e beberá, sem
indagar se algum chimico encontrou nesta agua bacteria perigosa ou nitrato de origem
suspeita: tamanha é a sua limpidez crystalliua, tão seductol'a a sua transparencia,
tão deliciosa é a sua frescura. Bebendo-a, uão sentirá chei 1'0 e achara agrada vel ao gosto
apezar de levemente salobra. Tomando informações saberá que a mór parte da população,
pobre e sem muitos cuidados hygienicos, d'aquelle morro, emprega esta agua para prepa
rar a alimentação composta em grande parte de carne fresca, hervas e legumes, sendo
tudo perfeitamente cozinhado; saberá tambem que a agua conservada muitos dias em
potes e quartinhas não se putrefaz, e que presta-se completamente a lavagem de roupas
- occupação de muitos dos moradores d'esta parte da cidade. Examinando as physiono
mias dos habitantes, não notara nem os symptomas do terrivel bacio, nem esta coloração
espécial que chamarei paludosa, indicativa de febres de máo caracter. E portanto cou
cluira ser a agua d'estes poços perfeitamente potavel.

O que acabo. de dizer do morro de S. Antonio se extende, conforme verifiquei
pessoalmente, por toda a parte alta da cidade: nos Passos bebi magnifica agua de poço;
na rua Direita, do lado do morro entre a Matriz e os Passos, sei de casas que á actual
agua do abastecimento preferem a do -sub-sólo, captando-a nos pequenos olhos ou
fontes em que afI:l.ora a superficie, por causa das depressões do terreno.

E' um erro muito commum condemnar, em absoluto e a pri01"i, as aguas dos poços,
emquanto que todos, quasi sem excepção, acceitão como boas as elas fonte ou dos cha
mados olhos d'agua: que differença, porém, existe entre estas aguas? Nenhuma: os
poços são fontes, é verdade que artificiaes, creadas pelo homem que onde não tem a
sua disposiÇ<:'to agua de fonte vai buscaI-a, identicamente a mesma, na camada aquifera
do solo, no lençol subterraneo.

Em muitos lagares do nosso paiz, mesmo em vastas regiões, como na zuna das.
seccas (sertões do Ceara, Rio Geaude do Norte, Parahyba e parte dos de Pernambuco e
Bahia) onde os rios.só correm na época das chuvas, a agua é obtida abrindo-se poços, alli
denominados cacimba. , até encontrar a agua subterranea ; e nenhum inconveniente sério
setem notarIa na. sande desbs populações, apezar de em muitas partes ser a agua de màu
gosto, e mesmo de mà qualidade, em razão de grande quantidade de sal de cozinha e de
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outros saes, bem como de compostos de ferro que nella existem dissolvidos e cuja
origem acha-se na constituição geologica do terreno.

No Recife, a companhia do Beberibe, que tem a seu cargo o abastecimento d agua~

necessitando augmentar a quantidade desta, fez- por distincto profissional estudar essa
questão: o projecto apresentado aconselha apanhar as aguas subterraneas do valla do
Prata, de accordo com indicações do p1'O fessor De?"by, quando lã esteve.

Levantando-se duvidas a tal respeito, foram consultados alguns estrangeiros de com
petencia indiscutivel; o Dr. Kemna, approvando o plano das obras, diz, em conclusão:
As aguas subterraneas, quando aproveitaveis, devem Sempl"e ser preferidas.

Em França, esta opiniãO é geral, e os engenheiros de Pariz affirmaram aceital.a
mesmo em casos como da derivação do Avre, em que se faz a captação de um rio
que corria com filtração insufficiente entre as grandes fendas de um solo gredoso; o
Dr. Tidy, depois de fazer analysar a agua por um ajudante, diz: Somos de opinião
que as aguas dos poços e galerias são de boa qualidade, e excellentes para o abas,
tecimento de 'l.tma cidade,. e o já citado DI", Remna, em vista das analyses feitas,
affirma que esta agua esta de perfeito accordo com os mais rigorosos preceitos dos
hygienistas allemães e fi"ance::es, e termina deplorando não ter havido pesquz'zas
bacteriologicas. Os Drs. Thoinot e Ponchet, depois de fazerem taes pesquizas, con
cluiram qu~ era 'l.tm t!Jpo pérfeito de agua potavel, com o que concordou o Sr. Four
nié, inspector geral de pontes e calçadas.

Uma das accusações mais fortes que commummente se faz á agua do sub-sódo é ser
pouco arejada. De facto, assim é; porque, a filtra~ão pelo solo extrahe das aguas
subterraneas os gazes que receberam da atmosphera ; o ammoniaco desapparece e fica
pequena quantidade de ar. Sabe-se, porém, por numerosas experiencias, que é facil are
jar uma agua, immensamente mais facil do que d'ella extrahir completamente o ar.

O grande, o verdadeiro perigo das aguas dos poços como bebida é a sua conta
minação, principalmente nas cidades populosas, por substancias organicas, geralmente

liquidas. Os poços, nas cidades, quasi sempre contém agua com nitratos, o que é um
signal desfavorave1, pois, em geral, são produzidos por decomposiçãO das materias
organicas infiltradas. De modo que onde se poder e se quizer aproveitar como
potavel a agua subterranea, é indispensavel evitar que ella seja contaminada, já

forrando-se o intedor dos poços, já empregando um systema rigoroso para o esgoto
das aguas servidas e das materias excrementicias, já evitando nas baixadas o accumulo

de aguas estagnadas, etc.
Infelizmente, não houve tempo, nem logar, que permittisse fazer um estudo com

pleto por meio de uma série de analyses das aguas dos poços de JUIZ DE FORA., Foi-me

possivel apenas, fazer analysar uma, extrahida de um poço~conocado nas peiores condi
cções, entre as ruas tá de r-,Tovemb,'o e Commel'cio, á poucos metro de distancia de duas
vallas de e_goto, e na parte baixa da cidade. A agua de te poço não se bebe; serve apenas

para lavagem de roupa. O meu fim, fazendo-a analy ar, era conhecer a influencia exercida
pela proximidade das valIas de esgoto, obtendo a sim base, não só para conhecer
o grào de permeabilidade do sólo, como tambem as condições chimicas do lençol
subterraneo em um dos peiores pontos da cidade. A analyse foi exeCll tada no Laborato?'io
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N'acional de Analyses ,. infelizmente, porem, e a mais incompleta que se pode imaginar
(veja-se annexo G), e conclue, sem se saber bem a rasão: que a agtta apresenta os
ca1"acleres de agua de mel qttalidade e que não deve ser usada como agua potavel,. não
faz a dosagem dos saes e das materias organicas ,. não diz a origem destas materias (si
vegetal, si animal) ; não se refere aos gazes em dissolução n'agua ; emfim, o que e mais
notavel, as unicas informações pl'ecisas que dá, collocariam esta agua entre as potaveis ,.
pois, ahi se lê: E'limpida e t)"ansparente, sem cheiro, de sabor levemente salobro .
.111a1"cOU 150 no hydrotimelro de Bout'ron e Boudet. Um litro d'ag1ta forneceu Ogr,48
de I'esiduo fixo el 1800 C.

O ultimo resultado, que á primeira vista póde parecer explicar a classificação dada
.á agua, não serve para isto, porque, segundo Delhotel, autoridade em questões hydro
logicas,a agua só se torna impotavel contendo por litro mais de 0,gr50 de residuo fixo,
notando-se que na Europa ha aguas com maior ?"esiáuo aproveitadas para abastecimento.
Ê, não ha duvida, um signal desfavoraveI; porem não de uma condemnação sem
appelIação, ou aggravo. A aiIirmação de que contém materias soluveis organicas em
quantidade muito pronunciada. acha-se simplemente feita, sem se dizer qual a porcenta
gem, nem a qualidade, o que prohibe qualquer consideração.

Depois destas obeservações, tendentes a mostt'ar a possibilidade de ser aproveitada

a agua subterranea do JUIZ DE FORA como bebida, 0, por consequencia, com maior razão,
para fins industriaes ; e, não precisando absolutamente desta agua para em abundancia
abastecel' a cidade, ainda quando chegue a ter meio milhão de habitantes, faço ponto

final e passo adeante.
II. - AGUA DO RIO PARAHYBUNA. - E' potavel, principalmente depois de ser

conservada por alguns dias em quietação dentro de bilhas. Não tem cheiro, nem sabor,
porem e levemente colorida de amarello. Pela analyse feita na Casa áa Moeda e que

vai junto (annexo G) tendo sido esta agua colhida abaixo do logar onde despejam as
vallas de esgotos da cidade, obteve-se um residuo de 0,032 grammas por litro, com traços

apenas de ammonia; a materia organica (junta com a perda) deu 0,003 grammas.

Os gazes dissolvidos, deram, em 1 litro, 22 c. c. sendo 15,3 de azoto, 5 de oxygeneo
e o resto de acido carbonico ; a proporção nestes gazes está em accordo com a theoria, e
edevida á acção reductol'a da urea e materias trazidas pelos esgotos. Poder-se-hia
aproveitar a agua d'este rio para o abastecimento, fazendo-a passar em tiltl'OS de

areia e saibro, como as do Tamisa em Chelsea, ou, onde o terreno tivesse per
meabilidade sufficiente, empregando-se galerias e poços como os usados em Tolosa,
ou em Nantes.

IIL- AGUA DOS CORRI!:GOS Ali'FLUENTES DO PARAHYBUNA. - Numerosas são as
correntes d'agua que, entre JUIZ DI!: FÓRA e Bemfica, podem ser aproveitadas, nas me
lhores condições possiveis, para abastecer esta região de optima agua potavel. Não

faremos entrar nos nossos calculas os ribeiros denominados áo Nico, da Feira, da
Caxoeirinha, á'J Franklin e elos Btorros,com volume diario muito superior a 60 milhões
de lit?"os,. a agua de outros ribeiros, como mostrarei, é mais que sufficiente para

alimental' uma população de 200 mil habitantes, gastando 300 litros por dia e por
habitante.
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§ 2.° - VOLU~IE E ALTURA D'AGUA

Medi a quantidade d'agua contida em seis dos riachos vizinhos à cidade e que me
pareceram ser os melhoees para o abastecimento; ddus tlelles não se veem no esboço
apresentado e ficam alt3m dos PassOs: 'um corta o sitio do Sr. Jose Honorio e jà. ha
estudo feito que mostra que, com pequena quantia, se o pode ligae ao actual aba ·teci
menta ; e o out)OO percorre a fazenda da G)Oaminha e, depois de receber na fazenda

Caxoeirinha o riacho que passa pelo sitio do Sr. José Honorio, vai desaguar no
Parah!Jbttna, entre JUIz DE FÓRA. e Retiro.

Destes seis riachos, t1°~S ficam á margem dieeita e ti"es á esquertla do Par-ahybtma ,.
os primeiros são: o riacho dfJ., Graminha, o do sitio do S)o. Jose Hono/'io e o da
Gratidão,. os à esquerda são: o riacho do Sr. Ignacio Gam':t, que, depois de receber
alguns pequenos afiluentes, desagua no Parabybuna abaixo de Botanagua,. o dos
Linhare. , que desemboca em frente à cidade acima da estação da Estrada de Ferro, e
o da Grama. Nesta ultima margem existem muitos outros pequenos mananciaes que,
aproveitados todos, dariam, em somma, uma importante quantidade d'agua; por divel'sos
motivos, demasiado longos a explicar, abandonei-os, julgando, porem, util que, em um
trabalho definitivo, sejam examinados e estudados cuidadosamente.

Eis o resultado das mediçõe.3, que fiz em época muito apropriada, pois foi nos
ultimas dias de um veranico, notando-se que os mezes finaes do anno passado não foram
muito chu vasos. Pessoas da maior excepção informaram-me terem chegado as aguas
ao seu menor volume normal; alem disto, queixas que ouvi de lavradoees e pessoas do
povo ácerca do baixo nivel a que tinham chegado os riachos, mostraram-me que podia

fazer uma medição segura, obtendo um minimo, que não seria ultrapassado em condicções

normaes:

Mananciaes

1.- Riacho de Gramiuha
2.- Riacho do sitio do Sr. José RODaria.
3.- Riacbo da Gratidão.
4.- Riacbo do Sr. 19nacio Gama.
5.- Riachão dos Linbares
6.- Riachão da Grama.

Total

Vel média Quantidade d'agua
(por segundo). (por dia).

m

0,94 8.985.000 litros
0,20 2.500.000»

II. 650 .000 »
0,53 4.147.000»
0,54 13.350.000 71

0,68 20.800.000»

61.432.000 litros

A agua do Granúnha foi medida no cubo do engenho de serrar; nem toda a agua
passa por ahi e, em ponto acima, poder-se-hia captar maior quantidade, talvez mais dous

terços da que medi :
O )Oiacho do sitio do Sr. Jo. eHonO/'io de Mágalhãesfoi medido na estrada, depois

que receue como afiluellte o pequeno cOJ')'ego que serve ao sitio do 81°. Carlos Bieberich.
Pa!'a o ,oiacho da G,'atidão achei um resultadoqua i duplo do acima escripto; porém,

si este adoptei, foi pelas informações dadas pelo digno gerente da Fabrica de Tecidos de
Ma)"iano Procopio, relativamente ao maio!' abaixamento de aguas notado neste riacho~

No sitio do Sr. Ignacio Gama, a agua foi medida pe!'to da casa da residencia.
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A agua do ríachão dos Linha1"es, medida perto da ponte do caminho que conduz à

nova fabrica de tijolos em construcção na antiga fazenda do S,". Ca'l!ítão Pacheco, acha-se
diminuida de perto de 50 % do valor que realmente obtive, porque recebe alguns
pequenos corregos e aguas infiltradas que não podem ser empregadas para bebida; esta
porcentagem é excessiva, porém convém nestes casos peccar antes por mais do que por

menos.
O riachão da G1"ama foi medido dentro do povoado, n'um quintal em que eUe bifurca

se; só avaliei um dos ramos, abandonando o outro, que é sufficiente para satisfazer as
necessidades dos moradores de suas margens.

A quantidade total da agua deste ,'íachão ri, no minitn.'to, de 50 milhões de litros

pOl' dia.
Pela tabella acima faéilmente se conclue que não ha de sel' por falta d'agua que JUIZ

DE FÓRA. deixará de ser capital de Minas.
Além destas aguas medidas e dos 1"íachos existentes ná planta, posso quasi affirmar

que se poderia trazer naturalmente o rio do Peixe, captado em suas cabeceiras com um
volume igual ao do Parahybuna e a. uma distancia de menos ele 4 O kilometros.

§ 3. e - QUALIDADE DAS AGUAS APROVEITAVEIS

A priori pela origem geologica e a põstei"íúri pela observação dos habitantes ribei
rinhos e por suas informações contestes, nenhuma duvida póde pairar no espirito do
engenheiro que estudar esta região sob o ponto de vista hydrologico, a respeito da potabi
lidade e da boa qualidade de suas aguas, comtanto que para a sua captação, transporte e
reserva sejam applicados os processos da engenharia sanitaria. Um simples e facil exame
mostrará (o que pessoalmente verifiquei) que elias satisfazem os requisitos exigidos pelo
« Annuaire des eaux dela France » para uma boa agua potavel «são frescas, limpidas,
sem odor, de fcaco sabor, contendo poucas materias estranhas, com ar sufficiente em
dissolução, cozinhando bem os legumes, dissolvendo o sabão sem formar coalhos, com um
pouco de acido carbonico, que da um gosto ligeiramente estyptico e contendo menos deum
a dous decimos millesimos de materias fixas. »

De accordo, porém, com as instrucções, e para evitar responsabilidades, fiz analysar
estas aguas, umas no Laboratorio Nacional outeas no Laboratorio da Oompanhia
Organisação Agricola, em Juiz de Fóra. Infelizmente, são defeituosos os resultados apre
sentados pelo Laboratorio Nacional de Analyses, e as conclusões não estão denteo das
premissas: estabelecimento em via de reconstituição, sem pessoal completo e provavel
mente com excessivo trabalho, o laboratorio do Rio de Janeiro não pôde fazer o que se
tem direito de esperar da iJlustração e nome do seu digno director.

Passo a tratar das analyses, cujo original vos envio em annexo :
A.gua da Graminha - Analysada no laboratorio da Organisação Agricola; o

grão hydrotimetrico total foi de 2°,7; o residuo secco aos 180° de Ogr,035 por
litro; o oxygenio dissolvido foi em volume de 500 ,6; materias organicas (pelo oxy
genio absorvido) O,gr002; chloro (em Na 01.) O,gr0029; com vestigios de ammoniaco, e
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ausencia de nitratos e nitritos: é, como se vê, uma boa agua, principalmente consideran
do-se que, como todas as outras, foí colhida depois de ter passado por terrenos cultivados
e por pastos com gado.

Agua do sitio do Sr. José Honorio.- Não foi possivel analysar, por falta de tempo e
difficuldade de obter qu~m o fizesse; já existem, porém, estudos sobre a sua potabilidade
e boa qualidade, havendo projecto para ligal-a ao actual abastecimento. Por observações

e rapidas analyses por mim feitas, é da mesma especie que a da Graminha, com a qual se
junta.

Agua da Gratidão.-Analysada na Organisação Agricola, com grao hydrotime~'

trico total de Lo Em um litro contém: residuo secco aos 180°, Ogr.071; oxygeneo
dissolvido, 4cc ; materias organicas (em oxygeneo absorvido) 0.sr062; chloro ( a 01.)
0.sr0058; ammoniaco 0.sr0005, vestigios de nitratos e ausencia de nitritos. A existencia

desta proporção de ammoniaco prova, de accordo com as observações clínicas dos mais
illustres facultativos da cidade, que nas condições actuaes não se póde entregar esta
agua ao pu blico; o ammoniaco é em geral nas :tguas signal de presença de materias de

esgoto,principalmente de urina; em Londres, as aguas filtradas vendidas por certas compa·
nhias, consideram-se más, quando a proporção do ammoniaco esuperior a O.srOOOI pois

notam-se casos de incommodos intestinaes; o limite de tolerancia ahi é entre 0.gr00005 e
Ogr .0001. Facil é explicar o apparecimento do ammoniaco nestas aguas, pois passam pelos
quintaes e sitios da colonia Pedro II. Estas aguas, porém, colhidas acima da colonia,teem

todas as condições de aguas potaveis de boa qualidade, e jã. durante muito tempo foram

usadas sem o minimo inconveniente.
Aguas do sitio do Sr. Ignacio Gama,-Não foi passiveI tambem analysal-as; porém,

esta falta epraticamente sanada pelas analyses feitas na Organisação Agricola de aguas
proximas, correndo em terrenos identicos e com origens visinhas e semelhantes; são as
aguas que nas analyses teem a denominação de agua em Botanagua, rêgo que cahe no
ribeirão de Juiz de Fóra, e açude do Sr. Manoel Honorio; O grao hydrotimetrico
destas aguas é 2° ; o residuo secco aos 180°, foi em uma de 0.gr044 e nas outras de
0.::r45 por litro; as matarias organicas (em oxygeneo absorvido) foram respectiva
mente: 0. l1r00112 ; 0. l1rOOI85; O. -r00169 ; e 0. l1r00209 ; o ammoniaco achava-se na ta
em 0,sr00009; na 2R em 0. l1rOOOI2; na 3a em 0. grOOOI3; e na 4a em 0.l:r00021,
com traços d nitrato e chloro (sob a forma do chloreto de sodio), ausencia de niteitos
e pequenas quantidades de acido carbonico e carbonatos de cal. Attribuo a proporção

relati vamente consideravel de ammoniaco a serem os terrenos por onde correm pastos
que pela pl'Oximidade da ci·lad acham-se sempre com grande nume-l'O de animaes:
é, portanto, em minha opinião, um inconveniente completamente sanavel e por conse

quencia considero estas aguas potaveis de boa qualidade.
Aguas do ribeirão dos Linhares.-A àmostra, colhida na baixada entre terrenos cul

tivados, e depois de ter a agua passado por pastos de criação, foi analysada pelo Labora
torio Nacional de Analyse~, que achou-a levemente turva, inodora, de gosto ligeiramente

styptico. Pela concentração depositaram-se tenues flócos de hydrato fenico e a agua
adquiriu uma cor fracamente pardacenta que progressivamente torna-se mais carregada,

evaporada, deixa residuo sem cheiro desagradavel e que l:lnnegrece pela acção do calor;
D-4
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marca 20 no hydrotimetro, e em um litro obtem-se OY036 de resid uo fixo a 1800
; O. nrOl2"

de materias organicas solul'eis e 19 c. c. de ar (contendo 11,8 % de gaz carbonico ;
28,5 % de O e 59,7 % de Az). Contém poucos principios salinos com quantidade bastante
pronunciada de ferro e azotatos e vestigios ammoniacaes; e o exame microscopico
mostrou micro~organismos.Finalmente, conclue o relatorio analytico «à vista das mate
rias organicas so)uveis, dos organismos inferiores, dos azotatos e do ferro que contém,
não póde a referida amostra ser considerada agua potavel de boa qualidade».

Façamos algumas considerações a este respeito; em primeiro logar, não tendo sido
dosado nem o ferro nem os azotatos, e anti-scientifico querel' concluir alguma cousa
baseando-se em analyses simplesmente qualitativas: em. muitas aguas basta, com etreito,
a simples exposiçãO ao ar pal'a formar-se com o ferro um peroxydo insoluvel, alem de que,
segundo opiniões de notabilidades f['ancezas, uma boa agua potavel póde conter até OY003
de ferro; o mesmo se podera dizer dos nitratos que, sendo um signal mão, pois indicam
em geral materias organicas perigosas, são aliás bem supportados peto organismo huma
no : quando os nitratos teem uma origem organica que póde ser facilmente evitada, como
acontece com as aguas destes riachos, correndo sobre pastos e infeccionadas por grande
numero de animaes, não constituem em absoluto mão caracter para a agua que sera pota
vel, tomando-a em logar appropriado, antes de ser infeccionada. Não me parece suffi
ciente a quantidade de substancias organicas para condemnar a potabilidade desta agua,
principalmente tendo sido colhidas depois de terrenos cultivado ; todos sabem que estas
aguas escuras ou levemente pardacentas, que correm sobre terrenos graniticos, são pota
veis sem apresentar inconvenientes, mesmo - e sobre isto, chamo a attenção - quando·
carregadas de substancias humicas. Infelizmente, a analyse não tratou de saber a origem
destas materias organicas, de modo que em rigor nada se póde concluir. Da existencia dos.
micro-organismos tratarei em breve.

Em synthese, julgo potavel esta agua, não só por motivos geologicos, como pelas
informações colhidas no local; e affirmo que a analyse chimica, pelo modo por que foi
feita, nada pôde indicar sobre as suas qualidades.

Agua da Grama.-Fiz analysar duas amostras; uma, no Laboratorio Nacional de
Analyses, sendo a agua colhida depois da passa~em pelo povoado, outra, na Organização
Agricola colhida antes deste. A coloração é levemente parda, sabor ligeiramente
styptico e é sem odor. Marcou no hydrotimetl'o 20

: o residuo fixo, determinado no La
boratorio acional, foi em um litro O. lrr04, e as materias organicassoluveis em O.sr013 ;
neste laboratorio avaliou-se a quantidade de ferro em mais do que a existente no riacho·
dos Linhares apezar de nenhuma d'ellas ter sido dosada No laboratorio da Organisação
Agricola as materias organicas foram calculadas pelo oxygeneo absorvido em ÚY00.25 ;
o oxydo de ferro (Fe20 3

) em O. !lr0024, havendo ausencia de nitratos e nitritos. E' por
consequencia uma agua potavel de boa qualidade, o que está de accordo com a tradição
e a opinião da algumas centenas de habitantes de suas margens. E'·preciso tambemnotar
que, segundo o Sr. Arnoux, as materias organicas nesta agua são de origem vegetal.

Demonstrado assim que, sob o ponto de vista physico-chimico, as agua:> acima analy
sadas podem ser entregues à população, independente de epuração ou filtragem preli
minar, comtanto que os serviços de abastecimento sejam feitos e conservados por techni-
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nos competentes e cuidadosos; dever-se-hia estudaI-as, relativamente as idéas pasto
rianas hoje reinantes na hygiene e na medicina, para o que seria preciso uma analyse
rigorosa dos micro-organismos, desses sêres microscopicos que ás vezes existindo em
enormes quantidades n'uma agua, nem ao menos alteram a sua limpidez. Semelhante
analyse, difficil de fazer em um paiz como o nosso porque exige pessoal habilitadissimo
em chimica e physiologia, comprehenderia não só a cultura e a numeração das colonias
·de bacterias, como tambem - o que em importancia excede a qualquer outra analyse
a determinação da sua natureza conforme fossem pathogenicos ou saprophytos e a sua
identificação com bacterias ja classificadas, como as do typho, do cholera, do tetano, etc.
Apezar de entrar elU seara alheia, porquanto semelhantes estudos pertencem an.tes:J.
parte hygienica e nosologica confiada a um illustrado facultativo, Sr. Dr. Pires de
Almeida, procurei obter quem se prestasse a fazer estas analyses bacteriologicas ; não
tive, porem, a felicidade de encontrar, e isto por diversos motivos. Fui obrigado, por
consequencia, a satisfazer-lUe com os resultados obtidos pelo habil chimico Sr. E.
Arnoux no Laboratorio da Organisação Agricola e constantes das analyses por elie
feitas e que vão em annexo; se referem a numeração das colonias de bacterias e ao
tempo durante o qual observou-se a gelatina rl3lativamente a sua liquefacção: o
quadr'O seguinte dã o que foi possivel obter:

Denominação da agua

Agua. da Graminha .
» » Gratidão.

Rêgo do ribeirão de Juiz ue Fóra.
Ribeirão do Juiz ele FÓI'i). .
Agua do Hotanagua .
Açude do Sr. Manoel Ronorio.
Ag-ua da Grama •

Numeração das colonias de
bacterias, em c. c.

800
1.300

600
700
700

2.200
SOO

Em nenhuma destas aguas a liquefacção da gelatina se operou em oito dias.
Não me foi passiveI, por falta de tempo, obter a numeração das colonias de bacterias

da agua do Carrego dos Linhares. Sei, pela analyse desta agua feita no Laboratorio
Jacional, que o microscopio revelou a existencia de bacterias e que este foi um dos

motivos pelos quaes não classificaram esta agua de boa qualidade. Não nos sendo
passiveI, nem a mim, nem ao Laboratorio Nacional de Analyses, discutir, no caso vertente
a justiça desta classificação, porquanto só sabemos que ha bacterias, ignorando a sua
quantidade e natureza, serei obrigado a considerar o problema de um modo geral e
então perguntarei: - « a existencia de colonias de bacterias n'uma agua é motivo suffi
ciente para não ser considerada potavel de boa qualidade?

Tenho certeza que todos os hydrologos darão resposta negativa; com etreito, o
perigo das bacterias esta antes na sua qualidade do que no numero, ás vezes muito
grande; temiveis são as pathogenicas, emquanto que as outras, as saprophytos, ás quaes
adjectivarei com a qualificação de pacificas, ainda que muitas vezes possuam, como
·observa Delhotel, uma energia vital representada por phenomenos chimicos complexos:
oxydação, reducção de sulfatos, decomposiçãO dos nitratos com formação de nitritos,
ammoniaco ou mesmo azoto no estado de gaz, producçãO de hydrogeneo sulfuretado, de
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alcools, de acidos organicos, etc. ,- não teem uma ip.:f1uencia conhecida sobre a saúde
humana. E' preciso tambem notar que as ultimas observações, em desaccordo com as
theorias e opiniões antigas, demonstram que os micro-organismos desenvolvem-se
muito rapidamente em aguas relativamente puras; assim, Miquel, estudando as
aguas do Vanne, que, como todas as aguas de fonte, poços artesianos, emfim do lençol
subterraneo, teem em sua origem um numero excessivamente pequeno de bacterias, 3 ou
4 por centimetro cubico, viu que chegavam ao observatorio de Montsouris com 48

bacterias por c. c. e ahi demorando-se sob uma temperatura de 160 a 20° desen
volviam-se segundo a tabella seguinte:

Ao chegar .
3 horas depois.

24
48
72

Horas de demora Baoterias
por e. e. d'agua

48
125

38.000
125.000
590.000

T. Leone, examinando a agua da fonte Maugfall, em Monaco, formou o seguinte
quadro:

Na chegada
24 horas depois.
2 dias depois
3
4

10
30
6 mezes depois.

Oeeasião da oontagem Baeterias por e. o.

5
Muitas centenas

10.500
67.000

315.000
300.000
129.000

95

Por este quadro vê-se que, nesta agua potavel de primeira qualidade, em 4 dias,
as bacterias augmentaram de'um modo quasi phantastico, chegando a um maximum
e que em seguida vieram diminuindo até ficarem quasi puras no fim de 6 mezes.

Igualm~nte uma agua esterilisada permitte o desenvolvimento dos micro-orga
nismos; assim, Ohantemesse e Widal, cultivando bacillos do typho em agua do Ourcq
esterilisada e não esterilisada, viram que na primeira havia no fim de tres mezes
vigorosas colonias de tão perigosos sêres, e que na segunda em poucos dias morria o
oacillo.

O professor Joüon dá em relatorio a seguinte notavel tabella das médias, tomadas
nos annos de 1887-89, dos numeros de bacterias das aguas do abastecimento de Pariz:

Denomlna9ão das aguas

A'gua Jo Vanne.
- do Dhuys •
- do Ourcq •
- do Mame.
- do dreno de S. Maur
- do Senal em Ivry•
- - - na ponte de Austerlitz
- - - em Chaillot.

Baeterlas per o. e.

705
1.896

36.190
28.510
2.110

27.340
31.060
77.525

Apezar de tão numerosas bacterias, estas aguas são potaveis, e àe d,ia a dia
augmenta a população de Paris!
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§ 4. o - ALTURA. DOS MANANCIAES

Agua da Gramminha. -Determinei por meio de aneroide a altura da agua na sua

passagem pela encosta do morro em frente á fazenda, no ponto mais alto; achei uma

altura de 25 metros sobre a rua Direita. O Sr. Sicard, meu auxiliar, achou, tambem

por aneroide, a altura de 21 metros. A distancia desta agua à cidade pela estrada de
rodagem é approximadamente de 4 kilometros.

Agua do sitio do Sr. José Ronorio. -Por aneroide, achei d altura sobre a rua

Direita 75 metros, podendo a agua ser captada muitos metros acima, mais de 20.

Agua da Gratidão. -Na eolonia da viuva do Sr. Jose Kelmer, que, por anel'oide,
acha-se 153 metros acima da rua Direita, pôde-se fazer um grande açude para esta agua,

que seria distribuida li. cidade com grande pressão, mesmo nos pontos mais altos, servindo

não só para os andares e partes mais elevadas das casas, como tambem dispensando, em

casos de incendio, o emprego de bomba. Esta agua produz actualmente a força motriz da

Fabrica de Tecidos em Marianno Procopio; segundo o digno gerente, a pressão actual é
de 112 lb. por pollegada quadrada.

Construido~o açude a pressão seria de 225 lb. Este açude, de fundações em rocha,

teria approximadamente uma parede de 125 metros de comprido sobre 12 de altura.

O riacho da Grátidão é a agua que mais convinha à cidade; porém, por descuido ou

por imprevidencia, uma das antigas Camaras Municipaes permittiu a cO!lstrucção da

fabrica de tecidos, de sorte que a desapropriação actual seria um pouco elevada.

Agua dos Linhares. - a caxoeira que neste riacho existe a 4 kil. da cidade, a altura
sobre o nivel da Estrada de Ferro é por aneroide de 45 metros.

Agua da Grama. - Póde ser captada em altura superior a 80 metros sobre a rua

Direita e chegar a um reservatorio em altura de 50 a 60 metros.

Nenhuma destas aguas pôde produzir grande força motriz; ha, porém, no rio Para

hybuna caxoeiras numerosas que abandonadas ou mal aproveitadas como estão, repre

sentam uma força perdida de muitos milhares de cavallos-vapor; na usina da electri

cidade, a qu.3da do rio produz seis mil cavallos, dos q~aes menos de 5 o/a são apro

veitasdo.

§ 5.0
- ACTUAL ABASTECIMENTO D'AGUA

E' insufficientissima a quantidade d'agua Ol'a distribuida à ci:iade de Juiz de Fóra ;

seu volume minimo avaliado para um milhão de litrús diarios desce no verão muitas

vezes a menos 750 mil litros ; esta agua é de facto distribuida a uma população que

calculo em 12 mil habitantes, e que leva vida actil'a, co:n fabrica~, grandes ca~as de ne

gocio e bons jardins; a proporção, que é de 65 litros diarios por pessoa. j.L emui desfavo

rayel neste clima e com este modo de vida, e torna-se ainda mais attendenrlo-se á enonHe

quantidade de agua, talvez mais de 40 %, desp:mdida sem applicaçlo, por Clusas

diversas.
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Fiz analysar na Casa da Moeda uma amostra de agua tirada do abastecimento na
rua do Barão de S. João epomuceno: é uma agua limpida, sem cheiro nem sabor com
reacção neutra em presença do papel ele tournesol, ele densidaele igual a 0.999 e tempe
ratura de2uo.5. ,\.evaporação deu cm um litro d'agua um residuodeOgr .0245, contendo
traços de acido sulfurico, ele acido azcrtico e de ammonia, com Ogr. 004 ele oxydo ferrico.
Ogl'. 001 ele chloro, 0.0025 de materias organicas e perda, etc. Os gazes dissolvidos eram

em um li tI'O 23.4 centimetros cubicos, sendo 16.8 de Az., 5 de O, e 1.6 de acido carbonico.
A experiencia tem mostrado ser uma agua de boa qualidade. Em annexo, vos envio seis
analyses feitas na Organisação Agrícola ele amostras de aguas tomadas em pontos distinctos
nella foi sempre dosada uma quantidade de ammoniaco, em média de Og,'. 00029 por litro,

bem como reconheceram-se traços ele nitratos; o maximo de materias organicas achado
foi ele Og,'. 002J7 .

Semelhantes resultaelos são pvl'feitamente explicaveis pelo estado em que são conser
vadas as nascentes J'agua, não fechadas e contaminadas por animaes ; só um passeio até
lei. é que permitte ter-se uma idea do que lã se passa.

Nestas seis amostras de agucl a liquefação da gelatina fez-se em 2, 3 e 4 dias: o

quadro seguinte ela o numero de colonias de bacterias.

Lagar da oapla9ão

Nascente da colonia.
l> Ricardo'.
» i\Ltrianno

Caixa de areia. .
Reservatorio .
Chafariz em fl'ente ao n. \)0 dlt rua Direita.

Baolarlas por o. o.

12.300
não se contou

8.100
9.000
6.100
5.800

Estes resultados estão ainda longE! do de certas aguas de Pal'iz.
A. captação e o transporte das aguas do abastecimento geral do Juiz de Fora

são feitos em más c::>ndições; O mesmo da-se no reservatorio de distribuiçãO, que é
descoberto.

No reservatorio â supedicie elas aguas vi grande quantidade de vegetaes, entre os

quaes algumas especies ele algas. Cobrindo-o de abobada com venezianas, se poderia
diminuir, ou mesmo annullar este inconveniente, continu~ndo a ser a agua sufficiente~

mente arejada.

O reservatorio acha-se a 38 metros sobre a cidade, vindo alias a agua de uma altura

ele 116 metros. Relativamente é baixa a pressão no encanamento; na parte commerciaJ
em caso ele incendio a agua pode jorrar sem auxilio de bomba até 14 metros de altura.
O desenvolvimento elos tubos tem uma extensão de 10067 m .70 com tres diametros
differentes e 2 chafarizes publicos. Este serviço custou em ] 885 pouco mais de

116:000$, hoje por menos de 220:0003 não poderia ser feito, attendendo·se á baixa do
cambio e ao augmento da mão ele obra.

O morro ela Gratidão e parte do de Santo Antonio é servido por uma derivação de
agua do ribeirão da Gratidão, a que tem direito a cidade. Pelas condições com que é
fornecida esta agua, ella torna-se:L1m perigo publico; os caso.> de febre typhoide que se tem
dado são geralmente attribuidos ao seu uso.
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§ 6.°- DESPEZA MINH1A QUE EXIGIRÃO AS OBRA.S no ABASTECIMENTO PARA. A 'OVA

CIDADE .ATÊ 30.000 HABITAN TES

Em obediencia às vossas ordens, procurei estudar, dentro dos limites de um reco
nhecimento geral, quanto se poderia gastar no minimo em um serviço de abastecimento
com as condições exigidas pela hygiene moderna, na hypothese de uma população de
30.000 habitantes.

Antes de tudo, reconheci que, melhorada a captação nos actuaes mananciaes, e feita
a ligação da agua do sitio do Sr. José Ronorio, podei'-se-hia obter de facto a certeza de
um fornecimento diario sempre superior a 3.500.000 litl'Os; que, pela media de
300 li.tros por pessoa, apenas chega para uma população de 11.666 almas. A des

peza pai'a este resultado, inclusive desapropriação, 8 infei'ior a 50:000$. Apezai'
de augmentar de mais do triplo a quantidade actual d'agua, é in 'ufficiente para
a solução do problema, que deve ser considerado, tendo-se em vista o pleno desenvolvi
mento industrial em que se acha o JLdz de Fora, e o rapido crescimente que teri, caso se
torne capital de Minas ou seja alfandegada.

Acho indispensavel que desde já se trate de obter um volume d'agua que por alguns
annos satisfaça completamente as exigencias da população. Para isto póde-se aproveitai'

qualquer dos seguintes riachos: da Gratidão, dos Linhares e da Gramma. A preferida
pelas condições technicas seria sem duvida a primeira; com grande altura, muito

proxima e sem difficuldades para a canalisação, apresentando optimo tel'i'eno para
reservatorio; porém, as desapropriações, jà não tanto pelo valai' como pelas irritante
questões a que podem dar lagar, e ao cuidado necessario para evitar contaminação pelos
colonos, habituados a servir-se della, fizeram-me pi'escindir desta agua para a avaliação
do custo do abastecimento, preferindo considerar a que exige maior despeza, a da Gramma;
porém, que api'esenta vantagens reaes pai'a ser distribuida por toda a cidade, pi'incipal

mente para os bairros de Mariano Procopio e Tapera. enhum inconveniente exd nisso;
pelo contrario, ha vantagens, porque assim ter-se-ha um dado mais seguro para. avaliar

a despeza com que se deve contar para abastecer a cidade de Juiz de Fóra.
Estudando as condições topographicas do terreno e á vista dos altos preços que teem

actualmente os salarios e os objectos quer nacionaes quer estrangeiros, julgo que para
trazer 10 milhões de litros d'agua do ribeirão da Gramma, deve-se contar no mini mo com
uma despeza de 1.500:000$. No esboço de projecto e de orçamento que para isso fiz,
entrei em calculo com as desapropriações, a construcção de uma repreza de onde sahirà a
agua por tubos de ferro fundido de om .60 de diametro interno e om .25 de espessura para
um reservatorio com capacidade de 10 milhões de litros, dividido em duas caix.as com
abobadas, paredes, al'cadas de aIvenaria de tijolo e argama~sa de u ma parte de cimento e
duas de areia; o reservatorio deverá ser enterrado e as suas paredes foram calculadas

como simples muro de revestimento, por haver no terreno a sufficiente consistencia.
Do reservatorio a aO'ua será levada á cidade em tubos de ferro fundido de 01D.45 de

b

diametro. A passagem no rio far-se-ha pela construcção de uma ponte, onde á descoberto

prendem-se os tubos.
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Uma das razões que julgo dever influir na escolha do ribeirão da Gramma é o
poder-se augmentar quando conveniente a quantidade d'agua fornecida com uma despeza
então relativamente pequena.

A agua da Gramminha poderia ser trazida e com menor dispendio que a da Gramma;
mas tem os inconvenientes de não se poder mais tarde augmentar a quantidadé d'agua,
e de não possuir uma boa altura. Nas condições actuaes,. um serviço completo de
abastecimento com esta aguada, inclusive desapropriações, póde ser avaliado em um
minimo de 1.000: OOO~. E' possivel elevar-se esta agua por machinismos movidos
a vapor ou por turbinas aproveitando as cachoeiras do Parahybuna; esses machinismos,
sua instaUação e a casa para contel·os, na hypothese de elevar-se a agua a 70 metros de
altura, importam em 270:000$; porem exigindo severa fiscalisação e constante de~peza.

Em todo o caso, são questões a resolver em um estudo definitivo.
Duas medidas acho convenientes serem desde jã tomadas:
A primeira é tratar de examinar cuidadosamente os mananciaes d'agua que devem

ser aproveitados, não s6mente na actualidade, porém tambem em futuro que não poderá
estar muito longe, si houver criterio no saneamento e embell~zamento da cidade. Será
conveniente considerar a hypothese de uma cidade de 200.000 habitantes; e por
desapropriações, que hoje não podem ser caras ou por qualquer outro meio juridico
que evite o augmento despropol'cionado de valor, dever-se-ha proceder de modo que
mais tarde as obras supplementares de abastecimento não sejam gravadas com pesados
onus na acquisição dos mesmos.

A segunda é regulamental', porém de modo pratico e eifectivo, a conservação e
replantação das mattas nas cabeceiras dos ribeiros e nos mananciaes cuja agua se
quer aprovei tal'. A de truição das mattas, alem de muitos outros males, arrasta a
diminuição do volume d'agua.

III

EsgÔtos

§ 1.°_ REMOÇÃO DAS AGITAS E MA.TERIAS SOLIDAS

Muitos são os meios que se tem empregado para a destruição das aguas servidaR
e matel'ias escrementicias dos centl'os populosos; todos teem apresentado serios inconve
nientes.

Os systemas de fossas, fix.as ou moveis, applicados desde seculos passados em quasi
todas as velhas cidades europeas tem permittido estudar de modo completo os perigos que
causam quando contaminam o sub-sólo, principa..lmente se n'este ha lençol d'agua sub
terraneo ; em toJos os lagares, a suppressão d'estes systemas tem arrastado a diminuição
de muitas mole.>tias, especialmente o typho, e o decrescimento da mortalidade.
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Os perigos das fossas levaram à pesquisas sobre os meios praticas para sub tituil-as
por systemas mais vantajosos. Os iuglezes por uma commissão instituida pelo parla
mento, depois de numerosas experiencias, concluiram que o mais conveniente era enviar,
antes de qualquer fermentação, as materias diluidas em grande quantidade d'agua para
galerias subterraneas com circulação continua e sem parada ou formação de deposito;
em seguida estas aguas seriam epuradas e depois atiradas ao mar ou ao rio.

N'este systema, ha duas cousas a considerar. A primeira é a canalização das mate
rias excrementícias, das aguas servidas, das aguas pluviaes que cahem sobre os telhados
e pateos, e (nas cidades calçadás de modo a não permittir o transporte de areias, saibros,
lama) das aguas pluviaes ca.hidas nas ruas; esta canalização a~ha-sc sujeita a certas
condições technicas, com a sufficiente quantidade d'agua para diluir e arrastar meca
nicamente os residuos solidas, declive sufficiente, etc. Todas estas condições são facil
mente obtidas em Juiz de Fóra.

A segunda ea existencia do mar ou de algum rio volumo. o onde sejam atiradas as
aguas d'esgôto, o Parahybuna epel'feitamente aproveitavel para isto.

Tem-se procurado alcançar a epuração das aguas chimica e mecanicamente; todos
os processos teem sido improficuos e exigem em geral grandes despezas sem compensação
e sem permittir aproveitarem-se substancias que constituem os melhores adubos agri
colas. Depois de muitos estudos, iniciados pela commissão ingleza, reconheceu-se que a
melhor epuração era por um s610 permeavel e cultivado; a applicação d'este systema,
porém, apresenta difficuldades praticas que so podem ser resolvidas por longas e pacientes
observaçõe;;; e por uma série de trabalhos successivamente feitos. Um grande terreno
permeavel, o estudo dos phenomenos evaporometricos, a exi tencia de poderoso mercado
para dar vazão aos productos vegetae obtidos pela cultura cl'esse solo - são elementos
imprescendiveis; a r8pugnancia que tem o povo em acolhel' semelhante systema, e que
só se pode vencer por propaganda lenta, e o custo elevado das obras necessarias fazem
com que aconselhe que por emquanto eUe não sejcl. appUcado, devendo-se, porém,
estudar a maneira de ser posto cm pratica.

Julgo que actualmente convém que as diver.~a materias d'esgoto sejam, por tubos de
grez de diversos diametros e por collectores de alvenaria de tijollo e cimento, levadas
ao rio em ponto que não possam refi uir sobre a cidade. Ha para isto um projecto
definitivo feito pelo Dr. Howyan, o qual pareceu-me bom.

Um serviço d'esgôto para Juiz de Fár.). avalio no minima em 2.100:000 , exclu
sive os estudos definitivos.

E' conveniente tambem tomar providencias par L o escoamento das aguas pluviaes que
ou pela quantidade, ou por arrastarem areia, pedras etc. não podem ser levadas a can~

lisação; o que emuito necessario no Juiz de Fora, attendendo-se a sua posiçãO topogra
phica relativamente ao morro do Imperador. A sol ução do problema obtem-se por canaes,
alguns dos quaes cortam em cintura o morro do Imperador e seus contrafortes; avalio

esta despeza em 200:000 '000.
O systema que julgo preferivel para a remoção do lix.o e detritos solidas das ruas,

praças e jardins é o da remoção por carroças hygicnicas e o emprego de fornos onde
sejam queimado~, podendo-se formar productos aproveitados pela agricultura.

D-S
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§ 20 • - ACTUAL SYSTEMA DE ESGÔTO

Os actuaes esgôtos são pessimos; constituem uma formidavel ameaça ao futuro da
cidade que está em condições identicas as que produziram os males incalculaveis que
teem affiigido Campinas, Vassouras, Cantagallo, etc.

Por meio de vallas e apl'oveitando em geral os leitos dos riachos, como o da Indepen
dencia, o da Liberdade etc. que cortam a cidade, os residuos e aguas dos esgôtos são
levados ao Parahybuna em diversos pontos dentro da cidade. A agua que corre pelas
vallas é insufficiente e inconstante.

Estas vallas, quasi sempre subterraneas, sIo de pedra solta e exhalão um] odor
insuportavel; na rua de S. João Nepomuceno os esgôtos são cimentados em fOl'ma de
telha.

E' rigorosamente indispensavel cuidar-se de melhorar este estado de cousas.

IV

Recursos de vida

§ lo. - INDUSTRIA PASTORIL

EllJ todas as fazendas e sit'uações proximas a Juiz de Fóra existem terrenos
transformados em pastos, sem haver, porém, os cuidados hoje exigidos pela zootechnia e
pela agricultura. Não se estudão as forragens mais convenientes; nuIlo é o trabalho
para plantaI-as e conserval-as,- a natureza forte e prodiga que tome a si esses encargos
e o homem indiíferente e incuidadoso que receba o que vier, sem pensar no dia seguinte.

Os pastos são cobertos geralmente de capim gordura (panicum melinis TI'.), de

capim mimoso (panicum capillaceum) , do d'Angola (panicum spectabile); além destes,
ha muitas especies de panicums, de paspalum etc., dos quaes a maioria transportada
das regiões dos campos, além da Mantiqueira.

Avalia-se que em médja um alqueire desses pastos é sufficiente para engordar 4
bois, ou para criar 8 rezes.

A facilidade com que n'esses terrenos se desenvolvem as gramineas e as leguminosas,
é garantia certa do lucro que dara o estabelecimento regular da industria pastoril, per·
mittindo a engorda racional e a producçãO de substancial carne.

Parece ser de' boa qualidade o leite vendido na cidade; porém, não foi possivel
·analysal-o.

De raça inferior é o gado,quer o vaccum quer o cavaIlar, e o seo custo é exagerado.
A carne fresca é mais cara que no Rio de Janeiro.
Com difficuldade, e d'isto posso dar completo testemunho, encontra-se um animal de

seIla para alugar, ou mesmo para comprar, e sempre de ma qualidade. Perdi muitos
dias de serviço à espera de que o unico alu.gador de animaes se dignasse de mandar o
unico cavallo que tinha .para alugar.
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Felizmente de um lado o alto. preço do gado e de outro a monomania dos prados de
corridas, tem indusirlo alguns fazendeiros a importarem animaes de boas raças que sem
duvida modificarão o estado actual de uma das industrias mais impertantes para o
desenvolmento de um povo.

§ 2°. - PEQUENA LAVOURA

o clima favorece a producção dos fructos, das hortaliças e dos legumes que são de
optima qualidade. Causas diversas entre as quaes influem como principaes a grande pro
priedade e a difficuldade de transporte, não teem permittido o desenvolviment.o dess la
voura, pequena na denominação, porém grande nos resultados. Elevado é o preço desseS"
productos, alguns dos quaes vem de logares do proprio municipio (como da estação de

Parahybuna que faz bom negocio em fructas); porem em maioria veem pela estrada
de ferro ou de Barbacena e S. João d'El Rey, ou principalmente da Capital Fp.deral e
suas immediações. .

A área apropriada para os productos da pequena lavoura é, pode-se dizer, indefi
nida ao redor da cidade: para elIes se prestrão o municipio inteiro de Juiz de Fóra e todos
os municipios vizinhos.

Pelas analyses.das terras que vão no annexo G e pelas c1 uas abaixo, recebidas quando
o presente relatorio estava nas ultimas provas, vê-se que não é grande a porcentagem

de humus e de certos saes, o que ja .'Je podia prever pela origem dos terrenos e pelo modo
como n'elles se forma o humus.

Com effeito, como ja ensinara o illustre Bal'ão de Capanema, esseS terrenos pro
venientes da decomposição rios penedos e rochas graniticas são uteis para as plantas
perennes, princi paI mente para as arvores florestaes de lento crescimento, que depois de
consumir os saes alcalinos da superficia, vão, aprofundando consideravelmente as raizes,
procuraI-os nas camadas intel'nas dos terrenos, em quanto que lentamente as folhas cadu
cas se decompoem, fornecendo saes às raizes, e produzindo humus. Taes tel'l'enos, alias
dando magnificos productos agricolas, cedo se esgotão com a vegetação de plantas perio
dicas (como em geral são as da pequena lavoura) ; ficão cançados, e é preciso então ou

adubaI-os, ou deixai-os baldios por alguns annos.
Eis em resumo a analyse do solo e sUb-solo de Juiz de Fóra, feita na O}'ganisação

Agrícola.
Solo:- 1000 gr. de terra dessecada à temperatura do ar, conteem :

Agua a. 1500
•

Areia grossa (~m geral, ped1'a e tijollo)
l{estas organicos (pedaços de madeira) •

Terra fioa passaotio oa peneira de 1mw

gr.
911.96 de terra fina dessecada a 150°, conteem :

Humus .
Areia. floa
ArgUa.•

Materias orgaojca~.

. .

. .

gr.
40,50
43,96
3,58

91 I ,9()

"'1'

3~50
612,75
59,65
35,70
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Areia fina .
ArgUta .
Materias organicas.
Rumus .

Agua a 150°.
Areia grossa
Restos organicos
AI'eia fina, passando na peneira de ln""
gr.

906,01 de terra fina dessecada a 150°, conteem :

Sub-solo: 1000 gr. de terra dessecada a temperatura do ar, conteem :
g".

46,90
46,08

1 ,01
906,01

gr,
726,96
132,60
46,80
0,55

Na região que estudei dão-se bem os vegetaes da zona temperada e alguns da torrida.
Notei, apenas, que certos fructos eram atacados por insectos de differentes especies;
a sim, por exemplo, entre centenas de pecegos que examinei, nenhum deixava de estar
bichado.

E' de sentir que n'uma zona, como essa, essencialmente agricola (seja-me desculpada
a chapa) não se tenha organisado o ensino da agricultura, e nem feito experiencias
afim de estudar de modo pratico e util os vegetaes que, cultivados, dessem notavel
lucro.

§ 3.° - PISCICULTURA.

Nas proximidades de Juiz de Fora, o rio Parahybuna é pouco piscoso, devido
principalmente ás cachoeiras e corredeiras existentes perto da estação do Espirito anto,
a quaes não consentem a subida dos cardumes de peixes. Além desta causa, provavel
mente influirá tambem o despejo dos esgôtos no rio.

Pela analyse feita d'agua do Par"ahybuna parece-me que neUe existe quantidade
sufficiente de ar, e todas as outras condições necessarias para o desenvolvimento dos peixes,
de sorte que julgo poder affirmar a posibilidade da piscicultura em larga escala.

§ 4.° - CONSIDERAÇÃO GERAL.

As breves consideraçõe, acima feitas sobre industria pastoril, pequena lavoura e pisci
cultura, combinadas com a posiÇãO da cidade de J'uiz de Fora, não só em relação aos portos
do Rio de J aneir'o e Santos com os quaes se acha ligada por estradas de ferro, como
tambem em relação as zonas agr'icola e pastoril de Minas Geraes e Goya~, permitte de
modo categorico affirmar que a região estudada offerece as mais solidas garantias de
facilidade de vida para uma população de 200 mil habitantes.

Alem disto, Juiz de Fora acha-se em facil communicação com os lagares escolhidos
e indicados pelos nossos primeiros medicas, como verdadeiros restauradores da saude :
Barbacena, Petropolis, Caxambú, Lambary, Cambuquira, etc.

E mesmo, à pequena di~tancia da cidade, no ?1wr"/"o do Imperador, adeante da
Colonia Pedj"o II, poder-se-hia estabelecer uma villa de recreio sob todas as condições
de um optimo sanatorium. Com uma despeza de menos de 500 contos de réis construir
se-hia uma via-ferrea até a explanada superior do morro.
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v

Edificacão

§ 1.o - TERRENOS PARA A CIDADE

Os terrenos e os mananciaes da região estudada são de propriedade particular, tendo
apenas a Municipalidade adquirido pequenas porções de terras proximas aos mananciae
do actual abastecimento.

A área do esbôço topographico, superior a 46 milhões de metros quadrados, esuffi
ciente para uma população acima de 350 mil habitantes, aceitando como média geral
100 metl'Os quadrados por pessoa. E' necessario não esquecer que desta área s6mente
um panca mais de 16 milhões são em plano, sendo o resto montuoso; e como na
planta mediu-se a projecção e não a propria zona, comprehende-se que o valor real da
area é maior que o acima dado.

Além disto, ha grande espaço, mais de 10 milhões de metros quadrados, na encosta
opposta do morro do Imperador, que pôde, e ha de ser aproveitado, quando a cidade
augmentar.

O sub-s610 presta-se perfeitamente para a constl'ucção de alicerces, sem exigir obra
d'arte especiaes, conforme tive occasião de examinar, quer em casasjá construidas, quer
ainda em construcção. Durante a minha estadia vi edificar casas desde os alicerces, sem
que fosse necessaria construcção preliminar de qualquer especie.

S 2.o-1I1ATERIAE. DE CON TRDCçIo

Pedras. - Perto da cidade de Juiz de Fora, e me mo dentro deIla, existem grandes
pedreiras de gneiss, d'onde por exploração á ceu aberto tiram~se optimas pedras para a
construcção: empregam-se principalmente duas variedades denominadas' popularmente
granito e cabo-verde, a primeira tem o aspecto porphy,"oide, e a segunda é fortemente
compacta, sendo os elementos constitutivos mui pequenos. Essas pedras não apresentam
direcções de mais facil divisão, de sorte que são sempre extrahidas em blócos irr.egulares:
são de custoso o incerto trabalho; em geral com difficuldade são polidas, e algumas só
por alto preço, em razão desua grande dureza. Dão cantaria de 2. a classe, e não se tem
podido obter parallelipipedos para calçamento: o que por meio de machinas adiantadas
talvez se pudesse alcançar com certos gneiss da fazenda que a familia do Sr. tenente
coronel Francisco Eugenio de Rezende po sue perto da estação do Retiro.

Alem dos gneiss, existem para construcções, e em diversos ponto do municipio,

silices, gres diverso, calcareo, etc.
Os marmores, as pedras de ornamentação, etc., são importadas commumente de

S. João d'El-Rey.
lia na cidade uma fabrica bem montada e com economia digna de imitação, para

preparar mosaicos, pedras plastitJas, marmores a1'tificiaes, etc. Os productos são



- 38-

resistentes e elegantes e teem sido aceitos pela 'população: são actualmente muito empre

gados para as decorações e ornatos dos edificios, e substituem a cantaria nas columnas,
nas portadas, nas lages de calçamento, etc. A materia prima: areia, seixos, marmores,
ocres, etc., é quasi toda mineira; do estrangeiro vem o cimento.

Al"eia. - O rio Parahybuna dã. magnifica areia quartzosa fina e grossa. Tambem
dá seixos rolados, que podem servir para todos os fins da ped ra bri tada.

Al"gilla. - E' de boa qualidade a argilla, que em grande abundancia se encontra na
cidade de Juiz de Fora e respectivo municipio. Permitte a fabricação de bom tijolo e

telha, para o que se esta montando uma fabrica à margem do Ribeirão dos Linhares e
a meia legua da cidade. Em numerosos lugares se fazem tijolos e telhas de qualidade
inferior, por causa da imperfeição do fabrico, e em quantidR.de insufficiente para o con·

sumo, de sorte que ha importação desses materiae' ria Penha Longa e Chiad01". Em
.iltfáthias Barbosa ha argilla plastica, bellamente colorida, pL'estando-se a uma fabrica de

peod uctos ceramicos. Perto do tunnel dos MarmJlos ha haotin.
Cal.- Distante I kilometro da estação de Parahybuna ha um furno commum para

producçãO da cal, extL'ahida de pedras que formam um veeiro de poucos metros de lar

gura e de altura, poeém que parece see de geande comprimento, estendendo-se n'uma
e n'outra margem do rio. A pade centeal desse veeiro é constituida por pedras forte·

mente crystallinas, compactas, granuladas de brilho nacarado, quebeando-se em super
ficie conchoidal, rlemonsteando a analyse serem dolomias, de que ahi encontram-se
duas variedades, uma completamente branca e outra de um branco levemente pardacento
em razão de existir uma pequem quantidade de oligisto ferrico. A parte externa

compõe-se de outras pedras calcareas que me parecem ser calcareos-argillosos.
Em outros logares do municipio, em Sant'Anna do Deseeto, por exemplo, existem
tambem caieiras.

A cal empregada na cidade, cumo a do Parahybuna não tem peoducçãO sufficiente ás
nece'ssidades, é em parte importada da Serraria, rio Bareoso, de 8. João d'EI-Rey, de

S. José d'EI-Rey, de Lavras e de Oaeandahy.

Ferro.-De duas origens vem o feero usado t:m Juiz de FÓl'a, ou do estrangeiro ou
da zona ferrifera de Minas. AqueUe é muito superioe a este, CJue é immensamente hetero

geneo e cheio de soluções de continuidade. A ma qualidade do feero mineiro é attl'ibuida,
nas fundições de Juiz de Fora, não só ao prepaeo in 1ustrial, como tambem a natureza do

proflrio mineral.
Madeil'a. - Com rázão . denominada matta essa zona; riquissimas arvores possue,

dotadas de todas as condições que formam as madeiras de lei de primeira qualidade. Em

qualquer parte do municipio, em todas as fazenda'>, grande é a quantidade e a diversi
dade de madeiras que se pórle obter: actualmente as fazendas que mais fOl'llecem a cidade

Sã0 as do Carrego Rico, Boa Esperança, I • Matheus, Salva Terra, Ribeú"ão, Santa
Mafalda, Lima, S. Luiz, etc.

A madeira é compra.da em pranchões e tóros, sendo a unidade o metro cubico. O
melhor c6rte é entre os mezes de maio e agosto e fóea dessa época nas·luas minguantes.

N'esta região os p'rincipaes inimigos da madeira, depois' de cortada, são: o cupim ~ o
carunch@, ou broca.



-39-

Em geral as madeiras nacionaes são superiores às estrangeiras; mais baratas, mais
ricas e de maior duração.

Para a construcção são geralmente empregadas: a braúna, pel'oba, garapa, angelim,
canel1a, piuma, cabiuna, jacarandá, gibotão, folha miuda, sapucaia, jequitibá, licorana,
cangerana. muricy-vermelho, canna fistula, cedro, vinhatico, etc.

Para linhas as preferidas são: canellas, muricy-vermelho, angelim, garapa, licorano,
folha miuda, tatú, etc.

Para ripas, usa-se commumente o palmito, que é barato e muito duravel.
Para caibros, quando serrados, o muricy-vermelho ; quando roliços, a cambraia, que

é leve, direita e de graude duração.

Para obras em contacto com o s610, usam-se a braúna, canella parda, ipá, cangerana,
canna fistula, jacaranda \'ermelho e cabi una, que resistem bem á humidade.

Para lambrequins e ornatos, o cedro.

Nas marcenarias, para moveis, são consideradas de primeira ordem: oleo ver
melho, cabiúna, vinhatico, canella preta, parda e sassafraz, ,ebastião d'areuda, cedro,
jequitibá, etc.

Fntre as madeiras de origem estrangeira a unica que tem sahida é o pinho.
Para se ter uma idéa da riqueza das madeiras, basta citar o seguinte ex.emplo. Fui

a tres fabricas: a Coostructora Mineira, a de moveis dos 81's. Correia & Filhos, e a
Mecanica Mineira, e obtive immediatamente as ámostras que vos envio.

Das madeiras algumas tem ca:;cas tanuicas aproveitadas para cortume de couros;
as principaes são: murecy, cravo, garapa, canna fistula, barba timão, piuna, peroba,
angico, jacaré, angà, kino, quaresma, carvalho, itapan etc. Vendem-se de 800 a
1$200 réis os 15 kilogrammas de casca.

§ 3°.-- PREÇOS PARA BAZE DE ORÇAMENTO

Em março, a tabella dos preços dos materiaes de construcção e dos trabalhos e
obras a construir era a eguinte :

Madeira pard. barrotes, I metro.
MadeiL'a para liuh IS, 1 metro •
Taboas de cedro 1 metro quadrado.
Taboas de outras madeir,\s, 1 metro quadrado
Toros de cedro e vinbatico, I metro cubico
.Toros de outras madeiras, I metro cubico.
Madeira para lenha, I metro cubico .
Ferro nacional, I tonelada ,
Telhas nacionaes (systema francez), 1.000.
Telhas nacionaes (systema portuguez), 1.000.
Pedr1;\, para construcção, 1 metro cubico
Cal, 1 sacco de 70 litros .
Barro, 1 metro cubico.
Tijollos nacionaes, 1.000 .
Areia" I metro cubico .

1$800 a
1$000 a
3 500 a
1 500 a

60·000 a
30$000 a
3$000 a

80$000 a
130 000 a
70!!:000 a

I 800 a

40$000 a

2$000
1$400
4000
2 000

80'000
40$000
5$000

90$000
150$000
90$000
9 000
2$500
1$200

50$000
3$000
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Cantaria de 2" classe para calçamento, 1 metro quadrado.
Pedra plastica para calçamento, 1 mett'o quadrado.
Alcool para verniz, pipa .
Sa.larios de pedreiJ'os, carpinteiros marceneiros, I dia.
Salario de trabalhadores e serventes, 1 dia .
Alicerces de alvenaria de pedra, 1 metro cubico.
Paredes de tijollos, 1 metro cubico.
Assoalbo e barrotamento I metro quadrado.
Forro de pinho e barrotinhos, 1 metro quadrado.
Madeiramento e telhado, 1 metro quadrado.
Janella com vidraças, uma
Porta commUlll, uma .
Reboco, I metro quadrado
Pintura, lisa, I metro quadrado.
Ladrilho nacional I metro quallrado
Grades de ferro, I kilogramma

]G.OOO
la '000

400$000
4 000
2 500

18 '000
32$000
10$000
5"000
9 000

70000
55 000
I '000
2$000

7$000 a 15 '000
1:000

§ 4°.- PROJECTO PARA SANEAR E EMBELLESAR A CIDADE

o Sr. Dr. G. Howyan, engenheiro da Intendencia Municipal, formulou um
bonito projecto com O fim de sanear e embellezar a actual cidade. Comprehende o espaço
entre a ponte da Ta2Je'Y'a e o quarteirão do Botanag'/,~a, e n'uma avaliação rapida
parece-me orçar em mais de 12 mil contos. Uma das mais importantes qualidades do
'projecto do Sr. Dr. Howyan é permittir executar as obras em' secções, separadas o
independentes; como principio, a Intendencia já levantou um emprestimo de dois mil
contos, quantia evidentemente pequena para o que é necessario fazer: farto abasteci
mento de agua, esgôtos, etc.

No projecto, o Sr. Dr. Howyau pretende:
1.°_ Nivelamento geral das ruas, rectificação e alargamento;
2.°_ Systema completo de esgôtos para materias solidas e aguas servidas;
3.°_ Canaes para receber as aguas das montanhas;
4:.°_ Calçamento estanque das ruas;

5. ° Trabalhos no rio Parahybuna, abrangendo rectificação, derivação, desecca
menta, etc.;

6.°_ Abastecimento d'agua.

VI

Viacão e commerclO

A cidade de Juiz de Fóra acha-se ligada ao plano geral de viação ferrea e fluvial de
:YIinas e da União por in termedia da Estrada de Ferro Central do Brazil e da antiga
Estrada do Piàu, hoje ramal da Estrada de Ferro Leopoldina.
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Pela sua posição geographica, essa cidade està destinada a ser o centro commercial
do importante e rico Estado de Minas Geraes.

Seria de grande utilidade o estabelecimento de uma rêde economica de estrada de
ferro de bitola muito estreita que ligasse entre si os diversos pontos do municipio, bem
como que attrahisse o commercio dos municipios visinhús; a organisação de um plano
geral e a creação no orçamento municipal de uma verba annual, ainda que para este
fim se levantasse um imposto especial, em pouco tempo e com applauso popular resol·
veria este problema j- nos paizes novos e agricolas a facilidade de transporte é a mais
poderosa garantia de progresso e de riqueza.

As condições topographicas da região estudada permittem o estabelecimento e
regulal' fuuccionamento de carris urbanos e suburbanos; já existe uma linha de bonds
que faz o serviço entre a estação da Estrada de Ferro Central, o alto dos Passos, a Tapera
e a rua Bernardo de Mascarenhas. Pode·se com utilidade empregar n'essas linhas a tracção
electrica.

O rio Parahybuna permitte desde Bemfica até um pouco abaixo de Juiz de Fàra
navegação para pequenas lanchas e canoas.

Nelle ha uma pequena lancha de 3500 kilogrammas de peso e com capacidade
para 3 toneladas que, apezar de não estar limpo o leito do rio e de existirem
algumas pequenas corredeiras faceis de desapparecer, permitte bons passeios; seu
proprietario, . o Sr. Alfeld, espera obter da Intendencia alguns favores para iniciar
um serviço regular.

Pelo projecto do Sr. Dr. Howyan, será executada no rio Parahybuna uma recti
ficação de 6 kilometros com secção tl'apezoidal ; a agua, no minimo, terá uma profundi
dade de I metro subindo nas grandes enchentes além de 2m ,50.

VII

Illuminacão

A cidade de Juiz de Fóra é illuminada a luz electrica, produzida em uma uzina,
cuja força a, com o emprego de turbinas, obtida de cachoeiras e corredeÍl'as do Rio
Parahybuna.

A instal1ação da fabrica é boa e Ino tra a economia do seu digno director, o Sr.
Bernardo de Mascarenhas; a luz é límpida e fixa.

Infelizmente, as machinas .não podem produzir a quantidade de luz necessaria
para a illuminação particular de toda a cidade, de sorte que é commum haver duas
casas vizinhas, uma esplendidamente illuminada ú luz electrica, e outra que não
está ás escuras devido ao candieiro de kerosene.

Com a melhora da actual crise commercial, este estado de cousas cessarà j e JUlz
de Fóra, magnificamente illuminada, será physica o que já é hoje so'cialmente :- um
brilhante pharol de civilisação e progresso.

D-G
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VIII

Avaliacão

I. -ESTUDOS DEFINITIVOS

(Para 200 mil habitantes)

1.°_ Levantamento da carta topographicn.. .
2.°_ Organisação do projecto para abastecimento d'agua.
3.0- Organisação do projecto de esgoto. .
4.°_ Organisação do projecto de illuminação .
5.°_ Eventuaes (10 %). •

II - EXECUÇÃO

(Para, 30 mil habitantes)

150:000$000
50:000 000
70:000 000
10:000$000
28:000 000 308:000$000

1.0_ Terraplenagens, calçamento, etc.
2.°_ Abastecimento d'agua .
3.0- Installação dos esgôtos .
4. 0_ » da illuminação .
5.0- Construcção dos edificios
6.0- Eventuaes (15 0/0)

Total .

2:400:000$000
1:500:000$000
2: 100: 000$000

400:000$000
3:360:000$000
1.464:000$000 11.224:000$000

11.532:000$000

São estas as informações que a escassez de tempo e a multiplicidade de serviços
permittiram-me obter, tendo aliás encontrado da parte de alguns cavalheiros o auxilio
que é possivel prestar em semelhntes occasiões ; peço permissão para lembrar, agradecido
e sem me esquecer de outros, os nomes: do illustre mineiro Dr. João Penido. - uma das
mais puras glorias de Minas ;- do Sr. Dr. F. Bernardino Rodrigues Silva, illustrado
Presidente da Intendencia ;-do Sr. Tenente Coronel Francisco Eugenio de Resende ;
dos Srs. pharmaceuticos Alberto Marques e Sergio Ferreira. Cumpre-me agradecer es
pecialmente ao distincto estudante da Escola Polythenica, Sr. Henrique Burnier, a co
adjuvação, sempre intelligente e cuidadosa, que quasi diariamente me prestou.

Terminando o trabalho desta Commissão, seria indesculpavel o meu procedimento si
não désse a conhecer os sentimentos de gratidão, provenientes da alta confiança e amisade
com que me honraste, Sr. Dr. Aarão Reis.

f)u.qenia. de :@.alta.s. El.aja #abaglia.
Engenheiro civil.
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Rio de Janeiro, em 30 de Maio de 1893.

ILL:\1. SR.

Na qualidade de engenheiro encarregado dos estudos no local do Paraúna, venho, em
conformidade com as instrucções que regem esta Com missão, apresental'-vos o relatorio,

tendo em vista com eIle levar ao vosso conhecimento os dados e infoemaçães que, no
limitado espaço de tempo de minha com missão, foram passiveis obter para a solução de

tão im portan te peoblema.

Sendo-me designado o local do Paraúna - unica, das cinco localidades indicadas para

a nova Capital, sobl'e que ate então não existiam informações e dados 1Jyt1eoJogicos,
topographicos e geologicos do local para tão importante estudo, - vi logo as diffi

culdades com que Leriadelutar para apresentar um trabalho digno de tão honroso encargo.
'ão faltando-me vontade para dar immet1iatamente andamento aos trabalhos,

cumpre aqui dizer que, além da viagem penosa. paea chegar á sede dos estudos, no local
não encontrei arranchamento para o pessoal, e, demais, nas explorações, que fui obrigado

a fazer, da zona indicada para decidir definitivamente qual o lagar onde devia installar o

escriptorio para as observações meteorologicas e mais estudos indispensaveis, perdi, como

se vê pela falta dos dados meteorologicos nos mappas, o mez de janeiro, em viagens
e trabalhos de explorações e construcção do rancho.

Apresentando os resultados dos meus estudos e indicando o fim que tenho em vista,

solicito a attenção de V. S. para o meu relatorio que vae junto.

SAÚDE E FRATERNIDADE.

Illm, Sr. Dr. Aarão Reis, Muito Digno Ohefe da Oommissão.

Lttiz Ma7'tinho de "UoiYles,

Engenhcil'O Cil'il.
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Posição, Topogl'aphia, Geologia e Climatologia

§ 1.°- TOPOGRAPHIA, GEOLOGIA E POSIÇÃO DA LOCALIDADE

A localidade indicada pertence ao municipio de Diamantina, faz parte da fazenda do
Galheiro e é avocada pelos Srs. Feliptle Coutinho da Fonseca, Ibrahim Coutinho da
Fonseca, Antonio Alves Ferreira Dumbá e outros, que consideram-se proprietarios.

Está situada proximamente á 19° 27' de lato sul elo 22' de longo occ. do meridiano
da Capital Federal, sendo a sua altitude de 500 metros.

Esta localidade, como se vê na planta junta, sob n. 7, é cortada pelo ribeirão do
Crime, corrego do Barreirinho, e, no sopé dos morros do Váu, Sobradinho e Barrei
rinhos com as altitudes respectivas de 527,570 e 560 metros, apparecem baixadas á
margem do rio Paraúna, onde desaguam aqueIles e outros corregos e ribeirões, taes
como o Capivára e outros.

A área é de 9.000.000 de metros quadrados.
Assim constituida, tem a localidade fortes depressões e inclinações de 3 % a 6 %,

que deixam facilmente escoar as aguas da chuva pelo Paraúna, com a declividade média
de pn,924 por kilometro e a velocidade média de 8m,864 por segundo, correndo em leito
encachoeirado, de pedras e areia.

O terreno é, em geral, de formação primitiva, sendo o seu sólo formado de calMos
rolados, barro, ou argilla, e o seu sub-sólo de argilla até a profundidade de 4 metros, em
que sondámos. Grande quantidade de rochas diversas, ligadas por um cimento (conglo
meratos), apparecem, em geral, nas partes altas; constituido assim, é o terreno ímper
meavel pela sua camada de barro, ou argilla.

Nas suas proximidades, nos cumes das serras, é grande a quantidade de pedras a

descoberto.
Em geral de vegetação rasteira, ou de arbustos, os terrenos são de campo.

§ 2.°- CLIMATOLOGIA

Toda a localidade é circulada por mõrros, sendo, porém, um pouco desafogada pelo
quadrante S, por onde penetram os ventos que sopram com mais frequencia na direcção
S E, ventos que, espalhados nas baixadas, refrescam consideravelmente, determinando
baixa sensivel na columna thermometrica, sempre que sopram.
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o tel'l'enO inclinando-se para 0.5: corregos e rio Pal'aúna, as aguas, quer das ohuvas,
quer das cheias, não fÓl'mam banhados; por isso, o terreno é, em geral, sêcco,

O 1"io Pm"aúna, sendo bastante encachosiraclo e não fórmando em suas margens

banhados nem alagadiços, as corr.3ntes de ar, ainda que irregulare$ e não pel'iodicas
(não ha a verdadeira brisa) qlL banham a localidade, pJd m ser consideradas livres

de perigo, pois não atravessam logares pantanosos, nem doentios; mas, causam muitas
vezes, mudança de temperatura que podem comprometter a saúde.

Não havendo observações directa, ou tradieionae.3, anteriores a época do estudo, que
possam fornecer dados sufficientemente approximados quanto à temperatura da locali.

dade - a vegetação, quer espontanea quer cultivada, indica que a temperatura emoderada.

O seguinte quadro resumido das observações meteorologicas, que pude realizar, fornece
alguns dados seguros para a apreciação das condicções climatologicas da localidade, que

melhor podem ser apreciadas por meio dos quadros completos e dos mappas gra,phicos

annexados (sob ns ..29 a 35 do anuexo G c ns. 13 a 15 dos mappas gpaphicos) ao presente
relatorio :

OBSER,Y.\ÇÕES

.~ ~~ 'i:' I' ~~~~~~at~~~e~~~~:~p~~d~'~l~'::",: ::::::::::~:::::::::::: :::::::::::::::
~~ ~ ã !,,!édia lnensal .. :.: 0'0 0'0 •••••••••• _ •••••

~i;.g rn~li~~~a~b~~rl:;g~~::: : :::..:: :..::..::::::::::::::::::::::::::: ::: :
dii~; Temper:ltura correspondente ,

I
MaXima ahsolut observada .
Média das maximas ' , .. , ., '" ..
Média meusal ' , .
Mlnllnll. absoluta olJsel·vad:l .
Média das minimas '.' '., .

. ji\lédill. men ':ll ,is 9.13 m .

IT
- d » » 1 h ..

ensao o vapor. o o. o 00 o' o... 7) 1> 9.l3 D. o ••••• o. o •• o o •••

i\ledi:l nlens~1 geral .

j"Jédi:l. mens:ll às 9.13 m ..
Humidade relativa...........» » 1 h: .

'li> l) 'J.io n.. o ••••••••••• ".'

. ~Iédia mensal geral ..

PI . ,.' IChuva cahid:l durante o mez .........•.•
uvlOmc'rlcas Numero de dias ele chuva ..

Evaporométricns - total mensal , , .. "" , .
Ozonométricns -média mensal. ••..• , , , , .

~
Claros ..

Dias.•.. , ., I •••• I. I' •• '" I'" Encobet'tos., I •••••• I " o •• o •••• o' " •• , •• '
Escuros .. , ... ' .. o •• ' ••• , • ••• ' o. o' o •• ' • o.

~
áS 9.15 m , ..

Fórmns principnes li. 1 h .
as 9.15 n ..

Fórmns predom'nnntes ' ' " " .

~
ilS 9.l'i m ..

!
Direco,iiO ger:ll .. \ I h.~ ..

's 9.I" n ..
Ventos reinantes .

Dit'ecçiio predominante .
Velocidade media .

MEZ:;;S

FEVEREIRO )nRçO AnnlL

75 .3 7(;0.92 759.31
2',0.8 270.0 210,2

7j •. 08 75't.15 7j4.8';
25rl .2 2\0.7 2;0.2

7iO. 3 7;;0.02 T1.63
30".4 2so.0 290.0

31' .6 32 O 310,0
;2 '.3 29°.5 291,5
24 '.9 24.8 2·\0 :-1
1JO.5 nO.a 1(;0.2
1Jo.4 190.2 17°.8

'13.46 10.17 15.41
i:1.7ti 15.46 1(;';;1
14.91 16.jO 16.P2
1j.11 16.13 16.6j

60.61 67.23 ô7.22
62.5J 55.71 55.78
61.20 4.71. 90.00
l3O.é7 69.:ag 71.33

123.00 141.80 63.90
10 13 6

53.80 91.80 2,.30
1 3 3

10 ;; 1
1 7 4

17 19 5

CR CR C
KN Cli C li:
KN J_ I\:

KN C I\: C1\
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II

Abastecimento d'agua

§ 1. o - QUANTIDADE n'AGUA DISPOl\IVEL

Escolhidos os mananciaes que deviam fornecer agua ao abastecimento da futura ci.
dade, nos cumpria conhecer com precisão o respectivo volume em altura illdispensavel.
Fizemos, para isso, as observações o explorações necessarias. Estas observações estão,
porem, bem longe de fornecer o mais precioso dado, o minimo absoluto; comtudo, outro
não podia ser o elemento fornecido em tão limitado tempo.

Para o abastecimento podem ser aproveitadas, não s6 as aguas do rio Capivdra,
como tambem qS do proprio Paraúna, colhidas em altura superior a 80 metros ácima
da localidade, que dista cerca de 15 kilometros á jusante de sua cachoeira.

As medições das aguas, feitas com o maximo rigor que as circumstancias locaes e o
tempo permittiram, forneceram o resultado seguinte :- para a Cachoeii'a do Pm'aúna,
17.000 litros, e para a Cachoeira do Capiüdra, 700 litros por segundo; sendo o total do
minimo de 17.700 litros por segundo. Tal é a quantidade d'agua disponivel, que poderia
abastecer uma cidade com populaçãO de 5.000.000 de almas, á razão de 300 litros diarios
por habitante,

§ 2. 0 - QUALIDADE DAS AGUAS

Os poucos moradores esparsos actualmente na localidade bebem a agua do propria
Pa?"aúna, abaixo da confiuencia do rio Cipo, outros a do ribei?"ão do Crime e de outros
pequenos carregas, quer de uma, quer de outra margem do Pa?"auna, todos de agua
pronunciadamenta salitI:ada. ,

O estudo das circumstancias locaes indica que as nascentes e cachoeiras dos rios
Capivdra e Paraúna, sendo habitadas e pouco abrigadas por vegetação, não estão as suas
aguas isentas de qualquer causa de alteração, e demais, qualquer chuva tolda-as, mais
ou menos; por isso parece-nos que taes aguas não deverão ser aproveitadas para o
abastecimento de uma cidade sem prévia J3 cuidadosa filtragem.

As aguas dos dous rios que indico, submettidas a analyse no Laboi'atorio Chimico
da Casa ela afoeda, 'sob a direcção do illustre Sr. Dr. Ennes de Souza, apresentaram
os seguintes resultados:

A.- AGUA DO PARAÚXA

CaJ"acteres phys'icôs: - Sem cheiro, nem sabor especial, côr amarellada', tornandO-SE!
mais intensa pela ebuÍlição econdentração, reacção neutr~ ao papel de tournesol, tendo em
suspensão detritos vegetaes que exigem filtração.



-8-

Analyse chímica:- A evaporação de um litro de agua filtrada deixou um residuo
grs.

de 0.029, contendo:
gl'S.

0.0060
0.0003
0.0017
0.0060
0.0010

· . .Acido silicico.
» sulphurico

Oxido farrico e alumina.
Chloro. . . • . •
Cal. . . . . . • •
Ammonia . • . • . • • . • . . . • • . . • traços
Magnasia. . . . • . »
Potassa e soda. . • . »
Materia organica e perda. 0.0140

0.0290

Gazes: - Em um litro á temperatura de 25° apresentou a seguinte composição:

Acido carbonico.
Oxiganao.
Azoto. • ;

3.4
• 10.2

11.9

25.5

B. - AGUA DO CAPIVÃRA

Caracteres physicos:- Turva e amarellada, tendo em suspensão argilla corada
pelo oxido ferrico e detritos vegetaes; cheiro e sabor desagradaveis, impressão ao
tacto e reacção ao papel tournesol nullas ; filtrada e tratada pela tintura de sabão, apenas
opalesce; pela evaporação vai se tornando de consistencia xaroposa, o aspecto e cheiro
repugnantes.

Analyse chimica:- A evaporação de um litro d'agua filtrada deixou um residuo
grs. .

de 0.029, contendo:

Acido silicico. • • • • • • •
» sulphurico • • • • •
» azotico. .

OxidoJarrico a alumina
Cal. • . .
Magnasia, potassa a soda •
Chloro. • • • • • • '. •
Ammonia. o o •

Mataria organica e perda.

gl'S.. . . . . o · · . 0.00500
traços

»
0.00075
0.00040

traços

• • . · · · 0.00250
o . . . · • · . 0.00045

~- • · 0.01990

0.02900

Gazes 00 - Em um litro a temperatura de 26° apresentou a seguinte composição:

..... . . .Azoto. • • •
Oxygenao o • •

Acido carbonico • '. . ". .
· . .

• • • • e: .. •. ~ . . . . ~ .
13.8
6.9
3.5-24.2
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§ 3.° - OBRAS PARA O ABASTECIMENTO E SUA AVALIAÇÃO

Para a alimentação do reservatorio de accumulação, devem ser utilisadas as aguas
mais visinhas delIe; porque estas exigem menos despezas, e menores são OS obstaculos
a vencer. Por isso, desprezamos a cachoeira grande do Capivdra, assim conhecida porsua
quéda de 90 metros a 30 kilometros à montante da localidade estudada, visto a cachoeira
do Paraúna, a 15 kilometros, offerecer menos obstaculos á canalisação e dever ser, por
tanto, preferida para o abastecimento.

Não havendo tempo para fazer o estudo da linha de exploração do reservatorio de
accumulação á caixa de areia da represa da cachoeira, de modo a ter, assim, as perdas de
carga e o comprimento real do encanamento, para o calculo de suas dimensões definitivas,
fomos obrigado a recorrer á pratica para avaliar a despeza minima que exigirá a execução
das obras necessarias para o abastecimento de uma cidade de 30.000 almas; obras que
podem ser avaliadas em 1.540: 000$000.

III

Esgôtos e sua avaliação

Os residuos dos esgôtos e aguas servidas poderão ser lançados, sem inconveniente
algum, ájusante da localidade no proprio Pa1"aUna, cujo volume e cachoeiras per
mittem esse r aproveitamento, sem prejuizo de futuras populações ribeirinhas que ahi se
estabelecerem.

Os apparelhos destinados á recepção dos esgôtos podem ser montados a grande dis
tancia da futura cidade.

A configuração topographica da região é tal que, sendo a sua declividade favoravel
para o serviço das aguas da chuva, torna-se necessario um projecto dispendioso para
lançar os residuos dos esgôtos e aguas servidas à distancia conveniente; por isso, essa
questão carece de estudos mais detalhados do terreno, tendo em vista o systema mais
economico e mais hygienico a empregar. Accresce, ainda, a circumstancia de que, não
havendo nas circumvisinhanças do logar terrenos que se prestem a adaptação do systema
de esgôto por epuração pelas terras e o seu respectivo cultivo, a questão torna-se
mais complicada; por isso, fomos forçado, para dar a avaliação das despezas a fazer com a
execução das obras, a adoptar como typo o systema de -« tudo ao esgôto »,- com despejo
no rio, que tem offerecido os melhores resultados em diversas cidades situadas em posição

analoga á em que ficaria a nova cidade do Paraúna.
Pela pratica que temos de outros serviços analogos e pelo estudo das obras já reali

zadas em varias cidades européas e americanas e mesmo no Brazil, calculamos que a exe
cução das obras de esgôto no Pa1"aÚna, para uma cidade de 30.000 almas, exigirá no
minimo a despeza de 2.050: 000 000.

Ann. E. 2
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IV

Illuminaçao publica e particular

Quer attendendo a posição da região estudada, quer aos recursos naturaes d'elIa;
parece que o systema de" illuminação a adoptar-se deve ser o electrico; por isso que o
transporte do cal'vão de pedl'a para a illuminação a gaz se tornaria por demais dis
pendioso, c poderá mesmo, em dada circumstancia, faltar pelo grande percurso a fazer em
estradas de ferro e de rodagem, ao passo que as varias quédas de agua, algumas bem
importantes, podem forneceI' força necessaria para a instaUação e funccionamento daquelle
systema nas melhores condições.

Pelo estudo comparativo que fizemos de obras ja executadas em diversas cidades
e por calculo baseado nos dados fornecidos pelos auctores os mais modernos, que
tratam de iIluminação electrica, avaliamos a despeza a fazer com o emprego deste
systema no Parauna em 415: 000$000 .

v

Recursos naturaes da região

Pelo grande volume de agua que fornecem os rios Par'aúna e Capivàra, correndo
em leitos apertados, podem, por meio de barragens, além de suas quédas naturaes, for.
necer forças, que se prestem a fundação de importantes fabricas.

A Cachoeira do CaJJi/)àra, tendo um volume de700 litros por segundo e uma quéda
de 90 metros, dará uma potencia viva de 90 X 700 k = 63.000 kilogrammetros, ou
uma força total de 840 cavallos-vapor.

A Cachoeira do Paraúna, com o volume ele 17.000 litros pqrsegundo e uma quéda
de 79 metros, darà uma potência viva de 79 X 17.000 k = 1. 343.000 kilogrammetros,
ou uma força total de 1.790 cavallos-vapor.

Existem excel1entes campos para engorda racional de animaes, taes como: vaccum,
cavallar, lanigero e suino. Jà estão fundadas algumas fazendas de criação; e, quanto
aos recursos agricolas, parece que os productos mais proprios da zona são: milho,
feijão, arroz, canna, mandiocl, algodão, etc., e, não existindo cultivo e acclimação de
arvores fructiferas da zona temperada, póde-se dizer que o clima e a natureza das
terras não se prestam ao cultivo de taes fructos em Mas condições.
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Os rios não são sufficientemente piscosos, nem proprios para o estabelecimento da
piscicultura ainda que fomecendo alguns peixes ao commercio local.

As florestas circumvisinhas produzem cascas tanicas, e, bem assim, madeiras de

tinturaria em abundancia de côres, e arvores de elevado porte das mais variadas
qualidades.

As maltas do Brejo, com 2.000 alqueires, a 12 kilometros da localidade,e as de Santo
Hyppolito com 4.000, a 18 kilometros, podem fornecer excellentes madeiras para as con
strucções.

Não ha noticias de minas de salgemma, nem jazidas de potassa, soda, etc. ; consta,

porém, a existencia de muitas lapas com salitre e uma de alumen, todas de pequena
importancia.

Ha grande quantidade de pedras calcareas e de outras naturezas que podem pre
star-se as alvenarias das constl'ucções, e aos calçamentos; e, bem assim, areia e argilIas

para argamassas, telhas e tijolos, e mesmo para ceramica.
As pedras calcareas se prestam á fabricação da melhor cal.

Oonvém observar que nota-se a falta, ao menos a descoberto, de gl'anito e marmore

de bôa qualidade.

VI

Recursos de vida, viação, commercio e industria

Situado, p6de-se dizer, no centro geometrico do Estado de Minas GeJ'aes, carece a
posição da localidade, em relação aos principaes centros productores do paiz, de impor
tantes vias de communicação, em Mas condicções; e, mesmo construidas ellas

parece que as grandes distancias a vencer trarão como consequencia difficuldades ás

garantias de facilidade de vida a uma cidade de grande população, emquanto na regiãO

não se desenvolverem o commercio e as industrias.
Para o desenvolvimento do commercio e das industrias ó necessario construir um

ramal á Estrada de Ferro Central do B1'azil, que passando pelo ponto .francamente
navegavel do ?nio das Velhas, va ter ao Paraúna, ou~- o que é preferivel - realizar a

construcção da pl'ojectada E. F. do Araxà ao Peçanha, sendo o Pa?nat~na ponto

obrigado de seu percurso.
Não existe povoado algum; um ou outro sitio, de pequena importancia, com seus

ranchos acanhados, e algumas habitações abertas onde residem os habitantes do logar,

atteEtam a indolencia dos seus donos.
Quanto aos recursos industriaes e commerciaes, apenas um, ou outro, engenho de

canna para a fabricação de aguardente, assucar e rapadura, e o pouso dos trapeiras no

arraial, situado fóra da zona· estudada, sustentam o insignificante commercio local.
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VII

Edificacão da cidade e carrIS urbanos

A àrea que, na localidade, se presta á fundação da nova Capital Mineira mede,
approximadamente, 900 hectarios em planicie e encostas de môrros, e, portanto, não
podera comportar população superior a 90.000 almas, em cidade edificada de
accordo com as prescripções hygienicas e sanitarias; carece o terreno de grandes
c6rtes e aterros, e, ainda que procurando sempre dar aos arruamentos direcções
compativeis com a topographia do local, tornar-se-ha a sua edificação um tanto
cara e defeituosa. A natureza geologica do sólo e do sub-sólo e tal que presta-se
facilmente á construcção de alicerces para grandes edificios, sem acarretar obras

de natureza especial.
Quanto ao transporte urbano e suburbano, as declividades do terreno, sendo

modificadas pelos c6rtes e aterros dos arruamentos, tornarão facil o estabelecimento
de carris, parecendo-me que o systema de tracção o mais economico e o de mais
vantagens para o trafego será, nessa localidade, o de tracção animal.

Taes são as informações que a estreiteza do tempq me permitte dar dos trabalhos
e exames a que procedi no local que, depois de cuidadosas investigações e exames
pessoaes, guiado pelas informações das pessoas que melhor conheciam a região e
por eUa mais se interessavam, reconheci ser o que, no vaUe do Paraúna, melhores
condições poderá offerecer para o estabelecimento de uma grande cidade.

VIII

Conclusão geral

Pelo que fica exposto verifica-se que o valie do Paraúna - impondo-se, por
sua posição geographica e pela direcção geral que já vae tomando a viação
ferrea do Estado, para situação futura de uma importante cidade commercial e
industrial- não offerece ainda, por emquanto, condicções vantajosas para a fundação
de uma grande Capital destinada a 200.000 habitantes.

Todavia, julgo-me no dever de annexar á este relataria, em breve resumo,
uma avaliação minima total das despezas que exigirá, desde já, a mudança para
alli da Capital Mineira, tomando por base uma população de 25.000 a 30.000
almas, e suppondo que, á quaesquer trabalhos, precedam, como é de rigor, estudos
definitivos serios e cuidadosos.

O resumo da avaliaç~o da despeza minima que exigirá do Estado a construcção
da nova Capital no local estudado, á margem do rio Paraúna, vê-se no seguinte
quadro:
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I - ESTUDOS DEFINITIVOS

1 - Levantamento da carta topographica da localidade e
organisação do projecto geral da nova cidade • •

2 - Organisação do projecto geral definitivo para os traba-
lhos do abastecimento d'agua. • .

3 - Idem idem para os de esgôto. • .
4 - Idem para os de illuminação electrica
5 - Eventuaes (15 %). • • • •

II - EXECUÇÃO

80:000$000

40:000$000
50:000$000
15:000$000
27:750$000 212:750$000

1 - Terraplenagens, arruamentos, calçamentos, jardinagens
e arbor~ação. . • • • • • • • . •• 2.000:000$000

2 - Execução dos trabalhos do abastecimento d/agua. 1.500:000$000
3 - Idem idem de esgôto. . • • • • • •• 2.000:000$000
4 - Idem idem da illuminação. • • . . 400: 000$000
5 - Construcção de edificios publicas indispensaveis. 3.360: 000$000
6 - Eventuaes (15 "/o) • • • • 1.389;000$000 10.649:000$000

Total • • • • 10.861 :750$000

Como bem se comprehende, esta avaliação, feita sem bases firmes, só poderá
otrerecer um minimum, e nunca um orçamento definitivo e como tal aceitave!.

.!:.tJJ4 ,.;!I.atlinha de ,.;1f.o.t.a.es.J
Engenhlliro oivil.
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ESTUDOS SOBRE OS CLIMAS EAS CONDIÇÕES RIUIENICAS DAB CINCO LOCALIDADES MINEIRAS
.INDICADAS PARA ANOVA CAPITAL DESSE ESTADO

( Juiz de Fóra, Varzea do ~~arçal, Barbacena, BeBo Horisonte e Paraúna);

PELO

rJJr. José 1?icardo Pires de Almeida
Medico· hygieoista da Commissão.
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Rio de Janeiro, 31 de maio de 1893.

ILLl\L SR.

Escolhido para prestar meu concurso à Commissão d'estuclo das localidades indi
cadas para a nova capital mineira, na qualidade de medico-hygienista, aceitei a
honrosissima incumbencia, sem medir as forças intel1ectuaes de que disponho, que são
poucas, pelo desejo, que tenho, e é grande, de ser util ao prospero Estado de Minas
Geraes, cuja laboriosa população tantos e tão beIlos exemplos tem dado de patriotismo
e hombridade. Vai, pois, no desempenho desta tarefa, por meu lado, menos a velleidade
do que o desvanecimento de compartilhar dos trabalhos de tão illustre Commissão.

Attendendo ao limitado prazo, m6rmente tendo de percorrer pontos assaz distantes
uns dos outros, á diversidade de condições das localidades, umas povoadas, outras de
povoações exiguas, e outras quasi inteiramente despovoadas, e attendendo mais aimper
feição n'umas, e n'outras á carencia absoluta de dados demographo-sanitarios, reunindo
a maior somma de esclarecimentos possivel procurei descrever e classificar as localidades
unicamente sob a preoccupação hygienica, pelo confronto das vantagens sobre os incon
venientes, de accordo com o que havia observado.

Por amor do methodo, e - conseguintemente - para a melhor comprehensão,
dividi o meu trabalho nas seguintes secções:

I. a - Apreciação de cada localidade, considerada sob o ponto de vista hygienico.
2. a - Analyses physico -chimicas e bacteriologicas das aguas. Analyses bacteriolo-

gicas das poeiras atmosphericas.
3. a - Molestias mais frequentes.
4. a - Estatisticas mortuarias.
5. a - Confronto entre as localidades.
6. a - Deducções e classificação.
Acredito ter disposto de elementos capazes de me proporcionarem affirmaçães acer

tadas; entretanto, o que e bem possivel, se errei em meu juizo, o Congresso Mineiro,
que conta em seu seio illustrações em todos os ramos da actividade humana, supprirà
com a sua capacidade aquillo que, por deficiencia de tempo, e - mais do que tudo
pela limitada competencia, não me foi possivel fazer na medida dos meus desejos.

SAÚDE E FRATERNIDADE

Illm. Sr. Dr. Aarão Reis, mui digno Engenheiro-chefe da Commissão d'estudo das
localidades indicadas para a nova capital do Estado de Minas Geraes.

(1})t.. Jas.é Elica.t.rla SPit.es. de cjlLmeLaa.





I

Apreciacão de cada localidade, considerada sob o ponto de vista hygienico

JUIZ DE FÓRA

Juiz de Fóra, a primeira cidade de Minas, em industria, commercio e nas
diversas manifestações da actividade humana, a Manchester mineira, emfim, e não
obstante uma das mais modernas, contando benos e bem architecturados edificios,
ruas rectas e largas, situada em a zona mais rica do Estado, foi - infelizmente
edificada em sól0 conquistado aos pantanos pelos trasbordos do Parahybuna,
soffrendo, portanto, todos os inconvenientes de sua má situação em terreno acci
dentado e humido.

Assim e que sua população, no afan de todo aquelle engrandecimento e
progresso, é frequentemente detida pelas manifestações do paludismo, e por molestias
modificadas e gravemente compromettidas - em sua marcha e evolução - por esse
terrivel elemento.

Pelo receituario dos clinicos de Juiz de Fóra, vê-se que - ahi - quasi todas
as molestias que atacam o homem são complicadas do paludismo, reclamando o
emprego systematico, impirico, dos saes de quina, que distrahe, perturba e emba
raça muitas vezes o tratamento da molestia primordial.

Dir-se-hia Barbacena pathologicamente invertida!
Por diversas vezes foi a cidade de Juiz de Fóra preza de graves epidemias

de variola e de sarampão, que victimaram muitos de seus habitantes; por vezes
tambem teem sido observados casos de diphteria, embora não conste ter esta
molestia ahi grassado epidemicamente.

As molestias. infiammatorias do apparelho respiratorio apparecem com fre
quencia na estação fria, causando algumas victimas, por se complicarem grande
numero de casos do elemento paI ustre.

As molestias do apparelho digestivo e biliar manifestam-se com certa frequencia
em relação às outras localidades percorridas; alem das dyspepsias, observam -se enterites,
gastro-enterites, dysenteria, congestões hepaticas, etc., sendo as gastro-enterites a causa
mais commum da mortalidade das crianças.

São muito communs as nevralgias devidas ao paludismo e á anemia, tendo grassado
no anno proximo findo de modo geral (Clínicos do lagar).

A tuberculose pulmonar, como se deduz das estatisticas, é observada .com alguma
frequencia.



A syphilis devasta mais do que nas demais localidades percorridas; isto, porém
deve attribuir-se ao gráo de civilisação a que attingiu o logar, truzendo como sequela po~
pulação adventicia assaz consideravel, e o estabelecimento de grande numero de lupanares
não fiscalisados, convertidos em outros tantos meios de cultura e de transmissão do
bacillo syphilitico e das demais moles tias venereas.

Todas as manifestações agudas do paludismo apparecem na cidade, desde a simples
febre intermittente até as febres remittentes graves, muco-gastricas-typhoideas e mesmo
a biliosa. Não é raro observar-se, como em outras localidades do Estado, a febre
typhoide.

Attendendo às condições do sólo, difficuldade actual de esgoto, estagnação e infil
tração das aguas do Parahybuna, reprezadas pelas accidencias do terreno, o accumulo
de materias organicas vegetaes e animaes, a temperatura elevada da cidade, durante o dia,
devida. à falta de franca ventilação, às calmarias e à irradiação da serra que lhe fica a
cavalleiro, à humidade do s610 e da propria atmosphera, admira ter a febre amarella,
que aliás grassou com certa intensão e regularidade ás margens da estrada de ferro,
àquem e além da localidade, poupado ate certo ponto seus habitantes.

As temperaturas, no inverno e no verão, apresentam differença extraordinaria.
Em geral, o frio é humido, sendo alli mais incommodo do que em logares mais frios do
campo, pela humidade que o acompanha; e bem assim, o calor.

Em relação às demais molestias, nada ha digno de nota, e observam-se como
algures; sobresahindo apenas a frequencia das anemias com todas as suas consequencias.

Pela ligeira descripção, que vimos de fazer, conclue-se que Juiz de Fóra tanto se
avantaja pela civilisação e acti\'idade de seus habitantes, como resente-se dos males da
origem de sua fundação, e da ausencia absoluta de emprego dos meios, que a moderna
hygiene aconselha para remoção das causas geraes de insalubridade. Assim é que a
população foi crescendo, sem que, ao lado da belleza da cidade, se tratasse do seccamento
do sólo, do esgoto, do calçamento das ruas, e - mais que tudo - do acondicionamento:e
conservação das aguas.

Muitas destas causas de insalubridade podem ser removidas, e as molestias domi
nantes desapparecerem ou se attenuarem em suas manifestações; assim, por exemplo,
póde dar-se rapido curso às aguas do Parahybuna, aprofundando-se seu leito abaixo
da cidade; drenar todo o sólo para aterraI-o depois; estabelecer esgóte das aguas
servidas e das mat..~rias fécaes, obedecendo a um plano geral, nunca executado por
trechos; dar curso ás aguas, que, descendo das montanhas a prumo, se infiltram pelo sólo ;
calçar as ruas de modo a torna-las estanques, evitando assim a lama ao tempo das
chuvas e o excessivo pó por occasião da sêcca; arborisal-as methodicamente para
attenuar a irradiação solar e oxygenar a atmosphera, difficilmente renovada, por achar-se
a cidade dentro de uma bacia entre morros; construir, não tanto com a preoccupação da
esthetica, como é alli de costume, porém fazendo preceder as edificações de deseccamento
e mais prepam do sólo, embasamento antiseptico, proporções e divisão hygienicas,
orientação das aberturas e fendas, suppressão de commodos sem ventilação e .luz
necessarias; canalisar abundante agua potavel ; remover e incinerar o lixo, em vez de
lançaI-o em quintaes, nas ruas, nos carregos; com tudo isto póde-se, é certo, melhorar
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de muito as condiç5es de salubridade de Juiz de Fóra, conservando os seus fóros de
cidade tal qual a visam os seus habitantes; mas, o clima conservar-se-ha sempre o
mesmo, e - no seu confronto com Varzea do Marçal, Bello Horisonte e principalmente
com Barbacena - tem de ceder a primazia, pois e da indole mesmo dos climas frios e
relativamente sêccos avantajarem-se aos quentes e humidos, quando considerados sob a
preoccupação da hygiene.

Não fallaremos da inferioridade da argilla, da ausencia de cal, do escasseamento
de madeiras de construcção comparativamente aos demais pontos, porque torna-se
facilimo adquiril-as, no proprio municipio, por intermedio das vias ferreas em trafego.

O s610, quedescança sobre camada de gneiss, e constituidopelas terras que, descendo
das montanhas, deixam às vezes o granito a de3coberto. E' o que se observa no morro da
Liberdade, que apresenta claros nas encostas, constrastando com as partes de menos
declivio, e gratas de queda brusca, que se acham cobertas de vegetação. Varias morros,
que se entrecruzam, não estando aiuda despidos, offerecem maior ou menor espessura em
suas camadas de terra vegetal.

Aquelle phenomeno observa-se principalmente nas ruas que ficam no sôbpe desses
morros; assim, por exemplo, a rua Direita e ruas transversaes, conquistadas aos primi
tivos charcos, teem, sobre o aterro, espessa camada de terra fina, acarretada das mon
tanhas pelas enxurradas; ao passo que as ruas cavadas nas vertentes dos morros,
acham-se cobertas de mais argiUa, que de terra.

lia tambem outros lagares, em que as aguas, que descem bruscamente pelas
gratas, vão formar, nos pontos de coincidencia de seu maior volume com as depressões
do terreno, alagadiços mais ou menos vastos, que teem sido colmados com terra,
argilla e lixo. E, como o aterro tem sido gradual, e a esse trabalho não presidiram
preceitos que são de rigor, a camada de lixo assenta directamente sobre vasa e
cobre a vegetação em decomposição; d'ahi, a presença de pantanos occuHos, mais
ou menos vastos, disseminados em differentes zonas, coincidindo com as manifestações
paludosas.

A parte li direita do Parahybuna e mais vasta que a á esquerda; e, naquelle lado,
acha-se a área princi paI e mais habitada da cidade. Pois bem: acontece que as aguas
servidas e materias fécaes, passando pelos vallos á descoberto, que atravessam a cidade,
vão justamente para as margens do rio Parahybuna; e como essas margens são formadas
de terras que descem das montanhas e levadas pela correnteza, cream alli uma colmagem
irregular, que embaraça o curso dasa guas; d'ahi, a formação de pantanos dormentes,
cuja vasa assenta sobre fundo granitico; e, conforme sua extensão, a natureza da vasa,
a profundidade e as condições cosmicas que actuam, produzem as febres de fôrma mixta,
isto é, typho-malaricas.

A colmagem por meio das aguas barrentas conduzidas artificialmente aos vàos para
ahi depositarem as terras que conteam em suspensão, é-na verdade-um systema muito
recommendado por excessivamente economico, e tem sido applicado em varias outros
pontos; hygienicamente, porém, não me parece sem perigo, sobretudo quando empre
gado nas proximidades de centros populosos, porque, de facto, uma vez inundado' o
rio com aquellas aguas, faz-se necessario que elias deixem depositar a .terra, para serem
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esgotadas depois, podendo abandonar a descoberto camada mais ou menos espessa de
loªo, onde não tardarão a desenvolver-se germens pathogenicos.

A cidade de Juiz de Fóra póde ser dividida em duas partes distinctas: uma, alta; e
a outra, baixa; sendo esta a mais habitada.

O lençol d'agua da parte baixa é quasi superficial, achando-se a pouco mais de
metro abaixo do nivel das ruas, e acompanhando, como é natural, as oscillações de nivel
do Parahybuna, com o qual se communica.

Na parte alta, é relativamente muito profundo; e os poços, que abastecem de agua
potavel, são alimentados pelas infiltrações da agua das serras.

Em virtude dessa desigualdade de nivel das aguas, as condições de salubridade, em
Juiz de Fóra, são diversas, na parte alta e na parte baixa da cidade.

Como é natural, o lençol d'agua varia de nivel com os periodos de chuva e de
sêcca. Por outro lado, quando uma superficie é accidentada, claro está que, nos pontos
mais elevados do terreno, será preciso - para attingir essa camada de agua - cavar
poços mais profundos do que para obtel-a nos pontos mais baixos.

Ora, tendo succedido algumas vezes o contrario, isto é, tendo alguns, que cavaram
poços nas eminencias, encontrado agua logo a flux, ao passo que difficilmente a encon
traram nos logares mais baixos, suppuzeram poder concluir que, naquella altura, era
mais superficial o lençol d'aguá do que nestes vàos. Entr'etanto, não passou isto de mera
confusão entre as correntes subterraneas e as aguas de infiltração, ou - melhormente-o
nivel rios poços, este de subida vertical, e aquellas de torrente horisonta1.

O rio Parahybuna póde receber, ainda mesmo à jusante da cidade, e promptamente
transportar, os residuos dos esgotos e as aguas de servidão, embora tenha volume e
correnteza bastantes?

De facto, o Parahybuna é o escoadouro natural não só das aguas servidas e das
materias fécaes, como tambem das aguas superficiaes e até mesmo das subterraneas da
cidade de Juiz de Fóra, e - talvez por isso - apezar de muito inquinado o sub
sólo, os etreitos da polluição de suas aguas não se manifestaram ainda, como era de
esperar; elltretanto, o esgóte elo solo dependendo do nivel das aguas do rio, não admira
que, ao tempo das enchentes, ou - para melhor - poucos dias depois das enxurradas,
se desenvolvam moles tias infecciosas, e nomeadamente a malaria.

E, o que é mais grave ainda: embora Juiz de Fóra se liberte das aguas pollutas,
mediante seu escoadouro natural, não irão estas por sua vez prejudicar as povoações
ribeirinhas á jusante, exactamente postas à beira dos remansos, onde o rio, apezar de
encachoeirado, deposita as substancias organicas que contém em suspensão, apparente~

mente diluidas? Tem-se observado que os germens pathogenicos, sobre não serem
soluveis na agua, fluctuam, indo depositar-se onde a corrente 'torna-se quasi nulla.

Nas cidades centraes do Brazil, o unico systema racional de esgotos é incontestavel
mimte o de depuração simultanea pelo sólo e pela vegetação, que não deve confundir-se
com o de absorpção vertical petas terras; mas, esse systema, além de exigencias especiaes
sob o ponto de vista hygienico, que alhures desenvolveremos, depende tambem dos deta:"
lhes das condições topographicas de cada localidade, que por sua vez devem determinar o
typo de esgoto e o process0 da depuração.

•
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Em Juiz de F6ra, mais do que em qualquer outra cidade, por sua vizinhança de
centros populosos ã jusante do rio, torna-se incompativel qualquer systema de esgoto que
se propuzesse lançar as aguas servidas e as materias fecaes no Parahybuna, quando mesmo
filtradas ou decantadas, pela imperfeição, digâmos mesmo, pela inefficacia dos processos
até hoje conhecidos e empregados para tornaI-as innoxias.

De resto, segundo a maior ou menor permeabilidade do solo, e conforme a natureza
das aguas ele esgoto, um hectare de campo de depuração pode receber 5.000 a 20.000
metros cubicos de agua de esgoto, por anno.

Oalculando, como é de praxe, que cada habitante produza 300 litros dessas aguas,
por dia, e tomando a media de 10.000 habitantes por hectare, serão precisos 2.200 hecta
res para receber os 22.000,000 metros cubicos lançados no espaço de um anno, pela
canalisação de uma cidade de 200.000 habitantes. Não sera difficil, é certo, encon
traI' nos alTedores de Juiz ele Fora área sufficiente para esse fim, que alias corresponde
a uma superficie de pouco mais de meia legua em quadro, se estudos definitivos, quer
sob o ponto de vista economico, quer sob o poder absorvente des terrenos a irrigar,
aconselharem a preferencia p)'atica deste systema, que theo)'icamente é na verdade o
preferiveL

Entretanto, cumpre desde já ponderar que a libertação de taes residuos pelas aguas
do Parahybuna, exige processos custosos e quiçà difficilmente realisaveis. Duvidando,
como 'duvidàmos, que haja meios, no estado actual da sciencia, capazes de desinfectar
por completo as aguas servidas, e maiormente as materias fécaes, as aguas daquella rio
tornar-se-hão de futuro f6co perenne de infecções, principalmente nos sitias em que,
afrouxada a corrente, dormitem as aguas junto a populações ribeirinhas.

E', na realidade, o que já. tem acontecido, como se verifica da marcha que seguiu a
febre amarella, quando - irrompendo na Barra do Pirahy - descreveu o seguinte tra
jecto, domiciliando-se justamente nos pontos em que encontrava bacias mais ou menos
vastas e dormentes. Estrada de Ferro Oentral do Brazil: Barra do Pirahy, Vassouras,
Oommercio, Parahyba do Sul, Entre Rios; da Estrada de Ferro Oentral passou para
Anta, Sapucaia, Oonceição, Porto Novo do Ounha, na linha da Estrada de Ferro Leo
poldina ; dessa ultima cidade passou para a Serraria, na Estrada de Ferro Oentral; e
d'ahi para Silveira Lobo, na União Mineira; voltando ao seu ponto de partida, Bemfica,
OhaplJo d'Uvas, Ewbank da Oamara. Em todos esses pontos, salvo Sapucaia, ha reman~

sos; nessa cidade, porém, conhecem todos as condições especiaes do seu subsólo, pelas

aguas de infiltração do proprio rio.
O processo de depuração pelas terras araveis não exige menos cuidado e attenção,

em bem da sua innoxidade, do que o outro. Assim é que, com elle, faz-se mister, por
um lado, a acção directa e prolongada dos raiós chimicos do sol para a déstruição dos
micro-organismos, e - por outro - applicação em terreno impermeavel, extenso e
frequentemente arado. Ora, sendo o s6lo de Juiz de F6ra, mormente nas immediações,
sobremodo encharcado pelas aguas de infiltração, tão numerosos são aUi os cursos d'agua,
é de concluir que grandes reservas teriamos ao aconselhar tal processo em terreno
relativamente limitado, em que as materias fecaes poderiam, contaminando taes aguas,

infectar o sólo todo, e conseguintemente o ambiente.
F-2
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A localidade é banhada por correntes de ar, nas direcções NN. NE. S. e SÊ.
Devido á forma mesmo da bacia e à superficie de pedra a descoberto do morro da Liber~

dade, fortemente aquecida pelo sol, formam-se às vezes redomoinhos; c os ventos, que
cahem, nessa occasião, são mais ou menos frios, mais ou menos quentes, conforme
aquelle aquecimento; outras vezes, ha calmaria absoluta. A brisa baixa, ás vezes, a
temperatura de alguns decimos de grao e mesmo um e dous gràos, determinando diffe
renças sensiveis de temperatura. No inverno, as correntes aéreas são geralmente
humidas,-no verão, mais ou menos sêccas.

Não existindo sy.stema algum de esgoto, e sendo adoptadas as fossas fixas, não admira
que tivessemos encontrado, nas aguas do subsolo, em a parte baixa da Cidade, varios
corpos chimicos provenientes dos liquidos das cloacas ; essas aguas, por um lado, e-por
outro-a grande quantidade de materia organica de procedencia animal, em trabalho de
fermentação, na margem esquerda do rio, rua do Sapo, Bota-n'agua, etc., fazem-nos
suspeitar da existencia, na parte baixa da cidade, de pantanos occultos, mais ou menos
em contacto das aguas de infiltração.

A legislação das aguas de Paris só as rejeita quando absorvem mais de 3 milligrams.
ele oxygeno, por litro, para a queima das materias organicas, como se observa no trecho
abaixo:

« A pesquiza e a dosagem dasmaterias organicas contidas nas aguas são de toda a
importancia para o hygienista, assegura o chefe do Laboratorio Municipal daquella
cidade, em seu relatorio de 1882-83. Todas as aguas, mais ou menos, as contêm; as
aguas estagnadas ou dos brejos, porém, são na verdade muito mais abundantes em ma
terias organicas do que as correntes ou de fontes.

« As materias organicas proveem de detritos de substancias vegetaes ou animaes;
fÕlhas, insectos, ramos, troncos, que cahem nas aguas, putrefazem-se, concorrendo assim
para o desenvolvimento dos micro-organismos.

« As aguas mais perigosas, prosegue elle) são as que experimentam o contacto elas
fezes, principalmente o das evacuações e esputos dos doentes, e as que r~cebem infil
trações de urina ou de immundicies ou lixo. As aguas por este modo infeccionadas
tornam-se aptas para transmittir molestias. PÓde mesmo affirmar-se que o papel das
materias organicas é da maxima importancia, considerado sob o ponto de vista hygienico ;
essas materias absorvem todo o oxygeno dissolvido nas aguas, assim favorecendo as
fêrmentações putridas. »

A presença dos ammoniacaes, de nitritos ou nitratos nas aguas deve tambem
tornaI-as suspeitas, porque, em todo o caso, o azoto só póde provir da decomposição das
substancias azotadas.

Entretanto, observou·se que taes aguas só puderam ser contaminadas por certa
quantidade de materias organicas de origem animal; donde se infere, com muita razão,
que a agua, contendo ammoniaco no estado livre ou sob a fórma de saes, deve ser
em absoluto recusada.

A municipalidade de Paris tolera apenas 1 milligrammo de ammoniaco por litr'a
de agua.

O Conselho Consultivo de Hygiene da Franca; no intuito ele facilitar a comparaçãà
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das differen tes analyses de aguas potaveis, depois de ter pl"esot'ipto processo e opera,çi!es
a seguir, fixou os seguintes limites:

Chlore, . . . . • •
Acido sulful'íeo. • . , , . , , ,
Mataria or(J'aniea cm oXYB'eno, , . ,
Matol'ia ol't:aníea c pt'oduetos volatels,
Grúo hyd "ot, total. • . , . •
Grúo hydrot. depois da eb ulição.

AGUA PURA

<0,015
0,002 - 0,005

<0,001
< 0,015
5 - 15
2-5

POTAVEL

<1,040 1
0,00',-0,030

< 0,U02
<0,0\0
1.) - ~O

5 - 12

aUSPEITA

0,030 - 0,100
>0,030

0,003 - O,OOi
0,040 - 0,070

> 30
12- 18

>0,100
>0,0',0
>0,004
>0,100
>100
> 20

Pois bem, verificamos, pela analyse, que a mór parte das aguas de Juiz de Fóra
contém menos de um milligrammo de ammonia, por litro; podem, pois, ser consideradas
pataveis.

O inconveniente das aguas de Juiz de Fóra, é a sua fraca procentagem em saes
mineraes. Ao passo que as melhores aguas potaveis de Paris, offerecem, a de Dhuys
20°5, é1. de Vaunes 16° - 18°, a de Ourcp 30°, as de Juiz de Fóra marcam apenus 2°.

VARZEA DO MARçAL

A Varzea do Marçal, situada nas margens dos rios das Mortes e Carandahy, é
formada, de um lado, por terreno enxuto, e-do outro-alagadiço, cercados por pequenos
morros e pela erra de S. José, que a limite à leste.

Sob o ponto de vista hygienico esta sujeita a infiltrações dos dous rios, tendo o
lençol d/agua (?) muito superficial. Só póde ser bem ventilada por um lado, embora
a Serra de S. José, por sua mesma direcção, não embarace, em absoluto, a passagem dos
ventos.

Com difficuldade se consiguirà fazer o esgo to de parte da varzea, que póde entretanto
ser facilmonte abastecida de agua.

As condições do sub-sólo não disperisam a drenagem geral; bastando, porém, para
coadjuvar a drenagem natural, rectificar os rios, e aterrarem-se as cavas das antigas
minerações, que formam vastos aguaçàes; e guiaram-se convenientemente as aguas
pluviaes, até mesmo porque os carregas Saraiva, Capão, etc., que são os actuaes drenas
do terreno, tendem a desapparecer com a fundação da cidade; desapparecer superficial
mente, é cedo, mas - em todo caso - sob pena de graves inconvenientes, devet'ão ser
mantidos abaixo do s610 da nova cidade, por obt'as d'arte que gat'antam contra a humidade.

Para o estabelecimento das aguas ha conveniente declivio; entretanto, convirá levan
tar o nivel dos pontos baixos da varzea para dar às futuras ruas a inclinação necessaria
ao facil escôamento das aguas pluviaes, e ao mesmo tempo obstaI' o trac;bot'damento

dos rios.
Em relação, porem, ao escoamento das materias fecaes e das aguas servidas, outro~

tanto não acont~cera, pois, reclamando obras d'arte com o pl'eciso declívio, fal'-se-ha

1 Salvo" beira-mal'.

< Este sigllal significa monos do; c este < mais do.
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necessario forçosamente levantar a superficie do terreno, tomando para horisonte, quando
menos, um nivel de 3 metros acima da mais alta enchente; a localidade, sendo notoria
mente alagadiça, se não fór tomada esta medida na fundação da cidade, as matarias fecaes
e aguas servidas refluirão pal'a as galel'ias de esgoto, durante as grandes enchentes.
Para evitar esse inconveniente poder-se-ha tambem construir grandes obras de defeza
contra as enchentes, estabelecendo machinas para elevar as aguas servidas.

Em todo o caso, o aterro deve ter, pelo menos, aquelles trez metros de altura, para
permittir uma canalisação independente de emprego de machinas de elevação; havendo
mais para notar que as obras para os encanamentos tornar-se-hão excessivamente des
pendiosas pela natureza mesmo do sólo.

Poder-se-hia, é certo, em ultimo arbitl'io, fazer desembocai' os canos de esgoto,
abaixo e muito alem da localidade, onde a enchente não tivesse acção sobre o encana
menta; dando de barato que o sitio mais provavel para esse fim podesse ser facilmente
encontrado, ainda assim haveria sempre necessidade de defender a localidade pro
priamente dita contra as enchentes do rio, obras estas muito custosas, e que - quando
mesmo bem executadas - carecem de continua conservação, não resolvendo comtudo,
e po.rtanto não garantindo tambem, contra o grave perigo das inundações pelas roturas
dos diques.

O declivio longitudinal do terreno sendo de 1 % e o transversal quasi de nivel,
para a canalização dos esgotos ter-se-ha de adoptar uma rampa não maior desta por
centagem, a qual- como se sabe - é a minima que se póde dar a uma canalização
de esgoto.

Por ouko lado, tendo sido encontradas as correntes subterraneas (?) a um
metro apenas de profundidade, ou - quando menos - as aguas de infiltração e de imbi
bição, evidente é que, sem prévio aterro, as galerias ·de esgoto achar-se-hão collocadas
immediatamente abaix.o de taes aguas, inconveniente que só se obviará por meio de
construcçães muito dispendiosas, sob pena de inquinar as aguas subterraneas, infeccio
nando toda a cidade.

E, pois, na Varzea do Mal'çal só poderá constl'uil'-se uma cidade hygienica levan
tando-se a sua superficie, quando menos um nivel de tres metros acima da mais alta
enchente; e nem pareça isto de somenos importancia, e - o que é mais ainda - uma
novidade sem fundamento: nas disposições modernas de todas as municipalidades que
toleram construcções ribeirinhas em terreno relativamonte baixo, na França, Inglaterra,
Italia, Allemanha e Estados Unidos, e até no Prata, consigna-se essa mesma cota, para
mais, nunca para monos.

Luminosidade, prejudicada; bastante irradiação de calorico, produzida pela
acção do sol no paredão a prumo da sel'ra de S. José, quo corre a cavalleiro da
varzea na direcção geral de NE - SOo

Encontram-se nas suas circumvizinhanças os materiaes de construcção neces
sarios para uma cidade, menos as madeiras chamadas de lei, que terão de ser
tl'ansportadas de fora do municipio.

Não é questãO de somenos esta de materiaes de construcção na Varzea do
Marçal, porquanto, achando-se muito superficial o iençol d'agua (?), ou - quando
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menos - as aguas de imbibição e infiltração dos rios, é de suppor que só com bons

e abundantes materiaes de constracção e o dreno do chão a edificar, se possa
construir hygienicamente uma cidade; sendo certo tambem que, por falta de

necessaria. resistencia e declividade, é bem passiveI que não possa supportar obras
d'ade sinão usando de meios artificiaes.

Quanto à provavel salubridade do logar, só poderemos aferil-a pelo que se
passa em S. João d'EI-Rey, um pouco aggravado talvez, de futuro, pela disposição

do terreno em pres~nça de dous cursos d'agua, mormente si não forem rectificados,
e da suppressão dos corregos que o atravessam, seus drénos naturaes; salvo medidas
geraes que obedeçam desde a funuação da cidade a um plano geral e uniforme, e
sejam execuiladas em todas as suas partes, mas nunca por trechos.

Comquanto S. João cl'El-Rey, pelas informações dos clínicos do logar, seja

considerada como cidarle saudavel, visto não grassarem ahi endemicamente, e só por

excepção epidemicamente, molestias infecciosas, comtudo é de boa razão conjecturar
não estar no mesmo pc a Varzea do Marçal pelas condiçõe~ do seu sólo ainda não

edificado e habitado. E, ainda mesmo que a Varzea esteja nas mesmas condições
de S. João d'EI-Rey quanto á salubridade, fica muito áquem de Barbacena, que deve
sua salubridade a condições diametralmente oppostas, isto é, elevação, luminosi

dade, estado de seccura do sólo ; e pela pureza do ambiente, ainda que leve e acci

dentalmente maculado.
Não queremos com isso dizer que não se póde, com os recursos de que dispõe a mo~

dema engenharia, construir-se n'essa localidade uma grande cidade em bôas condições

hygienicas; mas, o que cumpre averiguar, é se a vantagem de ser abastecida facilmente

de aguas abundantes e da construcção de ruas planas apropriadas ao facil transito de
vehiculos, compensará as desvantagens provenientes da difficuldade de esgôto das ma

terias fecaes e aguas de servidão, incluindo o esgóte, provavelmente indispensavel,

das aguas pluviaes e de infiltrações dos rios no sólo? Hygienica, e mesmo economica

mente, não.
Quanto ao abastecimento de generos alimenticios, julgâmos a Varzea do Marçal

nas mesmas condições de Barbacena, ficando apenas inferior quanto à communicação por

vias ferreas.

BARBACENA

Atravessam a cidade, constituida por uma success~o de collinas, varias riachos

que, nascendo em seus proprios muros, correm, uns em leito de areia e pedra, e - outros
- de argila e areia, indo todos desaguar no rio das Mortes, não trasbordando Dem um

deIles ele modo a formar banhados.
Oonstituem seu s610 e' o subsólo camadas permeaveis, sendo que - em algun

pontos - as camadas argilosa e argilo-calcarea, attingem 5 a 10 metros de espessura, de

modo que as condições geraes do subsólo exigiriam processos especiaes de drenagem, si

outra fosse a configuração do terreno.
As observações meteorologicas e a propria vegetação indicam que Barbacena lToza

das temperaturas normaes das zonas temperadas resvalando francamente para o frio.
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A locll.lidade é banhada por aorl'eutes de al1 regulares e periodicas, sendo a mais

frequente na direcção de SE., sobl'etudo no inverno i COllGOrl'elldo tambem de modo

sensivel as de N E. e NO.
Nem uma deIlas prejudica a salubridade local, pois não atravessam pantanos nem

aguaçaes.
As corrontes aéreas nas direcções N E. e N O. são, em geral, sêccas; as do qua

dl'ante sul, quando trazem chuvas, um tanto humidns.

Não ha na localidade vegétação de alto porte, que possa ser aproveitada no traçado
da nova cidade.

A cachoeira indicada para o abastecimento, a do Ribeirão Fundo, a S O., distante
da cidade cêrca de 15 kilometros, dispõe de 1000 litros por segundo, correspon
dentes a uma população de 200.000 almas, á razão de 300 litros diarios por habitante;
essa agua, porém, terá ele ser colhida em nivel inferior ao de Barbaccna, exigindo para
isso processós especiaes para sua elevação.

A agua que abastece Barbaoella, embora da melhor qualidade, é todavia insuffi·
ciente.

Trata-se de augmentar o actual abastecimento, aproveitando pequenos mananciaes ;
mas, nem assim, a actual cidade ficará convenientemen te fornecida.

O curso d'agua que, nas proximidades, presta-se melhor a receber, e promptamellte
transportar, os residuos dos esgotos e as aguas servidas, é o rio das Mortes, sendo que
os apparelhos que se destinarem à desinfecção e depuração dos esgotos podem, com
grande vantagem, ser instanados a cerca de 8 kilomctros.

A utilisação do rio das Mortes para esse fim não prejudicará de futuro as povoa
ções rebeirinhas estabelecidas ou a estabelecer-se á jusante de Barbacena, pois ê ene
sufficientemente volumoso, de grande correnteza e encachoeirado.

A localidade presta-se perfeitamento â industria da engorda racional do gado.
Nas cercanias, encontra-se área disponivel para o exercicio da pequena lavoura,

sendo que a colonia italiana, já alli estabelecida, tem demonstrado praticamente que as
terras prestam-se bem, não só ao plantio e cultivo dos legumes c hortaliças, como á
acclimação dos fructos e productos agricolas dos climas propriamente frios.

As mattas circumvizinhas produzem abundantes cascas tannicas, que, não só se
exportam, como tambem se empregam nos diffcrentes cortumes (angico, barbatimão,
cannafistula, etc.).

A posiçãO da localidade com respeito aos principaes centros productores e aos portos
da União, offerece solidas garantias de facilidade de vida a uma grande populaçrro.

Os materiaes de construcção permittem que as futuras edificações sejam executadas,
não só sob os pl'eceitos bygienicos, como tambem sob os da esthetica.

Barbacena esta quasi completamente desassombrada, pois que só â grande distancia
se acham: o Monte Mario, aSO.; o outeiro do Jaco1), a NO. ; o morro dos Oanga
lheiros, ao N.; e o morro da Oruz d'Almas, a ESE.; são ahi, mais constantes, os
ventos de NO, E, NE, SE e N, e muito menos frequentes os do quadrante S, que sopram
violentos coincidindo com os pampeiros. Pôsta em logar excessivamente alto, sem

defesa de serras proxima.s, está - como se vê - desabrigada por todos os lados; ao
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passo que o Be110 Horisonte, abafado, ao sul, pela serra do Curral, ao N. e ao O. pe1a
serra da Contagem, está somente exposto pelo lado de léste, de onde lhe vem a viração
do valle do Rio das Velhas; a Varzea do Marçal, abafada a leste pela serra de S. João
e ao O. pela do Lenheiro, está. exposta aos ventos de NE. e a outras correntes de NO. e
S.; Juiz de Fora, abrigado ao O. pela serra da Liberdade, ao nascente por uma serie de
morros mais ou menos altos, está. exposta a correntes frescas do S., J., NNE. e SE. ,
havendo em geral calmaria; e, finalmente, Paraúna, rodeada de morros a N, e L.
desafogada sámente para o quadrante S., acha-se franca aos ventos dessa direcção,
soprando com mais frequencia o SE.

O terreno de Barbaceoa, permeavel, compõe-se de uma camada de terra vegetal, que
varia de 0,5 a 0,50 de espessura, conforme os differentes pontos; de outra camada, appro·
ximadamente de 0,50 de terra carregada de mica excessivamente fina; logo abaixo, de
uma camada de argilla arenosa, branca, rosea, amarello-rosea, que, attingindo, na cidade,
a espessura de 10, 15, 20 e mais metros, alcança, nos pontos mais baixos, 2 a 5; segue-se
uma camada de argilla com saibro, geralmente muito menos espessa do que a precedenta;
outra, de saibro puro, de um metro approximadamente ; e - por fim - camada indeter
minada de areia fioa, que assenta sobre a rocha. O lençol d'agua está, na cidade, em os
pontos mais altos, a 30 e 40 metros de profundidade; nos pontos menos altos, a mais de
10 metros.

As correntes subterraneas insinuam-se entre as camadas de saibro e de argilla, sem
deposito algum de matoria organica.

O terreno, não apresentando fortes depressões fechadas, pois trata-se de collinas
com declividade doce, e unidas entre si sem quasi accidencias, não conserva - no super
sólo - aguas estagnadas. Os alagadiços mais proximos distam mais de 10 kilometros
em linha recta, o isso mesmo além das montanhas longiquas, que condensam os vapores
antes de attingir a cidade.

Bello Horisonse tem o terreno, em geral, pouco permeavel ; logo abaixo da primeira
camada, um tanto espessa, de humus, esta a de argilla, encontrando-se em quasi toda
a zona a ultima camada, constituida pela rocha em decomposição, que suppõe-se ser uma
diabase. O lençol el'agua acha-se a menos de 5 metros ele profundidade, encontrando -se
aguas de. infiltração dos carregas, superficialmente, nos pontos marginaes a esses, sobre
tudo em a parte mais baixa; aguas que, obedecendo ao seu proprio pêso, devem accu
mular-seem um e em outro sitio.

A Varzea do Marçal é coberta Je pequena camada de terra vegetal de mistura com
areia; e o sub-sólo, constituido de camadas interpostas de argilla, areia e cascalho
grosso; encontram-se, nas partes baixas, aguas de infiltração dos rios elas Mortes e Caran
dahy, e dos corregos, que as atravessam, a profundidade de menos de metro. Tem
algumas lagôas, devidas aos antigos trábalhos de mineração, sendo suas aguas prove
nientes das chuvas e do trasbordo dos rios e dos riachos.

Juiz ele Fóra, na paete baixa, econstituido de terreno extremamente permeavel i

encontrando-se à pequena profundidade agua, que mais parece ser de infiltração da
Parahybuna; e, na parte alta, de argilIa sobreposta á rocha, que afiora em alguns pontos
do sólo.
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Tanto o sólo como o sub-sólo conteem grande quantidade de materia organica de
procedencia vegetal e animal, em decomposiçãO.

Paraúna, constituida de terreno accidentado, apresentando o lençol d'agua a pouco
mais de metro de profundidade nos logares baixos, tem o sub-sóIo argilloso e pouco per
meavel; offerecendo entretanto facil e sufficiente declividade para o escoamento das aguas
pluviaes e das materias fecaes.

Em Barbacena e Beilo Horisonte não se encontra vegetal algum dos logares pan
tanosos, havendo-os, porem, em Juiz de Fóra, nas immediações da Varzea do Marçal e
no Paraúna.

Em Juir, de Fóra observam-se pantanos, mórmente na parte baixa da cidade; sendo
esses formados por aguas, já das montanhas, já do trasbordamento do rio.

Nas margens do rio das Mortes e do Oarandahy encontram-se tambem brejos e
aguaçaes; achando-se os pantanos na porção superior à cachoeira do Oarandahy; e, ao
lado da serra de S. Jose, em todo seu curso inferior.

Nas localidades quentes distinguem-se duas estações: verão, chl1vosO,-inverno,
relativamente sêcco; nas frias, verão secco, inverno, um tanto humido; notando-se que
as chuvas são mais abundantes em Juiz de Fóra e S. João d'E1-Rey do que em Barba
cena, Bello Horisonte e Paraúna.

Em Juiz de Fóra, no tempo das chuvas, em consequencia da impermeabilidade do
sólo, encontra-se muita lama; e, na sêcca, muito pó: o que não se observa, ou se observa
menos, nas demais localidades.

Nos terrenos baixos e permeaveis, cortados de rios, encontram-se aguas de infil
tração, provenientes, não SÓ das chuvas, como tambom dos rios; aguas que não devem
ser confundidas com as do lençol profundo, correntes, vindas das serras, em camada
permeave1, collocadas acima da camada impermeavel.

Estas não prejudicam, porque estão em constante movimento e são entretidas pelas
chuvas; não acontecendo o mêsmo com aquellas, que não correm, e apenas sahem do só10
por evaporação, podendo, em contacto das materias organicas vegetaes e animaes, servir
de excellente cultura de bacterias, que serão tanto mais nocivas quanto menos renovadas e
mais quietas.

Acreditâmos que a agua encontrada, à pequena distancia, na Varzea do l\Iarçal e
Juiz de Fóra, e em parte no Bello Horizonte, seja proveniente, não do lençol d'agua, mas
de infiltração dos rios, conservando por isso ceeta estagnação, e obedecendo à acção das
enchentes.

Não sendo convenientemente oxygenadas, por falta de movimento e por acharem-se
mais ou menos sequestradas .do ar atmospherico, desde que taes aguas recebam materias
organicas, conservam-n'as sem que soffram combustão por falta do oxygeno, dando
logar á proliferação das bacterias.

Ora, si não se fizerem canalisações perfeitamente estanques de materias fecaes e
aguas servidas, o que - em absoluto - e quasi impossivel, nessas localidades, e nomeada
mente na Varzea do Marçal, misturar-se-hão taes materias com as aguas de infiltrações,
preparando assim no subsólo excellellte cultura de microbios.

A humidade do 8ólo, nulla em Barbacena, accentuada no BeIlo Horizonte, torna-se
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progressivamente mais sensivel na Varzea do Marçal, no Juiz de Fóra e no Parauna;
e a humidade da atmosphera, embora apresente o mesmo gráo nas cinco localidades, não
é igualmento nociva, porquanto - em Barbacena, Bello Horizonte e mesmo no Parauna
- ella eapenas entretida pela evaporação que se levanta dos rios mais proximos, ao
passo que, nas duas outras paragens, a humidade atmosnherica, não só é produzida
pela evaporação dos cursos d'agua, como ainda pelas emanações que se levantam do chão
humido, asquaes por certo não podem offerecer a innoxidade da que se exhala directa':'
Ir\ente das aguas vivas. _

Estando as cinco localidades indicadas para a nova capital mineira mais ou menos
na mesma latitude, e conseguintemente na mesma zona, os climas parciaes não deve
riam differençar-se muito, si.não fôra a posição dellas em altitudes diversas.

E assim, achando-se Barbacena a 1.156 metros acima do nivel do mar, seu clima,
deve ser, como de facto é, o mais frio das cinco localidades; seguindo-se-Ihe Bello
Horisonte, 805 metros, onde se não encontram vegetaes dos climas quentes, como ria
Varzea do Marçal, 903 metros; em seguida Juiz de Fóra, 677; e, portim, Paraúna,
500 metros.

A elevaçãO d'aquelle plan'alto deve ser, na ·verdade, bastante consideravel, por
quanto - nos contrafortes das montanhas proximas à cidade de Barbacena (Serra das
Taipas e Sitio) - encontra-se o divisor das aguas e as nascentes dos pequenos rios, que,
mais abaixo, vãoformar-reunidas a outras correntes mais volumosas-astresgrandes
bacias do Rio Doce, S. Francisco e Prata.

Todo o plan'alto da Mantiqueira é, nesta parte, accidentado, não por montanhas
alcantilas, mas por outros tantos outeiros, mais extensos do que altos, succedendo-se
em suaves ondulações, sem angustias, de modo que a subida faz-se quasi insensivelmente.

Os raios solares cahem e espalham-se dardejantes sobre estas collinas, dandQ á
atmosphera intensa luminosidade, que constitue o seu grande purificador; brilho e
luz, que não se devem confundir com irradiação de calorico, até mesmo porque os
horisontes de Barbacena se alargam indefinidamente.

Proximo passam pequenos corregos tributarios dos Rio das Mortes, os quaes, em
razão mesmo da disposição topographica do terreno, sempre ondulado, correm rapida
mente para seu desaguadouro commum sem produzirem alagados, nem alimentarem
pantanos em seu percurso; e a ausencia absol uta desses aguaçaes, não já em Barbacena
mas em quasi toda a serra da Mantiqueira, é digna de especial nota.

Por occasião àas grandes chuvas, que cahem regularmente no verão, ha enchentes
e trasbordamentos que desapparecem em poucas horas, apenas ellas cessam; indubitavel
mente, taes trasbordamentos são devidos, dentro do perimetro da cidade, ao pouco
cuidado que ha no asseio e na d.esobstrucção dos corregos, cujos leitos nunca foram nem
são convenientemente desembaraçado das areias e vegetação que impede-lhes a
OOIT@~. :

A disposiçãO do terreno, não só em Barbacena, como nas suas circumvizinhanças,
sempre levemente accidentado, favorece de modo notavel seu prompto deseccamento e
enxugo, facilitados pelo rapido escoamento das aguas, de fórma que - mesmo após
chuvas copiosas - bastam algumas horas de sol para seccar a camada de terra vege-

F-3
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tal, e~oessivamente delgada, pCl'm lttindo assim o tl'ansi to a pé sem os inconvenientes

da humidade dos terrenos encharcados.
Para isso, ooncorrem tambem dous poderosos factores:
a) a na,tureza pel'meavel das oamadas su perficiaes do terreno poroso e friavel,

favorecendo por isso rr.esmo a facil infiltraÇ<10 das aguas até as camadas imper

meaveis ;
b) a ventilação constante, mantida principalmente pelas brisas, que correm sempre

do lado de leste e nordeste, ou pelos ventos rijos que, no bom tempo, sopram do
quadrante norte, e que são sêc~os e quentes, substituindo os ventos fdos e humidos do

sul, que acompanham as chllvas e as tempestades.
p'ahi a SeCC\ll'a da atmosphera, no inverno, estação ein que não ha chuvas; o con

trario do que acontece no verão, em que-sendo as chuvas frequentes- ha naturalmente

humidade relativa na atmosphera.
Assim definimos o clima de Barbacena, traçando, embora perfunctoriamente, os

seus principaes caracteristicos : altitude e seccura do ambients.
Para demonstrar o que levâmos dito, appellàmos para os dados positivos, fornecidos

pela meteorologia, cujos resultados vão exuberantemente esclarecidos no relato:io do

meu coHega de commissão, o Dr. Manoel da Silva Couto.
Estabélecido isto, apreciemos ainda dous importantes pontos para o conhecimento do

clima de Barbacena, aos quaes ja fizemos ligeira referencia: ausencia ele pantanos e

luminosidade.
Depois dos estudos de Viault e de Eggcr (dl3 Arosa, cantão de Grisons), sobre as

estações alpestres, não é mais licito duvidar da influencia das altitudes sobre o numero

de globulos vermelhos do sangue. Ambos verificaram) ao hematimetro, e no sangue

colhido de dias em dias, elevar-se o numero elos corpusculos vermelhos, após certo tempo

de permanencia nos cabeços elos Alpes suissos.
Duas a tres semanas de estada n'uma aHitude ele 1890 metros, Egger notou, am

grande numero de individuos, augmento progressivo de hemacias, podendo attingir a

1.500,000 por mil1imetro cubico. Esse accl'escimo não ê passageiro, - mantem-se; o não

só em o sanguo dos capillarcs como tambcm no dos gTOSSOS vasos arteriues; e resulta,
como affil'mam as observações de Egger, da rigidez do tecidos proeluzida pela influencia
da atmosphel'a excessivamente sêcca daquollas montanhas. E se, lá, o phenomeno se opem

apezar mesmo da seccura do ar, não monos officaz o beneficamente se reproduzira em

Barbacella, que- a sua altitude media - reune, no estio, por occasião das chuvas, certa
humidade relativa, que lubrifica as mucosas e facilita o trabalho da hematose.

A quantidade de globulos vermelhos do sanguu diminue novamente, naquellas
alturas, ao cabo ele algum tempo ele estada na planicie; e Egger acredita que uma das

causas do mal clg,s montanhas é a anemia relativa do organi:nno, que procura adaptar-se

ao novo meio em que o collocam.

Mas, assim não e em Barbacella. A ser exacto esse desequilibrio entre os elementos
componentes elo sangue, se o deve attribuir incontestavelmente:'t transição brusca das

altilutes exageradas, e portanto excessivamente sêccas, para os pontos baixos e hum idos.

Barbacena, porém, em virtude mesmo do relevo do seu telT<:mo, resolve o pl'oblema
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pélo termo médio~ pois acha-se apenas a 1.156 metros acima do nivel do mar; isto ~:

n'um plan'alto levemente ondulado, sem accidencias bruscas nem angustias, o que
importa tanto como dizer: temperatura ~mif01'me em vasta extensão e atmospherare~a

tivamente secca e pura; entretanto, a observação aponta 2.500 metros como a altitude
neccssaeia para o desenvolvimento da chamada anemia das montanl/,IJs.

De resto, não cleve ser considerado suspeito seo estado hygrometrico em épocas dete:,
minadas, vistocomo, sob o ponto de vista hygienico, a propol'çlo de vapor d'agua contida
no ar não importa absoluta e constc'.nte satura~ão da atmosphera, mas simplesmente
relaçõ3s enke sua força. elastica e a evaporaçlo. Em todo o caso, vapores chimicamente
puros, que o calor do sol dissipa aos seus primeiros raios.

Occone mais que essa humidade relativa, prejudicial em outros pontos, ali se
torna illnoxia pela acção benefica que, sobre os organismos, exercem as frequentes des
cargas electricas, que tanto ozonificam o ar.

D'ahi, a ausencia, em Barbacena, da anemia das montanhas, que reclama - para a
sua evolução - certo grâo de seccura nas altitudes e humidade nas depressões; d'ahi, o
bem estar que experimentamo, lã, os tuberculosos, quando, após muitos dias de calor,
chove torrencialmente, e à chuva succedem algumas horas de humidade.

Não ha tambem contestar: a elevação acima do nivel do mar é um embaraço ao
desenvolvimento das febres palustres,- a inversa não é menos vordadeira, pois os lugares
baixos, 4umidos, á. beim dos cursos d'agua, favorecem o seu desenvolvimento, quando
mesmo não hajam infiltrações do sólo e pantanos visiveis.

Essa immunidade conferida pela altitude varia ainda com o clima parcial, com as
condições espvciaes do lugar, isto é, com a natureza do sólo, configuração do terreno, sua
maior ou menOl' permeabilidade, a presença de brejos ou de simples cursos d agua; e bem
assim com o ventos dominantes, e principalmente com os ventos periodicos, sendo estes
quasi sempre do quadrante sul, que cahem rijos e violentos. Em absoluto, póde quasi affir
mar-se que a altitude oppõe-se às manifestações da infecção, por não chegar ahi o con
tacto das emanações, que, condensando-se à noite nas camadas mais baixas da atmos
phera, mantêm-se e demoram-se nelIas até que os raios calorificos do sol as dispersem e
rarefação ao ponto de tornaI-as innoxias. Essas exhalações levantam-se, ou sómente do
sólo, ou-combinadamente-do só10 e da vegetação, dos cursos d'agua, ou dos pantanoso
O sólo, ou- para melhor- o terreno activo, sendo o producto da alteração das matarias
organicas pela acção combinada da oxydação do ar, da humidade e de uma especie de
fermentação, comprehende-se bem o papel que representam, sob o ponto de vista da
salubridade local, os vapores que delle se desprendem, pois não podem deixar de ser for
temente saturados de micro-organismos pathogeuicos. Não menos importante deve ser
tambemo papel das evaporações que se levantam dos rios, de marcha mais ou menos
lenta, e postos, ou a cavalIeiro das serras e morros talhados a pique, que os en
chem de detritos de toda especie, ou à beira de varzeas que se inundam às menores
enchentes; peiores, muito peiores ainda devem ser as exhalaçõas das lagoas e dos pantana,
as quaes se fazem sentir tanto mais sensivelmente quanto mais saturadas de materia

organica em. decomposição.
Applicando, vemos que Barbacella, pela sua altituue, posposta às duas serra j
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do Mar e da Mantiqueira, e - portanto - inaccessivel as exhalações da bahia da
Guanabara e dos tremedaes de Belém; não contendo, em seu seio, grandes cursos
d'agua, quer no escavamento das colIinas mais proximas, quer nos espraiados d'além;
indifferente e sobranceira aos trasbordos do rio das MOl'tes, nas immediaçães de
Ilhéos, Ibertioga, Barrozo, Prados e Tiradentes; Barbacena, pela fina e tenue camada
de seu sólo activo, contrastando com a permeabilidade do seu. solo inerte, posto
sobre denso filtro de areia e cascalho, antes de attingir o fundo rochoso; banhada
por brisas constantes e regulares e varrida periodicamente pelos ventos do quadrante
sul; Barbacena, finalmente, pela ~ua exposição directa aos raios solares, deve
possuir, como de facto possue, uma atmosphera diaphana e pura, e conseguintemente
isenta da acção terrivel do paludismo, que - nos lagares baixos e inundados - tanto
perturba a marcha das molestias todas.

E' um engano acreditar que as regiões exageradamente altas e sêccas são
justamente as favoraveis á saude, por estimularem activamente a energia physica e
o vigor moral do homem. Sabe-se, por exemplo, que a 3.000 metros acima do
nivel do mar já se começa a sentir o máo estar caracteristico, e aliás grave, conhecido
na sciencia por mal das montanhas, ou - melhormente - das altitudes, resultante
do abaixamento da pressão atmospherica. Julgou-se a principio que esta alteração
das funcções normaes outra cousa mais não era do que a falta de habito nas
alturas, e que - para os acclimados - o ar das montanhas devia ser forçosamente
pGr excellencia vivificador. Depois, porém, das recentes observações, que começaram
com Jourdanet, no Mexico, essa preoccupação tem desapparecido cada vez mais.
Verificou-se, por processos os mais exactos, que, além de 2.000 metros, começam a
manifestar-se de modo incontestavel os symptomas da acção debilitante do ar
rarefeito. A difficuldade de acclimação é a mesma, nesses pontos, tanto para os
homens como para os animaes. A anemia generalisa-se, o moral se abate, o physico
se deprime, em consequencia da desoxygenação do sangue. E, com effeito, experien
'CÍas dirigidas nesse sentido, deixaram até dosar os proprios gazes do sangue sob
pressões diversas; elIas confirmam á saciedade que o abaixamento da pressão do ar
diminue a quantidade dos gazes que circulam no sangue arterial, mas que essa
influencia só se faz sentir quando a pressão excede um quarto de atmosphera, o que
corresponde exactamente á altura de 2.000 metros. P6de-se, pois, prever a priori
o que a pratica encarregou-se de demonstrar.

Por esse motivo Jourdanet firmou a distincção entre clz'ma das montanhas,
que corresponde aos niveis inferiores a 2.000 metros, e clima das altz'tudes, repre
sentando as elevações que excedem esse limite.' Naquelle primeiro caso está
Barbacena.

Por outro lado, o que constitue a salubridade geral dos climas das montanhas
é a sua franca exposição aos ventos, quer dominantes, quer periodicos. Os primeiros
refrescam a atmosphera,- os segundos, lavam-n'a, dispersando os micro-organismos
que pulIulam no ambiente.

Assim se explica a benignidade do clima, em Bar.bacena; assim se explica
tambem a insalubridade do nosso littoral, nas proximidades da Serra do Mar, qUê,
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estorvando a passagem das correntes aéreas que sopram do interior, produzem
constantes calmarias. Observa-se entretanto que, mesmo além da serra, as locali
dades angustiadas são insalubres.

E nem só a exposição às francas correntes aéreas, como tambem aos raios
solares que devem cahir em cheio, sem incidencias, de modo a não haver conse
cutivo aquecimento produzido pela irradiação. A acção da luz é tão desfavoravel
á proliferação bacteridiana, que basta expor ao sol,' por tempo de duas horas, a
cultura do carbunculo" para matar os seus germens; motivo pelo qual Chauveau
propoz a sua attenuação por meio da luz. O sol e, pois, um agente destruidor e
constante; e, quanto mais exposta uma localidade aos raios perpendiculares do
sol, e mais varrida pelos ventos, tanto mais isenta estará de todos quantos
micro-organismos possam polluir a sua atmosphera.

Não se julgue que fantaziâmos uma nova condição hygienica, ao considerar
a luminosidade, que cumpre não confundir com a z'rradiação do calorico, como elemento
necessario para beneficial' a vida.

Todas as noções, que possuimos, jã de sciencias naturaes, já de sciencias pbysico
chimicas, já. mesmo de physiologia, concorrem sobremodo para considerar a luminosidade,
por seus effeitos sobre todos os organismos, como factor importante no ponto de vista
hygienico. Effectivamente, a acção da luz sobre vegetaes ou animaes, ede effeito prepon
derante, quer para seus attributos physicos, quer para sua evolução biologica.

Conhece-se a acção da luz sobre a chlorophylla, fazendo com que eUa, ou
melhormente - todas as partes verdes, absorvendo o acido carbonico, reduza-o em
seus elementos, guardando o carbono, e elimmando est'o utro agente indispensavel á
vida, o oxygeno. Sabe-se, por outro lado, que essas mesmas partes verdes, na
escuridade, e at3 mesmo nos logares pouco luminosos, em vez de absorverem acido
carbonico, e serem, portanto, os productores incessantes do oxygeno, retomam este
ultimo para eliminarem aquelle acido. Ha, pois, uma inversão de phenomenos produzida
pela presença ou ausencia da luz. Não se limita a acção desta, iodos o sabem, às parLes
verdes das plantas: as flores, as proprias flores dos pincaros mais banhados pela luz,
offerecem tons, coloridos, mais carregados e brilhantes e vivazes, do que as das partes
baixas das montanhas. O mesmo succede com os passaros, com as aves dos logares
profusamente illuminados, cuja càr scintillante da pI umagem contrasta com a dos que
habitam os logares sombrios.

Nem ahi se detem os effeitos da luminosidade sobre o reino anim'al. Quem desconhece,
por exemplo, sua acção sobre a retina? ACÇãO tão poderosa e energica, que vai repercutir
reflexamente sobre os centros mesmo da vida? E, na verdade, a historia nos transmitte
intacto o supplicio, empregado pelo tyranno de Syracusa, que consistia em expor suas
victimas deante de um paredão bem claro, onde se reflectia em cheio o sol, immediata
menttl depois de retiraI-as da escuridão: a morte era: a consequencia necessaria.

Ora, se é facto assente e verificado que a luminosidade constitue um meio propicio
ao desenvolvimento physiologico dos sêres, tanto assim que o sabio Humboldt, á. imitação
dos antigos, preconisava as vantagens para a saúde do habito de andar-se com o corpo
a descoberto, é de concluir que um tal meio seja igualmente favoravel à melhoria, e
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quiçá as curas de certos estados pathologicos. la verdade, não esó sobre as contmcçães
das fibras musculares da iris que actúa a luz; de modo bem pronunciado, ella constringe
por igual todos os vaso-motores: d'ahi sua acção benefica nos casos em que se faz sentir
o relaxamento desses minusculos canaes, na chlorose, na anemia, por exemplo; na con
convalescença das enfermidades agudas; em quasi todas as moles tias prolongadas, emfim.

Vê-se do que levã,mos dito, que e com assentimento da sciencia, e não pelo vão
desejo de innovar, que fazemos entrar por muito este elemento, a luminosidade, entre as
condições necessarias para a salubridade de um lagar; ora, a distincção de um
para outro ponto só se poderá fazer pela maior ou menOl' exposiçãO à luz; comprehende-se,
pois, que tanto mais serão eXpClstas as localidades quanto maior for a sua altitude, e
quanto mais desafogada esti ver.

Entre os systemas, ou - para melhor - entre os pl'Ocessos, de esgoto, nas grandes
cidades, conta-se o de depuração pelas terras.

Este systema adoptado, ha mais de quinhentos annos, em di versas cidades da Italia,
e mais moder·namente em Edimburgo, e hoje considerado o mais perfeit0 e racional,
porque consegue tornar innoxios os de~pejos dos grandes centros populosos, com pequena
despeza inicial e com abundante compensação futura, por fertilisar os terrenos que espe
cialmenteproduzem forragens herbaceas, consideradas indispensaveis ao gado vaccum
e muar. Ião eesta uma vantagem de somenos, porque, dos bons pastos, advem o farto
c constante abastecimento da carne verde, que põe a pOpt ação ao abrigo da escassez,
á qual estão sujeitas mesmo as cidades situadas nas grandes zonas pastoris.

O processo de depuração pelo sólo, quando bem installado, impede perfeitamente a
inquinação das aguas dos rios, e mesmo das correntes subterraneas, ou das simples,
toalhas que correm ao nivel dos poços; inquinação esta que occasiona, como se sabe,
graves molestias, já sob a fórma epidemica, jil. sob a endemica, as quaes nem sempre
podem ser evitadas com os demais systemas, mesmo quando os cursos, que recebem os
esgotos, conteem grande volume d'agua; até porque, correndo os nossos rios caprichosa
mente em alveos, ora profundos e apertados, ora largos e espraiados, existem mesmo,
nos de maior correnteza, remansos, onde as materias fecaes não tardam a depositar-se;
sendo mais para notar que, exactamente nosses remansos, acham-se, como jà dis
semos algures, estabelecidas as povoações.

Desapparecem, pOl'ém,.todas as vantagens do systema da esgoto pela depuraçlo das
terras, quando elle não e bem instalIado em seu conjuncto. Exige-se tambem como
condição essencial qué, ao partirem das cidades, não estejam ainda corrompidas as aguas
do esgoto, ou - para melhor - que os micro-organismos, que decompoe~ o acido carbo
nico, não encontrem meio propicio ao seu desenvolvimento, quer pela presença do
oxygeno atmospherico, quer pelo desenvolvimento dos dia tomados e de outros orga
nismos verdes.

Outra condição para efficacia do processo, consiste na distdbuição rapida das
aguas dos esgotos, e de sua completa a'>similação pelas plantas, sendo para isso neceSsa
rio recorrer à cultura fOl'çada, no inverno, como succede nas marciles : mesmo quando a
temperatura desce a 10 e mais grã.os centesimaes abaixo de zero, chega-se por esse esforço
a obter copiosas colheitas de forragens.



Alem da cultura intensiva, cumpre que o terreno depurador obedeçl a determinados
preceito.'l sob ú ponto de vista agrlcola, isto e, sufficientemente plano, dispondo de vasta
superficie para garantir a completa depuração das aguas.

A experiencia demonstra que um hectare de terreno depura 5.000 a 20.000 metros
cllbicos de aguas de esgoto, por anno, conforme as condições especiaes das terras e das
aguas a depurar.

Ficou tambem demonstrado que as plantas que melhor favorecem este processo
são as forrageiras; isto a, as que constituem os prados artificiaes, que- alem de
outras vantagens - permittem as irrigações sem grandes despezas.

Cllmpl'e consignar, que as forragens produzidas, nestes campos, são da melhor
qualidade, e não alteram a exceI1encia das carnes verdes e do leite.

J. T. Way, A. Smith, Hoffrnann, Frankland, Lowos, e outros, verificaram que
03 residuos dos gl'andes centros manufactureiros não influem na superioridade do leite
e da manteiga, fomecidos por animaes cevados com as foreagens dos campos de depura

ção; muito pelo contrario, imprimem-lhes condições, que outros não adquirem nos pastos
communs.

Em Londres, a companhia de irrigação, de Croydon, mantém, nos campos irrigados
com aguas dos esgotos, estabulos de vaccas, exclusivamente nutridas com forragens
desses ·mesmos pastos; va:ccas que se recommendam, nos differentes mercados, pela
exceUencia e barateza dos seus produetos. .

Taes vantagens, repetimos, desapparecem quando os esgotos e os campos, que
devem receber as materias, não são instaUados debaixo de todos os preceitos .

. E' claro que, embora medeante obras mais ou menos custosas, qualquer terreno
presta-se ao estabeledmento de uma grande capital,· considerado o problema exc1usiva
merite sob o ponto de vista dos esgotos; é mesmo possivel encontrar-se, em algumas das
localidades percorridas, superficies em condições de receberem esse systema de esg.oto.
Mas, d'entre ellas, só Barbacena satisfaz certas exigencias, quer sob o ponto de vista
hygienico, quer mesmo economico: sua topographia superficial e subterranea, isto e,
(l supersolo e o subsolo, o sólo activo e o sólo inel"te, perinittem estabelecer alE a rêde
do esgotos e a depuração pelas terras, sem outea despeza a não ser a do assentamento
das galerias, canos e collatoraes.

Nas outras localidades, nomeadamente na Varzea do Marçal propriamente dita,
as obras necessarias paea esse fim sori Ull despendiosas, t01'nando-se ainda precisas
qllantias avultadas para drenar qualquer superficie, nas cercanias, com o fim de apro
priaI-a á depuraçãO, que, exactamente, por ter· se de fazel' em terreno baixo, e - con
seguintemente - humido, deveria corresponder ao minimo da superficie, isto é, um

hectare para 5.000 metros cubicos de aguas servidas.
Juiz de Fóra, comquanto não offereça as mesmas felizes condições de BarbacGna,

apresenta maiores vantagens que a Val'zea do Marçal, pois a mM parte do territorio
é sufficientemente elevada, e os pontos alagados podem ser enxutos por meio de drenos,
e aterrados directamente mediante a colmagem pelas aguas. Os campos proprios para a
depuração, embora não tenham as condições fa"oraveis de Barbacena, não offerecem os

inconvenientes elos da Varzea do Marçal.
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Concluindo, deixemos aqui consignado que o unico systema acceitave1, em as
condições especiaes do vasto territorio de Minas, parece ser o da cultura intellsiva dos
terrenos de depuração, cultura que não esta, é certo, nos habitos da população agricola,
mas que facilmente se introduzira, desde que se faça conhecer a excellencia de sua
adopção.

Nem é difficil a propaganda, pois que, de,endo os campos de depuração pertencer ás
municipalidades, estas encontrarão ahi um meio de exemplificar, visto como, longe de
trazerem ouus aos seus cofl'es, constituirão taes campos fontes de renda. E não é isto
para rejei tal', em Minas, que, por sua extensão e escassez de forragens em algumas
zonas, esta, mais do que qualquer outro Estado, nas condições de se aproveitar de um tal
processo.

BeIlo Horisonte e Paraúna, não apresentando especiaes difficuldades para o assen
tamento da rêde de esgotos pelos outros systemas, nos dispensàmos de maiores commen
tarios.

A experiencia tem demonstrado que as aguas dos esgotos de materias fecaes, liber
tam-se realmente das bacterias .por simples filtração atravez delgada camada de terra
aravel, que as decompõe em seus elementos, por sua vez assimilados pelas plantas.

Isto se explica pelo facto de, sob a influencia da luz e do calor, os micro-organismos
que decompõe o acido carbonico, desprendendo oxygeno, se desenvolverem rapidamente,
e a materia organica ser faciimente queimada pelo oxygeno nascente, que destr6e os
microbios pathogenicos, quer por esse mesmo oxygeno, quer pelo desenvolvimento dos
diatomados e de outros organismos coloridos.

De resto, a agua do esgoto, que não soffreu acção dos raios chimicos do sol, perde seu
oxygeno inicial, empregado em queimar a materia organicn..

Neste meio, nessas condições improprias ao desenvolvimento das plantas verdes,
algas, etc. , prosperam as bacterias. Os sães ammoniacaes e nitratos parecem activar a
vegetação.

Do que dissemos tiram-se as seguintes conclusões:
As agua!> de esgoto podem ser completamente purificadas e desembaraçadas dos

respectivos microbios pathogenicos por simples filtração atravez do sólo, caso essa filtração
se faça nas camadas superficiaes, depois de prolongado espraiamento sobre o sólo para
permittir a luz favorecer o desenvolvimento das algas e outros micro-organismos produ
ctores de oxygeno .

A terra deverá ser trabalhada frequentemente para renovar e augmentar a super
ficie illuminada. As aguas do esgôto deverão ser rapidamente empregadas em irrigaçãO,
antes que a fermentação putrida esteja adeantada, porque - neste caso - ellas exuberam
em bacterias.

Os campos que servem para as irrigações devem ser esgotados por culturas inten
sivas. Sem a acção da luz, as aguas de esgôto não podem purificar~se, - ao contrario,
sobrecarregam-se de bacterias.

Ha. porém, um inconv~niente, que cumpre attender, para corrigir: é o caso em que,
ao envez de se espraiarem pela superficie das terras, accumulem-se os liquidos em fossas,
porque - em taes condições - fóra da acção larga e directa da luz, proliferarão os
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micro-organismos pathogenicos, que podem, por infiltração, ir inquinar as aguas
potaveis existentes nas proximidades.

Como se vê, não havendo grandes superficies por onde possam espraiar-se as aguas
de esgôto das planejadas cidades do BeIlo Horisonte, Varzea do Marçal, Juiz de Fóra
e Paraúna, antes de serem applicadas á cultura intensiva, e - mais ainda - não rece
bendo taes localidades a acção directa dos raios chimicos do sol, por se acharem mais
ou menos cercadas de montanhas, e encontrando-se em algumas denas lençóes de agua
superficiaes, que podem, entretanto, recebe.r por infiltração os liquidos dos esgôtos não
depurados, mantel-os em fossas e produzir a repullulação dos mierobios pathogenicos, só
medeante certas condições, e obedecendo aos rigorosos preceitos de installação, poder
se- hão pres tal' a esse systema de esgô tos.

Só Barbacena, pela configuração especial do seu só10, grandes superficies a desco
berto, ou - quando muito -leveme!lte onduladas; desabrigada aos quatro ventos; por
por sua luminosidade intensa, posiÇãO e distancia dos cursos d'agua, profundidade do
lençol subterraneo e ausencia absoluta de aguas de infiltração; s6 Barbacena, repetimos,
poderá prestar-se facilmente a esse systema de esgôto; entretanto, não o aconselharemos,
ao menos por emquanto, pela educação especial do nosso povo, e pela difficuldade pra
tica de aproveitamento de taes liquidos em culturas intensivas; difficuldade proveniente
sobretudo da falta de pessoal para proceder ã irrigaçãO, que- como dissemos acima
- deve ser feita immediatamente, antes que a fermentação putrida esteja desenvolvida,
sob pena de ver a obra do bem convertida em instrumento do mal.

BELLo HORISONTE

Situado entre as serras da Contagem e do Cueral e o Rio das Velhas, constitue dous
taboleiros, um postposto ao outro, tendo a fórma de amphitheatro, voltado para W.,
sendo o chão do taboleiro su perior mais sêcco que o do inferior.

O lençol d'agua 1JI'opriamente dito não foi encontrado até a profundidade de 4 a 5
metms ; pondeeemos, entretanto, que uma cidade só p6de ser ~ygiellicamente consti
tuida em s610, cujas aguas subterraneas corram, pelo menos, a 5 metros de pro

fundidade.
Verificada a profundidade das correntes subterraueas, o sub-sólo de Bello Horisonte

não carecerá, para edificar-se, de prévia deenagem ; salvo si a camada de argilla tiver
4 meteos ele peofundidade, o que tornará indispensavel aqueIle preparo, attendendo

mesmo á configuração do terreno.
Presta-se a um bom serviço de esgôto; com a condição, porém, de collocarem-se

os"encanamentos relativamente com bastante declivio, de modo a irem desembocars
medeante syphon, abaixo do corrego entre os dous taboleiros, e até mesmo dos curso,
d'agua que forem aproveitados para o abastecimento, evitando-se assim que os drens as

inqilinem.
, " lia talvez alguma difficuldade de encontrar-se madeieas de construcção, e mesmo,

par-a qombustivel,pol' terem as mattas proximas sido derrubadJ.s para o fabrico de carvão
F-4



- 26-

e para as construcções das minas do Morro Velho; os outros materiaes, abundantes e
excellentes.

O s610 é bastante fertil, produzindo, não só fructos e legumes dos climas temperados,
como mesmo alguns dos climas amenamente frios.

Das molestias que ahi grassam, destacámos o bocio e o cretinismo, entre as que mais
attrahem a nossa attenção.

Tratanuo-se de escolher local para uma grande cidade, em que se devem encontrar
todas as classes sociaes, desde a mais rica até a mais pobre, desde a mais cuidadosa
dos preceitos da hygiene at~ os que mais os desprezam, não me parece de bom
conselho, mármente não sendo ainda bem conhecida a causa do bocio e sua affinidade
com o cretinismo, preferir uma localidade em que taes molestias reinam endemt
camente.

Repugna à razão designal' para uma capital, em que deve reunir-se a gemma das
illustrações em todos os ramos de conhecimentos, e desenvolver-se toda a actividade de
que é susceptivel o homem, uma zona em que o proprio homem encontre causa desco
nhecida que o enfraquece no physico e abate no moral.

Consta-nos grassarem com certa frequencia relativa á diminuta população do logar,
a febre typhoide e a tuberculose, apparecendo as molestias communs na mesma pro
porção das demais localidades, salvo as manifestações do paludismo, que - comquanto
se desenvolvam tambem - não offerecem a mesma gravidade e não teem a mesma inten
sidade que no Juiz de Fóra e no Parauna.

Por falta de cuidados hygienicos e tratamento medico, as moles lias -yenereas e
herpeticas, e nomeadamente a bouba, fixaram seu domicilio na povoação; esse incon
veniente, porém, com os progressos da civilisação, deve desapparecer, ou - quando
menos -limitar de muito o seu campo de acção.

Causou-u9s impressão não ter-se desenvolvido, mas antes decahido, a antiquissima
povoação do Curral d'El-Rey, hoje BeIlo Horisonte, apezar das regalias que, ao tempo
da metropole, lhe foram concedidas, e da uberdade de seu- ~ólo, a proximidade de duas.
impurtantes povoações, como Sabará e Villa Nova de Lima, onde se acham as minas do
Morro Velho, importante centro consumidor.

Lamentàmos que uma localidade, tal como o Bello Horisonte, que, pela disposiçãO
de seu terreno, altitude média, clima temperado, abundancia e qualidades physicas das
aguas, facilidade de esgoto, uberdade do sólo, por suas riquezas naturaes, em summa,
ouro, ferro, crystaes, mal'ITIOreS de variegadas côres, etc., impõe-se a toda a eviden
cia. encerre tambem no seu seio o agente productor do bócio, e - conseguintemente - o
cretinismo !

Não nos venham OppÔl' que esse mal e remediavel, e que apropria civilisação,
levada à'localidade com a transferencia da capital, concorrel'à para o seu desappareci
mento com a nova seiva. que lhe fôl' injectada; inversamente, quem conhecer a sua.
histol'ia nos paizes mais adeantados, em que taes molestias são indemnicas, contando
sómBnte a França 42 departamentos infestados, tendo os hygienistas procurado estudar
as differentes causas que as procluzem, e removt:ll-as, sem que - até hoje - o tenham al
cançado, ficará con vencido da inu tilidade dos meios empregados, das perigosas consequen-



- 27-

.cias de tão terrivel mal, que tanto accommetL o homem nos valles profundos como nos
pontos mai~ culminantes, reconhecendo, provavelmente, por causa, um micro-organismo,
que exige para sua proliferação um conjuncto de circulllstancias ligadas ao solo e às
aguas, e trallsmittindo-se fatalmente por herança.

As diversas com missões encarregadas, na Europa, de estudar a endemia do bócio i3

do cretinismo, chegaram à conclusão ele que devem ser considerada endemicas estas
molestias nas localidades em que o bócio affecta os habitantes na proporção de 1: 100.

No Bello Horisonte conta-se o cretinismo nessa proporção, e o bócio em maior, e
por isso deve esta localidade ser considerada, não já suspeita, mas ft'ancamente infeccio
nada, grassando a molestia sob a fórma endemica.

Ora, os meios prophylaticos de combater a endemia devem ser dirigidos no sentido
l)rincipalmente de sanear as aguas potaveis, porque llel1as se conteem em suspensão o
quid ignotum papogeno, e entre esses meios contam-se a decantação e filtração das aguas
em reservatorios duplos e sobrepostos, e a canalisação e rectificação dos cursos que as
forne erem; por isso, caso tenha de construir-se alE a capital, ou mesmo uma cidade,

devem ser postos por pratica esses preceitos de hygiene de accôrdo com todos os melho
ramentos modernos.

Pergunta-se: havendo onde escolher logar em boas condições hygienicas, apropriado
,para a nova capital, sem o grande onus que, já pelo lado pratico, já pelo lado ecollomico,
traz o abastecimento por meios que reclamam tanto escrupulo e ~acrificios pecuniarios,
:valel'à a pena apl'ovei tal' o B~llo Horisonte, que exige para o seu saneamento essa medida
extrema?

E' claro que o quenca dito com resp3ito ao Bello Rorisonte, melhormente se applica,
nesse mesmo sentido, ao Paraúna, onde a molestia, àquem e além da localidade em estudo,
grassa com maior intensidade; e onde 03 meios prophylacticos serão mais custosos; accre
scendo que, alem do bócio e sua consequencia, o cretinismo, deve tornar-se frequente,
nessa localidade, o paludismo sob todas suas formas, attendendo que grassa já nas
{:ircumvizinhanças.

Além desse grave inconvellient~, BeIlo Horisonte apresenta difficuldade de commu
nicação com os cenieos productores e consumidores do Estado, sendo necessat'ia a con
-.strucção de um ramal da estrada de ferro que o ligue a Sabarà, Ronorio Bicalho, ou a
qualquer outro ponto mais proximo ou vantajoso da Estraoa de Ferro Central.

PARAUNA

Parauna, a 500 metros acima do nivel do mar, é a localidade de menos altitude

dentl'e as indicadas; devendo, conseguintemente, ser a mais quente.
Cercada de môrros ao norte, léste e oéste, desaffogada sómente para o quadrante sul,

·está exposta aos ventos dessa direcção, soprando com mais frequencia o de S. E. ; ventos
que refrescam consideravelmente toda aquella região, det erminando baixa sensivel na
columna thermometrica.

Ra declividade sufficiente e facil para o esc6amento das aguas e materias fecaes.
Achando-se o lençol de aguas subterraneas a pouco mais de metl'O de profundidade, as
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exigellcias da hygiene, para modificar essa condição, reclamariam trabalho de drenagem
e aterro.

O s610, pouco permeavel, exige, por sua vez, preparo especial para as construcções,
porque as aguas, atravessando-o. irão estagnar-se entre as camadas vegetal e argillosa.

Os ventos de S. E., não atravessando zonas infeccionadas, não offerecem perigo,
pelo menos actualmente, mas produzem mudanças tão bruscas e rapidas na temperatura,
que podem comprometter a saude. Taes ventos sao, em geral, sêccos, no verão; e humi
das, no inverno.

Ra abundancia de aguas nos rios Parauna e no ribeirão Oapivara, em altura conve
niente para o abastecimento de uma cidade nas condições exigidas.

Aproveitadas, porém, para esse mister, as aguas da cachoeira do Paraúna, não
restarà nas circumvizinhanças força motriz para illuminação electrica, tracção de ferro
carris, etc.

Os esgotos podem ser feitos directamente para o rio Paraúna, á jusante da loca
lidade, sem prejuízo das povoações, visto ser de rapida correnteza e encachoeirado.

A ozona, mais não sendo do que o oxygeno condensado, ou - para melhor~
electrisado, isto é, em sua maior aCtividade chimica, purifica a atmosphera, produzindo
certo bem-estar que, na linguagem commum, é expresso pela sensação de ar vivo e puro;
e, mais ainda, elIa tende a destruir os corpusculos organicos, e - como tal- tem
sido aconselhado o seu emprego na hygiene e na therapeutica, contra certas molestias
infecciosas; dahi, a necessidade de favorecer a formação de ozona, nos tremedaes, por
meio de plantações apropriadas que sejam agentes productores de oxygeno a frio.

Ião deve correr por conta da localidade a fraca proporção de ozona que nos
cumpre registrar aqui, representada por 1 - 3; mas sim, deve ella correr pela defici
encia das observações, ou por condições especia,es, que não podemos precisar, visto
como, nessa região, segundo é notorio, observam-se sempre, m6rmente no estio, des
cargas electricas que, como se sabe, produzem ozona; e mesmo, conforme observámos,
as descargas electricas, produZIdas a grandes distancias, repercutem na localidade,
modificando sua pressão atmospherica, e portanto amenisando o ambiente. E' assim,
por exemplo, que - no Paraúna - sob um céo azulou estrellado - ouvem-se perfeita
mente as trovoadas do Ourvello, á distancia de 12 leguas; e na residencia Saint Olair
(Oapão), as de Mattosinhos, é as de além.

Si não ha grande calor no logar, é isso devido á frequencia dos ventos SE. e á.
quasi ausencia de calmarias.

A regularidade desses ventos, firma, p6de dizer-se, o clima local, que deve ser
'considerado quente, porém ameno. As observações; por um lado, e - por outro - a
altitude e a vegetação, e até as molestias dominantes, confirmam o que vimos de dizer.

De Sabará em deante, a altitude vai decrescendo gradualmente; o clima tornando-se
cada vez mais quente, e os vegetaes proprios dessas zonas apparecendo mais e mais fre
quentes. A cidade de Sabarà, achando-se a 736 metros acima do nivel do mar e a estação
a 666, BeIlo Rorisonte a 800, a estação de Santa Luzia a 690 e a cidade a 760 ; o Oapão,
residencia do Dr. Saint Olair, a675; Lagôa Santa eFidalgo, a680-685; Lapinha, Quinta
do Sumidouro, Oorrego Secco, a 670-675 ; Bebedouro, Pai Bento e Pào de Oheiro, a 660-
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665; Jequitibá, a 610; Lagôa dos Patos, a 570 ; Rancho Novo, a 540; Taboquinhas, a
535; Agua Santa, a 620 ; vê-se que a altitute diminue progressivamente até o arraial de
Sebastião do Paraúna, que demora a 480 metros acima do nivel do mar; e a localidade
em estudo, ficando á meia legua do arraial, està apenas a 500 metros.

Da mesma sorte a vegetação acompanha esta quéda de nivel, 'de mais em mais se
enriquecendo com as plantas tropicaes, até qU'3 Paraúna se apresenta francamente
quente. Isto infiue sobre o estado sanitario, pois que natureza e typo das enfermidades
são tambem os que se observam nas regiões estivaes.

Sendo o clima quente, como já dissemos, e modificada a temperatura pelos ventos
SE. , depois das calmarias, que são raras, dão-se bruscas mudanças de temperatura,
que - de 30° - desce repentinamente a 18 e 20° ; o mesmo acontecendo com a pressão
atmospherica.

Até certa altitude não ha, em rigor, mattas propriamente ditas: apenas capuões
de foice, os quaes devém até ser conservados, pois abrigam os rios e protegem as nascentes,
acompanhando os grandes e pequenos cursos que se espraiam nas accidencias do terreno,
àquem e álém. Todavia, da Agua Santa em deante, começam a apparecer mattas mais
altas, de madeira.s ali chamadas de lei, taes como o cedro, a sucupira, a ar,)eira, a peroba,
o tamborim, etc.

Achando-se Paraúna abaixo da confiuencia do Cipó, e sendo as margens desse rio
habitadas por papudos e cretinos, é bem de receiar que os habitantes da futura cidade
venham a ser victimados por essas enfermidades.

Já ahi impressiona o numero considel'avel, relativamente á população, de mudos,
surdos, surdo-mudos, gagos, anões e imbecis, que se topam nos arraiaes proximos.

Comquanto não se encontrem pantanos, nem lameirões, na localidade propriamente

dita, observam-se comtudo muitos caso'S de paludismo, sob todas as fórmas, nas povoações
proximas, devidas principalmente aos alagados e reprezas dos rios das Velhas, Cipó e
Paraúna, abaixo e acima do carrego do Crime e do ribeirão Capivara.

Com o paludismo, além do bacio e do cretinismo, a hypoemia intertropical, as
hepatites, as hemorrhoides, as anemias, as nevralgias de fundo palustre; e as lesões

cardio-vasculares, de origem palustre, rheumatica, alcoolica e tabagica. Não são raros

os casos de febre typhoide.
Observa-se tambem a bouba, a syphilis e a morphéa tuberculosa; sendo a ultima

pouco frequente, e tendando até a desapparecer do norte e do centro de Minas, provavel
mente pela sequestração a que são condemnados os enfermos, não pelas autoridades

competentes, como lhes cumpria, mas pelo proprio povo, que acredita, e não sem funda

mento, que a molestia é contagiosa._
~ observação demonstra que o paludismo, raro nas cabeceiras do Rio das Velhas,

torna-se tanto mais frequente quanto mais grave em suas manifes.tações á medida que este
rio se approxima da sua confiuencia no S. Francisco, ao ponto de ser lagar insalubre,

quasi inhabitavel, aquelle em que se dá a confiuencia ; demonstra ainda, que o clima,
temperado até acima de Sabará, onde vegetam já as plantas dos climas francamente
quentes, como a mangueira, o cajueiro, etc., é quente e h.umido para baixo, não só nas

margens do rio, como mesmo em lagares afastados.
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A'3 aguas das fontes, corregos e rios, em geral, são salitrosas, e l,ortanto suspeitas,
contribuindo podeeosamente para o desenvolvimento do bócio e do cretinismo, .tão fre
quentes nas margens do rio Oipó, o qual corre proximo ao Paraúna ; e tão communs elIes
são que chegam a ser olhados com estranheza aquelles que não apresentam a tumesccncia
da glandula thyroide.

O De Herclllano Velloso Ferreira Penna, notavcl illustração da engenharia bra
zileira, estudando todo o \Talle do Rio das Velhas para escolher logar apropriado para a
nova capital mineira, di3 que, examinando Lagôa Santa, Quinta do Sumidouro, Jaguára,
Barra do Jequitibà, Sete Lagôas, Fazenda do Oampo Alegre, Ourral d'EI-Rey e Matto
sinhos, não encontrou em todas essas localidades os quesitos necessario:s liem mesmo para
uma cidade, quanto mais para uma capital; e que nos limites da região que tinha de exa
minar, e na que percorreu, não teve indicação de qualquer outro sitio que pudesse entrar
em concurrencia.

O Rio das Velhas, canalisado pela natureza, c correndo quasi sempre entre bar
rancos, ou em vanes profundos, até alem de Santa Luzia, trasborda nas enchentes d ahi
para baixo, formando lagô'as e pantanos, cujas aguas diminuem progeessivamente nas
sêccas, decompõem-se, tornando-se assim excellentes culturas para o plqsmoclio gerador
do paludismo,- notando-se mais que, em geeal, o trasbordamento tem logae justamente
na embocadura dos seus afiluentes, 'cujas aguas ficam reprezadas nas enchentes.

Pelo que dis::>emos, infere-se não se prestarem os teerenos marginaes do Paraúna,
mórmen te na sua confl. uencia com o Rio da Velhas, a fundação de uma cidade como a
projectada para a nova capital mineira. Neto havendo por emquanto, no Paeaúna,
sinão arraiaes, povoações e alguns sitias em que nem um dado demographoosanitar;o
se poude obter. não temos outros meios para aquilatar da salubridade do logar sinão
os de que lançámos mão, infeeidos do clima quente e relativamente humido, da suspeiçãí.>
.las aguas potaveis que produzem o bócio, da fórma e natureza do solo, onde se encontram
alguns alagados e reprezas, determinando as manifestações do paludismo; e, finalmente,
das molestias reinantes. De resto, não escaparia à perspicacia do Dr. Herculano Penna
a localidade ultimamente indicada, nas margens do Paraúna; e mesmo os habitantes
das circumvizinhanças, p::>e intere3se proprio, seeiam os primeiros a a.pontal-a ao emel'Íto
engenheiro, si por acaso ella se prestasse pal'a cabeça das cidades de Minas; entretanto,
assim não aconteceu.

II

Allalyse3 phYi3ico-~himiCc1S e blcteriologicas das agllas; e allalyscs bactel'Ío
logicas das poeiras atmosphericas

Antes de entrar na materia, cumpre-me consignal' aqui, embora a traços largos, os
processos empregados para chegar aos differentes resultados. Não se tr.atando de disser
tação analytica dessas aguas, mas simplesmente do estudo despl'etencioso das qualidades
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physico-cqimicas e bacteriologicas de algumas que me pareceram suspeitas, nã já como
aguas potaveis, mas principalmente como contribuindo para o desenvolvimento o.u a
transmissão de molestias proprias das localidades percorJ'idas, apenas adiantarei algu
mas palavras com refel'encia ao methodo seguido nas experiencias.

As qualidades physico-chimicas foram determinadas pelos processos já conhecidos.
Sua dureza, ou-para melhor-a analysehydrotimetrica, determinei-aporum soluto de
sabão, cuja dosagem fàl'a determinada por meio de solução titulada de bario. O sabão
formado permaneceu exactamente cinco minutos.

A indicação hydrotimetrica deduzi-a em gráos allemães: 1 grao allemão correspon
dendo a 1,780 francezes ou 1,350 inglezes. A determinação hydrotimetrica não foi obtida,
e nem podia ser, com o preciso rigor, por tel'em sido colhidas as aguas em garrafões, por
sua vez postos ao contacto do ar ; e, mais aiuda, por ter-se evaporado em parte o gaz
acido carbonico ; os resultados, porem, dão approximadameute o gráo de dureza que e11as
teem nas fontes. Os súes calcareos, saparei-os com· um soluto de acido oxalico ; e o
excesso deste acido, não combinado com a cal, determinei-o pelo permanganato de
potassio.

A magnesia, reconheci-a a seu turno pelo processo commum de formação de sães de
phosphato de ammonea. e de magnesia ; e, detel'minando, pelo sal de Urano, a quantidade
de phospato, obtive, por meio âo calculo, a quantidade de magnesia.

O chlol'o, deter'minei-o por uma soluÇãO de nitrato de prata.
Para a analyse qualitativa, evaporei dous litros de liquido a 150 cc, e - com

esta solução concentrada - procedi ás respecti vas reacções.
A quantidade das materias organicas determinei-a por meio do permanganato de

potassio, tendo sido ao mesmo tempo fixada a quantidade de acido oxalico que serviu
para descorar certa quantidade do soluto-camaleão. A proporção das materias orga
nicas calculei-as, pois, em acido oxalico, 63 partes de acido oxalico correspondendo a
8 partes de oxygeno, e 2 partes de oxygeno correspondendo a 0,25 de substancias orga
nicas; conseguintemente, o caJeulo deu - nos a cifl'a das materias organicas.

O peso das materias organicas, nas nascentes, deve ser naturalmente menor; tendo
havido um intervallo, embora pequeno, entre a epoca do colhimento das aguas e as ana
lyses, os resultados foram um pouco maiores, devido á alteração ou decomposiçãO das

propria aguas.
Os algarismos referem-se sempre a milligrammas em um litro d'agua.
Como de praxe, as analyses quantitativas foram repetidas tantas quantas vezes as ne

cessarias para obter resultados sempre iguaes, de modo a não deixar a menor duvida sobre
a sua dosagem; desses resultados, tomei depois a média, algarismo que figura no calculo.

Para a allalyse bacteriologica assim procedi: certa quantidade d'agua saturada, na
maioria das vezes 0,200

, foi lançada cm agar-agar de agua de carne peptonisada, nas
respectivas bocetas de vidro, d'antemão esterilisadas.

As laminas com gelatina, mais geralmente empregadas, não se prestando, em o nosso
clima, não só porque a solução de gelatina é já soluvel a 27°, como tambem porque a
sua conservação em temperatura sempre uniforme, nas geleiras, nos parece quasi prati
camente impossivel, nos pequenos Jaboratorios, preferi aquelles vasos. Determinei as
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cifras das colonias bacteriologicas por meio da escala de vidro de \VoHhügel; as formas
especiaes e as ainda não conhecidas, isolei-as, cultivando-as depois - por puncção - num
soluto de gelatina de agua de carne peptonisado conservado a fresco, e simultaneamente
na solução solida de agar-agar e em batata (Dr. W. Havelburg).

As poeiras atmosphericas foram colhidas por mim, na propria séde, á mesma.hora, e
sob as mesmas condições geraes. Assistiram à recepção do ar, no respectivo apparelho,
em Barbacena, o Dr. Joviano Jardim; em Juiz de FÓL'a, o Inspector de hygiene
Dr. Francisco Penna ; na Varzea do Marçal, o Dr. Francisco Mo urão.

Estel'ilisado o balão-barboteur de Miquel, systema Pasteur, pelo processo de Tyndall
(aquecimento discontinuo), fiz atravessar 600

• de agua distillada, filtrada e esteri
lisada; e por meio de bomba de vidro, sob pressão de 20 atmospheras, e durante 30
minutos, recebi as poeiras por saturação. A resultante foi examinada ao microscopio; e
bateriologicamente, pelos mesmos processos das aguas. A' esterilisação dos balões pre
cedeu o maior escrupulo: lavados em agua esterilisada pelo filtro de Ohamberland,
introduzida cautelosamente a agua que devia receber as poeiras, e tapados os orificios
com algodãO aseptico,fôram eUes sujeitos ao aquecimento na temperatura de 100·, durante
3 horas, por tres dias consecutivos. Todo este trabalho foi feito sob as vistas dos
Drs. Oaldas e Gonçalves Ramos.

Terminando, direi poucas palavras sobre os micro-organismos encontrados. Alguns
desenvolveram-se de modo tão caracteristico, que foi possivel determinaI-os e clas
sificaI-os de prompto. Outros, porém, apresentaram, no seu crescimento, modificações,
anomalias mesmo, que nos embaraçaram de os precisar, quando menos por emquanto.
Para distinguil-os, precedi-os entretanto de um ponto de interrogação. Outros, finalmente,
cresceram e prosperaram de modo tão notavel e estranho, que os desconhecemos,
até mesmo porque não encontrámos analogos entre os jã descobertos; estes, tambem não
nos foi possivel nomeaI-os (Dr. W. Havelburg).

Os micro-organismos evidenciados,quer na atmosphera,quer nas aguas, foram prin
cipalmente examinados sob este ponto de vista: si elIes são iàenticos a algumas fórmas
pathogenicas já estudadas ou si completamente conhecidos. A esta parte do trabalho
presidiu o maior critel'io, tendo sido os exames e as analyses verificados e corroborados
por novas e repetidas experiencias.

As analyses bacteriologicas exigem tal delicadeza operatoria, que multiplas condi
ções, algumas me mo paracendo de nanada, devem ser attondidas pelo experimen tador
minucioso. Assim é que, seria de inteira vantagem que as analyses fossem procedidas
no local mesmo em que se colheram as poeiras atmosphericas ou as aguas sobre as quaes
queremos fazer um juizo.

TransportaI-as para longe do local êm que são colhidas, importa não cumprir rigoro
samente o preceito que deixâmos dito; entretanto, embora não se leve até ahi o escru pulo:,
pôde-se, em dadas emergencias, obter ana1yses tão approximadas da verdade quãO pos;
sivel, quando 3e attende a condições quo annullam os inconvenientes do transporte da
materia a. examinai', de um para ouiro ponto.

E' precisamente o caso que se deu comnosco, nem só porque, como algures ver-se-ha,
escrupulisãmos até o excesso na colheita da atmosphera e das a;guas,. como ainda garan,.
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timol-as no transporte da immixtão de quaesquer novos agentes i e, como tambem o
mesmo escrupulo meticuloso houve, aqui, durante as operações de analyse e de cultura,
que estiveram sob os vigilantes cuidados do eximio bacteriologista o Dr. W. Havelburg.

Por outro lado, o ponto de vista daquclles que analysam atmospheras e aguas de
uma localidade cujo valor hygienico se procura conhecer, é mui diverso daquelle que
examina a atmosphera de uma sala de hospital: aqui, a preoccupação consiste principal
mente em procurar germens pathogenicos determinados, entretanto - alli - o que mais
preoccupa o hygienista é antes a quantidade do que a qualidade dos agentes vivos.
Effectivamentc, a atmosphera que manor porção delles possuir, com maior probabilidade
estará isenta de elementos morbigenos.

As analyses bacteriologicas demonstram que, na atmosphera das cinco localidades,
prevalecem o gerrero hyphomycetos, e - do mesmo modo nas aguas de algumas loca
lidades - as bacterias especificas que impedem o desenvolvimento dos germens patho
gerricos; eis por que e tes não se revelaram à analyse, eis por que é de concl uir a
pureza das atmospheras e das aguas de algumas localidades.

Passemos à classificação das localidades, pelos simples resultados das difi'erentes
culturas:

Aguas do:

Parahybuna
Cipó (Paraúna)
Borda (Municipio de Barbacena).
Serra (Idem). . •
Barbacena (Cidade de).

Poeiras atmospherioas do:

BeIlo Horisonte .
Varzea do MarçaI.
Paraúua
Juiz de Fóra. •
Barbacena.

A quantidade de substancias organicas determinadas, foi:

Agua do Cipó. . .
:t » Parahybuna
» »Borda..
» »Serra..
» Ribeirão Funclo (Cidade de Barbacena).

Colonias

6.000
9.750
6.780
7.800
1.008

Colonias

14.200
16.800
12.000
19.600
7.400

121,6
136,5
109,5
140,0
42,5

Sendo a atmosphera tanto mais pura quanto menos carregada de bacterias, e por-
tanto de germens suspeitos, a ordem das localidades, sob esse ponto de vista, deve ser:

- I. o Barbacena.
- 2. o Pa.rauna.
- 3. o BeIlo Horisonte.
- 4. o Varzea do Marçal.
- 5. o Juiz de Fóra.

Pelo numero de ordem, occupa Barbacena o primeiro Iogar •
F-S
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:gntre os germens encontrados, em Barbacena, figuratn os hyphomycetos e os
schyzomycetos. muito frequentes em todas as atmospheras, e - no estado actual da
sciencia - considerados innoxios; entretanto, não o esconderemos, e antes tornaremos
bem saliente, figura tambem o Staphylococcus, que - embora vulgar - é considerado

pathogenico.
em ha nisso nada de admirar, porquanto, desenvolvendo~se inevitavelmente o

Staphylococcus nas agglomeraçães, sabe-se que Barbacena tem sido ultimamente o
ponto de convergencia de enfermos de toda a ordem, o que - augmentando
prodigiosamente a população éld venticia - colloca a localidade na.s condições de possuir
na mais lata escal?, do que d'antes, o Staphylococcus, cujos effeitos aliàs podem
ser attenuados, sinão até evitados, pela moderna hygiene.

Segue-se o Paraúna. Os micro~organismos enco.ntrados são vulgares e innoxios.
Reinam, porém, alli, o paludismo e o bócio. Se ha, para o bócio, um agente gerador
na atmosphera, ainda não foi elle entretanto apontado por ninguem ; mas, cumpre-me
fazer sentir que encontramos, na atmosphera do Paraúna, o Micrococcus cinnaba?"e~ts,

o qual- por notavel coincidencia - tambem achámol-o nas aguas do rio Cipó, e
nas do riacho do Crime, que correm nessa mesma zona, e são reputados pelo povo as
geradoras por excellencia do bócio.

Em terceiro lagar ~està o Bello Horisonte, cuja atmosphera só apresenta bacterias
normaes e innoxias. Embora ahi reine o bócio, não foi encontrado o Micrococcus
cinnabareus, que nos pareceu suspeito no Paraúna, o que não tem a menor importancia,
porque poderia eUe ser observado, si acaso fôsse colhida uma porção de atmosphera
em outra occasião, ou pouco aquem ou pouco além.

Ora, si se attender à configuração do terreno, ii. ventilação, á pureza das aguas, e
relativa permeabilidade do sólo, o Bello Horisonte transmutarà seu logar, na classificação
acima, com o Paraúna, até mesmo porque lá não existe o paludismo em tão alta escala..

Segue-se a Varzea do Mal'çal, que apresentou 16.800 colonias, algumas contendo
um germen suspeito, o Streptococcus, similhante ao encontrado em Barbacena, mas
que, jà no campo do microscopio, se distinguio daquelle por sua fórma em cacho.
Os demais, vulgares e frequentes, são innoxios.

Essa quantidade de germens, na atmosphera da Varzea do Marçal, depende princi~

palmente das condições, não jà da propria localidade, mas das povoações circumvízinhas,
aggravadas talvez pela configuração do terreno, ausencia de correntes de ar periodicas,
etc. E' possivel, é mesmo natural, que os banhados às margens do rio das Mortes, áquem
e além, e nas proximidades, as materias organicas, o lixo, lançados no rio que atravessa
a cidade de S. João d'EI-Rey, e ahi conservados a descoberto até seccura, bem possam
tambem explicar a presença desse germen vivo.

Ora, apezar disso, não consta na localidade a existencia do bócio, e conseguintemente
sob este ponto de vista póde a Varzea do Marçal occupar o logar do Paraúna, onde são
endemicos o bocio e o paludismo.

Segue-se, finalmente, Juiz de Fóra, que apresenta 19.600 colonias, algumas das
quaes contendo esporulos do Aspe?"gillus nige)', geralmente reputado pathogeníco j e j

n'outro., mtcleos, um bacilloi que não 2Judemos bem determinar.
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Em Juiz de FÓl'a reinam, everdade, o paludismo e a tuberculose, moles tias cuja

proporção podeI' ia baixar de muito, si Ilcaso fossem applicados alli cedos preceitos
hygienicos, tanto mais uecessarios quanto se trata de uma cidade já um tanto po)?ulosa, e

com certo desenvolvimento e actividade commercial. Mas ahi não se observa o cretinismo,
nem mesmo o bócio; é de deduzir, pois, que sob este aspecto, Juiz de Fóra tenha a
primazia sobre Paraúna, localidade em que reinam estas affecções. E isto com tanto
maior justiça quanto a novel cidade de Juiz de Fóra já tem sido provada em epidemias de
molestias exoticas que, devastando povoações que se localisam em torno, não se hão
animado a vassallar o coração do municipio. E' de concluir, portanto, que um tal

privilegio seja - só por só - sufficiente para, a Juiz de Fora, postpormos o Parauna.
Summariando: si, pela sim pIes analyse das poeiras atmosphericas, sem critica alguma

ou considerações ou tras, classificámos as cinco localidades na seguinte ordem: Bar
bacena, Paraúna, Bailo Horisonte, Varzea do Marçal e Juiz de Fára, entl'etanto, com o
estudo mais reflectido, baseado sobre condiçõ3s de summa importancia, como acabâmos

de ver, tL'ansmutàmos de alguma sorte aquella ordem, o::casionando a seguinte e mais

exacta classificação:

:6aroacena, Bello Horisonte, Varl:3a do Marçal, Juil: de Fôra, Paraúna

Analyse bacteriologica das aguas.

AGUA no RIO CIPÓ

Côr. - Amarello-esverdeado; 24 hora'> depois de decantada, quando mesmo se

tom formado deposito volumoso, conserva a primitiva càl'.
Deposito. -Filame:ltos vegetaes, resquicios de algas, celluloide, snbstáncias CI'YS-

tallinas, argilla, particulas de madeira e os cogumelos de lcptothrix.
Sabor. -Ligeiramente adocicado, iusipido.

Cheiro.- enllUm.
Reacção.-Neutra.
Du reza. -6,9°.

Calcio.-42,~

Magnesio.-9.

Ohloro.--6,15.
Acido nitrico. -O.
Acido ni troso . -O.

Ammoniaco. -O.
Ferro oxydulado.-O.

Ferro oxydado.-Vestígios.
Materias organicas.-121,6.
Ao cabo de pouco tempo, a agua toma o chelro putricio.
Um centimetro cubic0 (1 cc.) cont3m 9750 colonias, affectando 9 differente3 formas;

1) Bacillus rhizopodiformis.- A descripç:c'1o està em Agua do Serra.

2) Micrococcus ciunabê:\l'eus.- A descripç~o está em Agua do Borda.

..
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3) Grüngelber Bacil1us, dos allemães.- A descripção esta em Agua do Parahybuna.
4) Proteus vul.garis . .....:.A- d~scripção es'ta em Agua do Se~ra. .

Estes micro-organismos, sendo conhecidos, e não pathogenicos, nos dispensam de

minuciosa descripção.

5) üidium: . ' ,
Na placa de agar.·agar.-Desenvohre-se sob a fórma de uma estrella irregular,

cujos raios partem de um centro escuro. .
Puncção de gelatina.-Desenvolve-se lentamente nas adherencias da puncção.

A gelatina liquefaz-se aos poucos, toma.ndo afinal a côr cinzenta.
Cultur'a em agar-agar.-Fórma um veo rugoso, de côr amarello-clara.
Cult~tra em batata.-Oomo em agar-agar; porém, com a cÔr cinzenta.
Micl"O ,organismo.-Oidium.
Acção sobre o o?"ganismo.-E' suspeito.
6) Micrococcus ... '? :
Na placa de agar-aga?".-Colonia oval; no centro, mancha escura bem mam-

festá; ás bordas translucidas, com' a côr' amarella·.

P-uncçc7,o de gelatina.-Fórma granulos amarellos, liquefazendo a gelatina.
Culttt?"a em 'aga?·-agar.~Desenvolve-se lentamente. Amarello.

Cultura em batata.-Amarello-fusco .
.Micro-organismo.-Micrococcus. ; ... ?
Acçc7,o sobJ"e o organismo.- (?)
7) Bacillus ... ?:

Na placa de aga·r-agar'.-Nucleos ciL'culares, transparentes, com bordas irre-
gularmente denteadas.·

Puncçc7,o de gelQ,tina.- Liq uefaz a gelatina. Deposi ta uma substancia cinzen to-clara.
Cultura em agar-agar.-Grallulos cinzento-claros.
Cultw'a eni batata.-Nevoa cinzenta.
Mz"cro-organismo.-Bacillus ... ?
Acção sobre o organz·smo.- (?)
Desenvolveram·se tambem, na cultura, uma fórmu de
8) Oscillària; e o
9) Leptothrix.

AGUA DO RIBEIRÃO DA BORDA

Côr. -Cinzento-clara; depois de pequeno deposito ele côr &.marelIa, a agua torna
se limpida.

Deposito.-Fibras vegetaes, cellulas de plantas, substancias crystallillas, sul).
stancia chitinosa; e ovulos, no estado ele sporulação, semelhando-se muito aos ovulos
dos anchylostomos.

Sabor. -Regular.
Cheiro.-Nenhum,

Reacção. - Neutra.
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Dureza.-S,4°.
.Calcio. -76..
Magnesio. -7,3.
ChIara. -6,45
Acido nitrico. -O.
Acido nitroso. -O.
Ammonia.- O.
Ferro oxydulado.- O.
Ferro oxydado.- Em quantidade bem pronunciada.
Substancias organicas.- 109,5.
Micro-organismos.-- 67S0.
Differentes fórmas.- 8.
No acto da reacção para reconhecimento da presença de ferro, as substancias depo

sitadas mostraram coloração intensa azulada, revelando conseguintemente que a quan
tidade de ferro eo resultado do deposito.

I) Micrococcus candicans: .

Lamina de cultura.- Disco amarello desbotado, irregularmente contorneado.
Castanho-escuro, no centro; nas orlas, claro.

Puncção.- Substancia branca, apresentando a elevação de um botão.
Em ct~lt'ura de agar-agar.- Desenvolve·se rapklamente. Amarello-claro.
Cultura em batata. - Amarello-claro.
Micro-organismo.- Micrococcus candicans.
Acção sob,"e o organismo.- ão é pathogenico.

2) Bacillus albus :

Lamina de cultura.- Colonia circular branca.
Puncção.- Cresce lentamente. Branco nas adherencias da puncção; liquefaz

lentamente a gelatina.
Agar-agar.- Amarello desbotado.
Cultu?"a em batata.- Branco-sujo.
Micro-organismo. - B. albus.
Acção sobre o o,·ganismo.- Não é pathogenico.

3) Bacillus flavus liquefaciens :

Lamina de cultura.- Colonia circular, com as bordas lisas e uniformes; no
centro, substancia branca mucilaginosa.

Puncção.- Cresce rapidamente, formando um funil na gelatina, e gran.ulos
brancos na massa liquefacta.

Agar-agar.- Amarello desbotado.
Cultura de batatas.- Amarello claro.
Micro-organismo.- B. flavus liquefaciens.
Acção sobre o organismo.- Não epathogenico.

4) Grüngelber Bacillus.

A descripÇc"ío está em Agua do Parahybuna.
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5) Bacill us ru bel' :
Lamina ele outt~6ra.- Oolonias circulares com as bordas lisas; no centro, colo·

ração encarnada.
P,~tncção.-Liquefaz lentamente a gelatina, formando grumos vermelho-escuros.
Cultura em aga?"-agar.- Vermelho·escuro.
CultU1"a em batata.- Verme1ho-escur'o.
lvIior'o-ol"ganismo.- B. ruber.
Aoção sobre o organism.o.- Não é pathogenico.
6) Micrococcus cinnabareus :
Lamina de oultura.- Nucleo ovo ide ; castanho·claro..! na superficie; as margens,

transl ucidas.
P~moção.- Fórma colonias isoladas, de côr rósea.
CultU1"a em a,qal"~agar.- Cô~ de cinabrio.
Cultura em batata.- Róseo.
Mioro-organismo.- Micrococcus cinnabareus.
Aoção sobre o organismo.- Não é pathogenico.
Encontramos tambem fórmas de algas, 7) Oscillál'ia; e 8) Leptotb.rix.

AGUA DO RIO SERRA

Côr.- Olara""; Contém pequenas substancias fioconnosas, que precipitam; quando
precipitadas, a agua torna-se completamente limpida.

Deposito.- Formação de cellulas vegetaes e particulas de madeira.
Sabôr.- Insipido ( 15 dias depois de colhida; na nascente, talvez regular).

·Oheiro.- Nenhum.
Reacção.- Neutra.
Dureza.- 8,80

•

Ca1cio.- 64,7.
Chloro.- 5.6.
Acido nitrico.- O.
Acido nitroso.- O.
Ammonia.- O.
Ferro oxydulado.- O.
Ferro oxydado.- Vestigiosbem pronunciados.
Substancias organicas. - 140,0.
Micro-organismos.- 7,800.
Differentes formas. - 7.
1) Micrococcus candicans ;
2) Bacillus albus ;
3) Bacillus liquefaciens :

já descriptos em Agua do Borda.
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4) Micrococcus fretidus :
Em cultura de aga1·-agar.- Desenvolveo-se na ausencia do ar, abaixo do nivel de

agar-agar.
Em ctultwa de gelatina. - Desenvolveo-se nas p9.rtes medias e inferiores do esty~

lete, formando bolhas que acodem á superficie e produzem certo fétido.
Em cult'u}"a ele agar-agat·.- ão se desenvolveo.
Em cultura de batata. - Não se descnvol veo.
Micro -organismo. - Micrococcus fretidus.
ACÇão sob1'e o o}·ganismo. - Suspeito.
5) B~cillus rhizopodiformis :
Em, cu:turade agar-agar.- Oolonias de contomos h'regulares, côr alvacenta;

prosperam rapidamente; o centro é escuro, com irradiação tambem irregular.
Em cultura de gela~ina.- Desenvolveo-se como radiculos; perde, porém, aquella

forma caracteristica, na cultura, quando a gelatina se liquefaz sob a influencia do calor
atmospherico.

Em cult'w'a de agar-aga1·. - Branco-sujo.
Cultura em batata.- Branco-sujo.
Mim·o-organismo. - Bacillus rhizopodiformis.
Acção sobre o o}·ganismo. - Não é pathogenico.
6) Bacillus proteus vulgaris :
Em cttltura de agar-aga?'.- Oolonia amarello-acastanhada, com prolongamentos

capillares.
Em cultura de gelatina.- Liquefaz a gelatina rapidamente. A superficie de gela-

tina torna-se cinzenta; no fundo, depositam-se substancias grumosas.
Em cultura de agar-agar.- Forma-se uma camada lisa, humida, cinzento-clara.
Em cultura de batata. - Apresenta-se como as camadas de um sedimento lodoso.
Micro-01·ganismo. - Bacillus proteus vulgaris.
Acção sobre o organismo.- Suspeita.
Encontrámos mais o 7) Leptothrix.

AGUA. DO RIBEIRÃO FU~DO (BARBACENA.)

Oolhida a 25 de fevereiro e analysada a 28 do mesmo mez.
Oôr. - Não muito limpida, - um pouco amarellada ; ao cabo de 24 horas, d~ixou

sedimento, tornando-se então a agua cinzento·clara.
Sabor. - Regular.
Oheiro.- Nenhum.
Reacção.- Néutra.
Dureza.-7,3° .
Oalcio.- 52,4.
Magnesio.- 14,3.
Ohloro.- 4,4.

•
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Acido nitrico . - O.
Acido nitroso. - O.
Ammonia. - O.
Ferro oxydado. - Vestigios.
Ferro oxydulado, - Bem apreciavel .
Substancias organicas.- 42,5.
O sedimento denunciou a presença de materias vegetaes, substancias crystallinas e

particulas de terra argillosa ; e, finalmente, fragmentos de madeira.
Quantidade dos germens 1008; entre estes, o bacillus flavus liquefaciens, o ba

cillus rhizophodiformis e o micrococcus cinnabareus; já descriptos.

AGUA DO RIO PARAHYBUNÁ.

Côr.- AmareUo-suja, tirante para o pardo, - Ao cabo de 24 horas, formou-se
deposito; e a agua que ficou acima do deposito, apresentou-se levemente cinzenta.

Deposito. - Microscopicamente, reconhecemos substancias de humina, argilla, fibras
de vegetaes, fragmentos de lenho e de chitina .

Sabor. - Regular.
Cheiro. - enhum.
Reacção.- Neutra.
Dureza.- 6,75.
Calcio ,- 35.
Magnesio.-19,5.
Chloro.-5,5.
Acido nitrico. - o.
Acido nitroso. - O.
Ammonium.- O.

Ferro oxydado, }V t' ,es IglOS.
Ferro oxydulado.
Substancias organicas.-136,5.
Micro-organ~mos.-Quantidade: 6000 n'um centimetro cubico;· differentes

fórmas: 8.
1) Bacillus violaceus :
Na placa de agar-agar. - Discos redondos com as bordas lisas; no centro, materia

corante violeta. .
Em cultura da gelatina.- Liquefaz-se,
Em cultura de agar-agar. - Violeta escura.
Em cultura de batata, - Rôxo carregado.
Micro-organismo. - Bacillus violaceus.
Acção sob,"e o organismo. - Não é pathogenico .
2) Grüngelbel~ bacillus :
Na ptaca de agar-agar.- Colonias circulares brancas no centro; mais desbota~

das, para os lados. Nas orlas, côr diffusa amareUo-esverdeada. .

"-_. " .- .
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Em cultura da gelatina. - Nas adherencias da puncção, lentamente; nas partes
mais afastadas, rapidamente.

Em cultw"a de agar-agar. - Lentamente amarello.
Em cultura de batata. - Amarello sujo.
Micro-organismo. - Grüngelber bacillus (B. auri-verde).
Acção sobre o Q?"ganismo. - Não ó pathogenico.
3) Bacillus liquefaciens.

Na placa de agar-agar. - Fôrma colonias circulares de côr amareUa, com as
bordas lisas: umas, maiores, - outras, menOres.

Em cultara. da· gelatina- Desenvolvendo-se, liquefaz a gelatina sob a fôrma de
funil.

Em cultura de agar-agar. - Amarello.
Em cultura de batata. - Amarello.
Micro·organismo. - B. liquefaciens.
Acção sobre o organismo. - ão é pathogenico.
4) Bacillus .... ? :
Na placa de agar-aga1". - Oolonias com os contornos irregulares .. O centro, de

côr escura; as bordas, cinzento-sujas.
Em cultura da gelatina.- Do mesmo modo que o Bacillus liquefaciens.
Em cult'w'a de agar-agar. - Fôrma na superficie um ligeiro veo, sob a côr de

chocolate.
Em cultu1'a de batata. - Pardo-escuro.
J.llicro-organismo. - Bacillus ... ?
Acção sobre Q organismo. - Ião é pathogenico.
~) Diplococcus .... ? :
Na placa de agar-agar. - Fôrma colonias transparentes, com as margens fina

mente denteadas.
Em cultu,"a da gelalz'na.- Liquefaz a gelatina de cima para baixo, tornando-a

cinzento-escura.
Em cultura de agar-agar. - Oresce com a côr cinzenta brilhante-.
Em cultura de batata. - Oinzenta.
Micro-organismo. - Diplococcus ... ?
Acção sobre o organismo. - Não deve ser pathogenico.
6) Bacillus albus? :
Na placa de agar-agar. - Discos brancos, redondos.
Em cultuJ'a da gelatina.- Turva a gelatina. Cresce lentamente, de cima para

baixo, fundindo completamente a gelatina.
Em cultttra de aga1'-agar. - Oresce em strias granulosas, amarello-claras.
Em ttltw"a ele batata.- A superficie cobre-se de uma névoa amarella muito clara.
Micro-organismo. - Bacillo fino affectando a forma de virgula. (Bacillus alb us ?).

Acção sobre o organismo. - Não é pathogenico.

7) Bacillus '.' .. ? :
Na placa de aga1"-agar.- Oolonias circulares, cinzentas.
F-6

•
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Em cultul'a da gelatina. - Do lUesmo modo que o bacillo acima.
Em cultw'a d~ aga?"-agar. - Desenvolve-se sob a forma de um cil'culo; cinzento ..

claro; quando duas colonias se encontram, reduzem-se a uma massa compacta.
Em cuttw"a de batata. - Cinzento.
Mzm"o-organismo .- Bacillo sobre o comprido ; e fino.
Acçcto sobJ'e o organismo.- Não parece pathogenico .
8) .... ? Tem a fOl'ma ull. Crenothri~, e desenvolve-se por insinuação na placa de

f!<8"ar-agar.

Analyse baeteriologica das poeiras atmosphericas

Be1lo Horisonte

Liquido saturado, 55°0. A cultura recahio sobre 1°0. A analyse revelou 1.420
colonias, sob 8 difl'erenies fÓl'mas. No liquido, ha flocos que se apresentam, ao micros
copio, como gonidios de hyphomycetos.

1) Mucor mucedo.
2) Penicillium glaucum.
3) Leptothrix.
4) üidium.
5) Sarcina alba:
Na placa de agal'-agar. - Pequenas colonias circulares, brancas.
Em cultura de gelatina. - Nela se desenvolve pela puncção. Na superficie, um

botão branco.
Em cultura de agar-agar.- Forma uma camada amareUo-clara.
En'/, cuUura ele batata.- Camadas amareUo-claras.
Classijicaçcto. - Sarcina alba.
Acção sobre o organism,o. - Não é pathogenico.
6) Sarcina aurantica :
Na placa de agar-agar. - Pequenas colonias circulares, pontuadas.
Em cultura de gelatina.- Desenvolve-se lentamente; liquefaz a gelatina, pro·

duzindo coloração alaranjada.
Em cultura de agar-agct?". - AmarcIlo-oiro.
Em cultura ele batata.- Amarello-oiro.
Classi[icação .- Sarcina aurantiaca .
Acção sobre o O1"ganismo. - Não é pathogellico.
7) Bacillus erythrosporium?:
Na placa ele agal"-agar.- Colonias circulares esbranquiçadas, com as bordas lisas;

centro proeminente, despedindo raios p:lra a peripheria.
Em cult'/,6?"a ele gelatina. - Cresce rapidamente, tomando a côr verde.
Em cultw'a de agar-agar. - Castanho escuro.
Em cultum ele batata. - A principio lis-eirll.mente encarnada; e depois, pardo..

escuro,
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Classificação. - Bacillus -erythrosporium ?
Acção sobre o o?"ganismo. - Não ê pathogenico.

8) Micrococcus coronatus? :
Na placa de agar-aga?". - Oolonias de côr amarello-clara, constituidas pOli

pequenos pontos que formam um disco opaco de bordas lisas.
Em cultura de gelatina.- Liquefaz a gelatina, formando granulos amarello"

claros no fundo do vidro.
Em cultura de agar-agar. -Forma uma camada granulosa, de CÔl' amarello·clara.
Em cultura de batata.- Não prospera.
Classi(lcação. - Micrococcus coronatus ?
Acção sobre o o1"ganismo.- ?

Val'zea do l\(arçal

A cultura recahiu sobre 1°c. Liquido satul'ado 60°c. Revelou 1.680 colonias, sob 9
differentes formas:

1) Mucor mucedo.
2) Aspergillus albus.
3) Aspergill us glaucus.
4) üidium.
5) Sarcina alba.
6) Fermento r6seo. Oresce na placa de agar-agal', em gelatina, em tubos de agar

agar e em batata, sempre em colonias de côr rosea.

7) Micrococcus versicolor:

Na placa de agw'-aga?'.- Oolonias pontuadas, a principio brancas; depois,
amareUas. As colonias affectam a forma circular, com as bordas lisas; contém granuloso

Em cultul'a de gelatina.- Pequenos nuclaos amarellos nas adherencias da puncção ;
na superficie, uma camada scintillante, à semelhança da madreperola.

Em cultw"a de agar-aga?".- Oamada mucilaginosa, luzente, amarello·esverdeada.
Em cultura de batata.- Camada mucilaginosa, luzente, amarello esverdeada.
Classificação.- ficrococcus versicolor.
Acção sobre o o1"ganismo.- Não ê pathogenico.
Na placa de agar·agar.- Oolonias circulares de côr amarl311a.

8) Bacill us teuu is :

Em cultw"a de gelatina.- Liquefaz rapidamente a ge1atina; começa esse trabalho
de liquefacção pelas adherencias de puncção e acaba interessando toda a gelatina. Não
deposita; ao envez, forma afinal uma camada resistente na superficie da gelatina
liquefacta.

Em cultura de agar-agar.- Oamada amarello-suja.
Em cultura de batata. - YeO rugoso caracteristico.
Classificação.. - Bacillus tenuis.
Acçã;o sobre o organismo. - Não epathogenico •
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9) Streptococcus .... ?:
Na placa de agar-agalo. - Colonias redondas, finamente pontuadas em todas as

suas partes.
Em cy,l.tura de gelatina.- FÓrma uma areola delgada, em tàrno da puncção, como

sefôra depo excessivamente fino. Converte-se mais tarde em granulos mllitotenues,
que depositam afinal em massas relativamente volumosas.

Em cultttra de aga1°-agar. - Cordão cinzento-claro.
Em cultura de batata. - Desenvolve-se lentamente, com essa mesma côr.
Classiflcação .- Streptococcus ..•. ?
Acção sobre o organismo. - Pathogcnico .... ?

Paraúna

A cultura recahiu sobre I cc. Liquido saturado 62cc • umero de colonias 1.200.
Cumpre ponderar que, na superficie do liquido, desenvolveram-se de modo mais

accentuado do que nos liquidos das demais localidades, formas de hyphomycetos.
Os hyphomyceto'i prosperaram notavelmente nas placas. Reconhecemos espe

cialmente o Mucur mucedo e o Aspergillus albus. Tambem observamos nucleos de
blastomycetos; entee elles, o Fermento rÓseo. Das fóemas Schizomycetos, encontrámos o
Micrococcus veesicolor e a Sarcina alba. E mais duas formas, que tambem foram encon
tradas nas aguas do rio Cipó: a) o Micrococcus cinnabareus, que estabeleceu colonias
pequenas, escuras, ovoides, com as bordas lisas; e b) um Bacillus .... ? constituindo
colonias, relativamente grandes, claras, translucidas, com as bordas denteadas.

Juiz de Fóra

47cc • de liquido saturado. A analyse recahiu em Ice. Encontraram-se 1.960 colonias,
sob 8 differentes formas:

1) Penicillium glaucllm,
2) Aspergillus niger,
3) Mucor mucedo,
4) Sarcina aurantiaca,
5) Micrococcus prodigiosus,
6) Micrococcus versicolor,
7) Micrococcus candicans,
8) Bacillus ... (Este bacillo tambem foi encontrado em Barbacena).

Darbacena

Nada se descobriu, na ag'ua saturada, ao exame microscopico. Ice tirado de 6200 do
liquido saturado, contém 740 colonias, affectando 11 differentes fórmas :

1) Penicillium glaucum,
2) Mucor mucedo,
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3) Aspergillus flavescens,
4) Micrococcus versicolor,
5) Mucor pusillus. Este hyphomyceto desenvolveo-se excessivamente alvo, côr de

neve, tornando-se depois cinzento.
Pathogenico para os animaes~ quando injectado; innoxio, pela aspiração, ao

homem.
6) Fermento róseo,
7) Sarcina aurantiaca,
8) Bacillus ruber da agua (Produz uma substancia vermelho-escura).
9) Colonias circulares, com as bordas lisas; escarlates. Desenvolvem-se em

agar-agar, em gelatina, em batata, conservando aquella mesma côr: bacillus pro
digiosus.

10) Staphylococcus (pyogenes albus?). Si, como suspeito, trata-se do staphylococcus
albus, é reconhecidamente pathogenico.

11) Um bacilIo desconhecido, que desenvolveo-se, na placa, em nucleos circulares,
homogeneos, de cor: cinzento-clara. Em agar-agar desenvolveo-se sob a fórma
de penna de ave; cobrie-se de granulos na nervura central, com a côr cinzento
clara, estendendo-se para os lados sob a fórma de _pequenas nevoas excessivamente
finas. Em batata, desenvolveo-se em camadas acinzentadas, e muito lentamente.

Experimentações physiologicas com os micro-organismos suspeitos

Em lo de' maio do corrente anno, ás 4 horas da tarde, injectámos intra-abdominal
mente, em um porquinho da India, a cultura do Streptococcus suspeito. O animal ali
mentou-se ainda, á tardinha; mas a ração da noite ficou intacta.

A 2 de maio, às 10 horas da manhã, sobreveio a morte acompanhada de convulsões
tetanicas. Ao meio-dia. procedemos á autopsia. Foram estas as alterações que consti
tuiram a causa efficiente da morte: Peritoneo parietal e visceral, fortemente injectados.
Não havia pús. O coração, em systole. Sangue, só no coração. Pequenos côalhos exces
sivamente fluidos. Estomago flacido, distendido, cheio de comida. Intestino delgado, con
trahido. Meninges, injectadas. Cerebro, pulmões, a musculatura do coração, figado,
rins, baço, sem alteração dignos de nota. Diagnose: Infecção septicemica, determinando
rapidamente a morte.

O streptococcus encontrado, na atmosphera de Barbacena, deve, pois, ser considerado
pathogenico.

Passemos agora ás experiencias feitas com o Aspergillus niger. Fizemos injecções
intra-abdominaes com a cultura deste cogumelo, n'um pombo. O animal rejeitou ali
mento por espaço de 36 horas, tornando-se mais e mais triste, apathico, sem querer sahir
do mesmo logar; ao cabo, porém, desse tempo, reanimou-se, começou a alimentar-se,
voltando afinal ao estado de saude.

No dia 12 de maio, ás 10 horas da manhã, injectámos na veia femural de um por
quinho da India, outra cultura do Aspergillus nige,·. Jo dia 13, às 4 horas da tarde,
manifestar~m-se convulsões tonicas e clonicas; o animal cahiu em coma, vindo a faIlecer
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ha noite de 14. A autopsia revelou engorgitamento embolico da aderia silvianá e da
basilar. Tal foi a causa da morte. Além disso, encontl'ámos cogumelos no coraçã0
esquerdo, nos pulmões e nos rins. No embolo, o engorgit3.mento era exclusivamente
constituido por cogumelos.

Embora o cogumelo do Aspergillus niger tenha operado como agente mortal, não
si o deve entretanto considerar, neste caso, directamente pathogenico ; elle actuou apenas
como obstaculo mecanico á circulação do sangue, do mesmo modo que qualquer outra
substancia granulosa, não pathogenica.

De 16 a 23 de setembro de 1892 fizet'am~se as seguintes experiencias na clinica
Real de Berlim. H. Clever Symmes, estando em pre3enÇc.'\. de uma ferida exposta ao ar
pensou que seria interessante verificar quantos germens se depositam na superficie de
uma lamina. Para esse fim, nas enfermarias de cirurgia Augusta e Victoria, expoz por
espaço de oito dias, e cinco vezes por dia, placas de gelatina, durante vinte minutos, isto
é, emquanto os doentes conservavam-se no leito, no acto do asseio da enfermaria, durante
os curativos, e ainda por occasião das operações da manhã e das da tarde. Sem entrar em
detalhes, que se encontrarão feitos 1)01' mão de mestre no trabalho original, nos limi
tàmos a apresentar os seguintes resultados principaes: a maior parte dos germens depo~

sitou emquanto se procedeu à limpeza das enfermarias: 1/3 compunha-se de cogumelos
do môfo; sendo que s6mente 1/16 das especies provinha da gelatina.

Afóra algumas alterações, que não veem ao caso, e essas mesmas cm diminuta
escala, verificou-se que ha certa uniformidade na proporção das especies em todas as
experiencias.

Relativamente aos cogumelos pathogellicos, que prosperaram em gelatina, duas
especies attrahiram especialmente a attenção de Clever Symmes : o 'laphylococcus pyog.
aur. e o bacilhts pyocyane~ts. Somente tres nucleos, dentre 4613, apresentaram pontos
de similhança com as duas primeiras especies; porém, depois de mais attento exame,
o observador verificou que afastavam-se do seu typo. O bacillus pyocyaneus só foi en
contrado uma vez. Ooncluindo, Clever Symmes assignala a differença entre seus resul
tados e os de Uffelmann, que - por mais prolongada exposiçãO das laminas - encontrou
com a maxima frequencia o Staphylococcus pyogenes.

Estavam jà concluidas as nossas experiencias, quando recebêmos o fasciculo n. 14
da Deutschen medicinischen Wochensckfrit, de 14 de abril do corrente anno (1893).
Nelle se encontra uma interessante memoria, procedente do Instituto das mo1estias
infecciosas de Berlim sob a direcção do professor Roberto Kocb, assignada pelo seu
ajudante Johannes Petruschky, versando justamente sobre a tuberculose e a septicemia.
Oumpre antes de tudo observar que os trabalhos dessa emerita associação scientifica são
publicadas unicamente depois de approvação official do director, o que tanto importa como
dizer que se devem considerar identicos com as opiniões de Koch.

As observações, alias numerosas, que a memoria consigna, provam à saci~dade os
casos frequentes de infecção simultanea da tuberculose e do streptococcus. Essa com
plicação dá-se principalmente nos tisicos febris. Em 8 casos sobre 14, rigorosa autopsia
revelou a existencia do streptococcus no sangue e nos humores dos tecidos de todos os
orgãos. Infere-se dahi que o bacillus da tuberculose occasiona a molestia especifica dos
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pulmões, abrindo eventualmente accesso ao streptococcus. E' o steoptococcus que deter~

mina as alteeaçõas que produzem a febre ILctica, c)mo 83 verificl nas obseevaçõ es da
memoria a que nos referimos. Os re~;ultadosa que chegamos, IlOS parecem de todo o ponto
interessantes.

Não encontrámos bacillos da tuberculose nas poeiras atmosphericas de 13 al'bacena,
o que no emtanto era bem possivel br acontecido; achámo" podm, o streptococcus.

Ora" sendo certo que a b.:tCillo'G torna o ol'ganismo um meio apropriado a cultura
do streptococcus, e de receiar que os accommettidos daquel1a primeira' enfermidade, o
quaes, em tão grande numero, refugiam-se em Barbacena, juntem a sua infecção bacilla ~
â do streptococcus. DJ concluir e, portanto, que cabe aos altos poderes purgar aq ueIla
atmosphera, tão benefica sobre todos os outros pontos de vista, daquel1e agente, que - no
dizer dos autores modernos - faz explodÍl' a febre hectica.

Comprehende-se que s" possa ter encontrado esL germen em uma cidade, salubre
naturalmente sim, mas eveatualmenb comprollnttida pela ignora,ncia dos proprietarios
de hoteis, que, sem ragrJ.s, sem pI'eceitos de hygiene, accumulam desordenadamente os
alfectados de quaesqueI' enfermidade.>. SJndo assim, os prod uctos excI'ementicios dos sãos
em promiscuidade c)m o, dos doentes, lançados nas fossas, nas vias publicas, e ate nos
corregos, sem o, pdvios cuidados de esterilisação, devem forçosamente contaminar a
atmosphera. Conclue-se, pol'tanto, que o concurso simultaneo da benigna natureza de
Barbacena e da activa e intelligente boa vontade dos homens para fazer effectivos os rigo~

rosos preceitos da hygiene, bastada talvez para libertar aquelle ambiente do tisiogeno
streptococcus.

Nem é difficil a consecução de tal desider~ltum, desde que quizessem os proprietarios
das casas de hospedagem seguir o exem pIo do Sanatorio, ou - melhor ainda - procurar
o conselho dos seus directol'es ou dos clínicos da localidade.

rn

Molestias mais frequentes nas localidades percorridas

O conhecimento das moles tias mais frequentes nas localidades percorridas é serio
contiagen te para se firmar a escolha da melhor sede para a nova capital. ias, so
por assim dizer só a largos traços nos occuplmos de quasi todas, dilatámo-nos, entre
tanto, talvez mesmo exuberalltemente, no estudo do bócio e do cretinismo.

Justifica-se bem a nossa prolixidade, porque, não sendo conhecidas cm outros
pontos do territorio as duas enfermidades, reinam, entretanto, endemicametne, devas
tando mesmo algumas das zonas indicadas.

Demais, as duas 1110lestias degeneram tão profundamente o organismo, que vão
produzir sua influição malefica sobre as gerações futuras; convinha, pois, que
apreciando-as mais por miudo - procurassemos lançar as bases para futuro estudo,
que porventura assentasse os meios de extinguir, não jã nas localid~des, ma$" em todo
o territorio de Mina, I aquella perniciosa eudemia.
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Nem é cousa de somenos o descobrimento dos meios proprios a expurgar futurosas
localidades da devastação do bócio e do cretinismo, que as assolam; urge mesmo, que se
não adiem taes investigações, porque - com o correr do tempo - vão tambem sur
gindo gerações cada vez mais mofinas, detnrpadas; exige-o o bem da humanidade, 
terminantemente prescreve-o o patriotismo.

Das respostas aos quesitos por mim formulados aos clinicos das cinco localidades,
aos quaes aproveito mais esta opportunidade para patentear toda minha gratidão pelo
gentileza com que acudiram ao meu apello, resulta o conhecimento da constituição
médica daquellas paragens, a qual far-se-ha sentir na seguinte exposição.

Bacio ou papeira el1demica,. cretinismo

Bócio é a moles tia endemica, caracterisada pela hypertrophia da glandula thyroide ;
cretinismo, a degeneração organica cons.ecutiva ao bócio, por sua vez caraeterisada
pela miseria physica e intellectua1.

Debaixo do ponto de vista anatomo-pathologico, as variedades do bócio, são:
vascula1', glandular, interglandular ou formado de tecido conjunctivo, conforme o
predominio da hypertropnia nos elementos vesicular, glandular e conjnnctivo; e
mixto, quando constituido pela hypertrophia daquelles differentes tecidos, sem pre
dominio sensivel de um só.

Alguns autores admittem o bócio gazoso (papo de vento). E' possivel formarem· se
gazes ou mesmo penetrar o ar na glandula thyroide, occasionando o tumor; mas,
este estado não deve ser classificado como bócio propriamente dito. Si assim o fizes
semos, voltariamos á definição primi tiva, que considerava bócio todos os t~,mores do
pescoço. O bócio gazoso muito raramente tem sido observado em Minas.

Dá-se tambem a formação de um tumor de ar no pescoço, quando - por esforços
e predisposiçãO individual- dis tende-se o tecido int8rannular das primeiras porções da
tracP.éa, formando hernia att'a vez dos demais tecidos; tumor que desapparece pela
compressão, e torna a apparecer pela inspiração e expiraçãO forLes. Tambem este não se
deve confundir com o bócio, nem mesmo no pedodo embryonario, porque, afóra a pequenez
do volume, não é um tumor fixo como o bócio, mas sim uma formação, que proemina
pelos dous actos respiratorios, e -o que é mais ainda - se desvanece á compressão.

A origem do bócio e do cretinismo tem sido attribuida a uma infinidade de causas,
as quaes todas - podendo embora contribuir para a receptividade organica do que tem de
adquirir a molestia - mais não são do que causas banaes, que, por si sós, ou reunidas,
não poderiam crear aquellas duas entidades morbidas.

Rapida vista d'olhos sobre suas condições etiologicas, põe em evidencia o que dei~â

mos dito.
Tem-se appellado pal'a a frequencia de certos ventos, que reinam nas zonas em que

as duas molestias são endemicas ; não teem sido esquecidas tambem as mudanças bruscas
de temperatura, a privaçao do sol, o arejo incompleto, a humidade, etc., - as más
condições hygienicas, em summa. Teem tambem alguns appellado mais directamente
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para a insufficiencia da alimentação, julgando causa importante do bócio a natureza
pouco azotada de tal alimentação.

Alguns observadores não se deslembraram mesmo dos miasmas 1Jalustres, como
condição pl'opria para o apparecimento da molestia..

Finalmente, tem-se attribllido esse estado morLido á ausencia ou à diminuição de

iodo e de bromo, ja no s610, j'L na atmosphera, já nas aguas, já nos proprios alimelitos;
ou ao excesso, naquellas, de sàes calcareos, magnesianos, ou calcareo-magnesianos.

Ora, taes causas, sendo incapazes de crear, por si sós, ou mesmo comulati
vamente, a entidade morbida com a qual nos occupâruos, appelIou-se ainda para a
formação e disposição do sólo, para sua constituição chimica, e insistio-se em a natureza
das aguas.

E na vel'darle, si se encontram papudos e cretinos nas ferteis planicies do Rhodallo,
no extenso e bl:Jllo nlle uo Rh n , 110; d8padamento3 do Nord e d~ Aisne, tanto quanto
nos mais cava.,l ~ e humi,los valle~ (lo~ .\.lpcs e dos Pyreneos; si nJ. Suissa, no Piemonte

e na Allemanha observa.m-se factos perfeitamente analoóos ; na Africa, sob a zona torri
da ; na A ia, nas geladas planides do Himalaya ; e, finalmente, tanto a dous mil metros
de altura, em os plan'altos sêccos das cordilheil'as dos Andes, cumo nas baixas planicies
das ilhas da Oceania; si se encontram, alhures, nos pontos mais oppostos, e sob in:fl.uen~

cias as mais variadas entre si, em Minas o mesmo facto se reproduz, pois se manifestam
indilferentemenL, em logares de maior ou menor altitude sobre o niveI do mar, mais ou

meno humidos ou sêccos, quentes, frios, temperados, etc.
Como se va, a estreiteza e profundidade dos valles, a altitude, a exposição das loca

lidades, a insolação, a falta de arejo, a humidade, os miasmas palustl'es (!), e finalmente
a alimentação e todas as circumstancias que geralmente concorrem para o desenvolvi

mento da miseria organica, não podem ser consideradas c~usas elficientes do bócio e do
cretinismo.

Billiet notou que o bócio começa a mostrar-se no depo.'üto alIuvional'io do Rhodano,
augmenta no solo argillo-calcareo, attinge o seu maximo nos solos al'gillosos, gypsozos e

talcosos, e desappaI'ece nos tel'l'enos j urasicos.
Mac Cleland, por sua vez, observou justamente o invel'sa ; isto ê : que os habitantes

da terl'as argillo.3as e talcosêls da lndia são poupa.dos por essa molestia; e Grange asse
vera q ue a maior freq uencia do bócio corresponde j ustamen te aos tel'renos j urasicos.

Destas obsvrvaçõe3 pótle deduzir-se que a natureza geologica do solo não tem influen
cia no desenvolvimento do bócio' isto avançâmos, é ce;:oto, com alguma reserva, por
quanto a natureza do solo, em Minas, Goyaz, Matto Grosso e Sul da Babia, nos pontos

em que gras a o bócio, não deixa de abonar em parte a observação de BilIiet.
ão se tendo encon trado a explicação na disposiçãO geologica I procurou -se na consti

tuição chimica dos terrenos a causa do bócio: é assim que, successivamente, incrimína
ram o pyrito de ferro, o pyrito de cobre, a galena argentifera, a galena antimonial, etc. ;

taes substancia, porem, em Minas, como alhures, só por excepção encontram-se nos loga

res em que reina o bócio.
AttL'ibuiram outros ao estado chimico e especial das aguas, em as quaes a magnesia

forma 10 a 25 % da totalidade de sáes.
F-7



50 -

Accusaratn depois a ausencia de sulfato de baryta, do fluoreto de caleio, do chloreto
de sódio, etc.; entretanto, os papudos comem sal, toucinho salgado e as carnes prepara

das e conservadas.
Prevost accusou a ausencia de bromo; Chatin attribue o bócio à ausencia de iodo

no sólo, e-conseguintemente-nas aguas; entretanto, nas planicies do rio Pó, onde se
encontra grande quantidade de iodo no ar e nas aguas, a molestia assola de modo

assustador.
No üise existe uma aldeia onde o bócio e frequente, e no-entanto- a'> aguas são

alli ricas em iodo j por outro lado, em muitos logares onde as aguas são pauperrimas

de iodo, não se encontra o bócio.
Appellou-se tambem para a falta de arêjo da agua, para o uso da neve derretida;

entretanto, não se observa o bócio nos esqllimàos da Groelandia, que usam exclusiva

mente de fragmentos do gelo, e-conseguinteme.nte-sem o menOl' arêjo.
Sendo ainda cada uma destas causas de si insllfficientes para produzir o bócio,

procurou-se reunil-as, e associar-lhes a miseria, consti tuindo a theoria das causas
multiplas ; mas, ainda a~sim, verifica-se que o pretexto e banal, e portanto nada explica.
porque em muitas localidades, que apresentam todas essas causas, não se conhece o bócio.

A Commissão franceza, de 1873, pôz f6ra de dúvida o papel exclusivo da agua.
Segundo essa Commissão, a agua haure ou deixa de haurir, no s610, alguma cousa

de desconhecido, que produz a molestia.
Esta opinião é notoria desde a ruais remota antiguidade, porquanto Plinio refere-se

já. a uma fonte, nas cercanias da qual todas as mulheres traziam largos collares de
ambar para occultar a grossura que o uso de Stt~tS aguas produzia no pescoço.

Em muitos paizes citam-se fontes, e ate nascentes, que produzem o bócio. Vagner
descreveu algumas, na Allemanha, sob o nome de Kropfbrunnen (poço de papo) ;
Lombraso cita uma fonte em, Cavasurta, onde reunem-se os conscriptos, que - com 15
dias de estadio - apresentam o papo, que os liberta do serviço militar.

Nas circumvizinhanças de Briançon e St. Chaffrey encontra-se uma fonte, denomi
nada dospapudDs, que tem essa mesma pl'opriedade.

Não é, pois, privilegio das aguas de uma zona determinada da mesma composiçãO
geologica a producção do bócio; porquanto, muitas vezes, s6 n'uma fonLe da mesma zona
encontra-se essa propeiedade, ficando as demais isentas.

Refere-se que, na communa de Roberlsau, perto de Skasbourg, a endemia papocre
tinica, que ahi grassára com intensidade, diminuiu tanto, que se a considerou extincta,
COIU a civiLisação, que trouxe certo bem-estar aos habitantes, tendo sido deseccados os
pantanos circumvizinhos, substituindo-se o uso das aguas por vinho, cerveja, etc.

Em Minas, apresentam os partos repetidos como causa determinante da hypertrophia
da glandula thyroide; si este phenomeno p6de concorrer para a producção do bócio. ou
- para melhor - da tumescencia da glandula thyroide, devem tambem aceitar-se, como
outras tantas causas, os esforços violentos, os gritos, o canto, a tosse convulsiva, os
vomitos, etc.

Não desconhecemos que, no caso vertente, mais do que em qualquer outro, o
alludido facto e possivel ; até mesmo porque; papudo não e só aquelle que traz o seu
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bócio, mas aq nelle que herdou a predisposição ou se acha sob a influencia das causas,
que podem, ou produzil-o, ou concorrer lnra sua formação. Comprehende-se, pois, que
qualquer esfol'çO possa pôr patente afluillo que, ou era apenas rudimentar, ou esperava
pretexto para revelar-se.

Mas, em verdade, taes esforços - por si sos - não agiriam por modo a produzir
um bócio,. el10s operam como causas coadjuvantes naquelle3 individuas sobre os quaes
actuam a causa p1"opriamente dita, a causa determinante,-o germen vivo, emfim.

No meio desta multiplicidade de causas, uma só fica de pé: a natureza das
aguas; digamos simplesmente: as aguas. Ainda assim, cumpre verificar si as
aguas são nocivas porque ha diminuição em seus principias uteis, ou si se deve
attribuir sua acção flll1e~ta a presença de certas subsLancias em quantidade
anormal; ou ainda, na ausencia destas duas bypotheses, verificar si a producçãO
do bócio é devida ft presença, nas aguas poLaveis, de materias organicas alteradas,
como querem alguns autores; ou si, como acreditâmos, está na dependencia de
algum agente especifico, de um germeu vivo, em summa, existente nessas mesmas aguas.

Si assim é, consignemos desde jã por conta prúpl'ia: as aguas, quando muito,
contl'ibuem indirectamente para o aFparecimento do papo, - ellas p'Jr ellas, não
gel'am o bócio; e as manifestações mais ou menos profundas que o bócio possa
produzir determinam o cretinismo. De sorte que a causa, qualquer que elIa seja,
não prod uz differentemente o bócio ou o cretinismo, como querem os a'I tores,
sendo que o segundo é a consequencia da lesão do primeiro; ou - para melhor
o effeito da iumescencia da glandula thyroide, alterada por esse eRtado em seu
fllnccionamen to.

Qual a causa que confere a certas aguas a pl'Opriedade de proJuzir o bócio?
Antes de tudo, cumpre não esquecer que a agua distillada, as aguas filtl'adas e
das chuvas não produzem o bócio. E' o que se verifica das observações feitas em
França, na Suissa e em a ova Granada; é ao que I:e attribue a immunidade,
até mesmo em Minas, de individuos que, usando de aguas que passam por esses
processos, não teem bócio; c isso principalmente acon tece em famílias de cer ta
illustração e cathegoria.

Esta fora de duvida que existe um agente especifico, um fermento talvez,
unico, e o mesmo em toda a parte, que - acarretado pelas aguas - ataca princi
palmente o homem, produzindo-lhe urna degeneração, selOp.re identica, da qual o
bócio e o primeiro graa, e o cretinismo o ultimo.

Não tendo a chimica, até hoje, podido mostrar a natureza desse agente, como
nunca pôde nos apresenkr a do produetor do paludismo, só conhecido ultimamente
pelo micI'oscopio, pergunte\mos:

Ião sel'à o bócio uma molestia microbiana? Do mesmo modo que a hydrocele,
grande numero de vezes reconhece por causa a filaria, e bem passiveI que o
bócio seja tambem produzido por um microbia, ou por algum parasita existente
em certas e determinadas aguas. A maior parto dos parasitas animaes e vegetaes
atacam o nosso organismo em condições especiaes, diremos mesmo: somente em
condições especiaes. O pulex pe1iell'ans femea, em geral, so estabelece seu ninho
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sob a epiderme dos individuas desasseiados; o piolho (pediculus capitis); a muqui
rana (pedicttlus 'Lestimenti) , os chatos (peclicllltts pubis) , etc. , são encontrados
nos individuos fracos, nos que não guardam as~eio; diversos micro-organismos
pathogenicos só se desenvolvem e proliferam em determinados estados; e assim,

por exemplo, o bacillo tuberculoso prefere os organismos enfraquecidos; o microbio
da febre amarella, os organismos. fOI'tes dos recem-chegados; e assim pOI' deante.

O germen vivo do bócio, si é que o11e existe, ataca todas as raças, menos é:L

americana, no Brazil. De facto, nunca se observou o indio, entre nós, em estado

selvagem, com o bócio; e nem mesmo consta ter-se observado a molestia nos indios
domesticados, quando mesmo habitando as zonas em que o bócio 0 endemico.

E', pois, provavel que tal enfermidade não existisse, no Brazil, antes de sua
descoberta, visto os -selvicolas não a sofl'l'erem. A vida nomaela, o systema de ali

mentação, ? constituição forto, os exercicios a que se entregam, o pl'ovavelmente as
condições de raça, talvez os preservem do bócio, e por conseguinte elo cretinismo,

Elste consequencia daquelle; mas, concedendo que essa immunidade seja real, tão seme

lhante á da raça negra contra a febre amarella, é:o caso de arguir: desde quando grassa
o bócio no Brazil ?

Humboldt refere que o bócio era desconhecido em Mariquita, cidade da ova
Granada, antes do fim do secul0 passado, ao passo que-hoje-encontra-se naquella cidade
excessivo numero de casos de bócio; affirma tambem que o mesmo se dá no plan'alto de
Santa Fé de Bogotá. Sigaud diz que esta molestia, no Brazil, era apenas conhecida no

Rio Grande elo Sul; entretanto, hoje, é excessivamente frequente em Minas Geraes,
Goyaz, S. Paulo, e em varios outros Estados; \Vother poon, Hoff, Miral-Jeudy e obser

vadores não menos distinetos notaram ? apparecil11ento brusco desta endemia em loca
lidades em que outr'ora eUa não existia. Como explicar esses factos, sendo o sólo, as
aguas, o clima, etc., sempre os mesmos? Não sera pelo tl'ansporte tIo micro-organismo

p.roductor do bócio para esses differentes pontos, em os quaes o gel'men vivo encontl'Ou
condições favol'aveis e nec0ssal'Ías ti sua proliferação e desenvolvimento?

Está tam bem provado quo o bócio pode apparecer sporadicamente em uma loca
lidade, indep::mdentemonte de qualquer cil'cumstancia topogl'aphica, por meio do atavismo;
cm todo o caso, tanto aqui como em val'ios outl'OS paizes, é sempl'e endemico. Lá, essa
endemia é principalmente commum nos vaUes humidos e pI'ofundos da Suissa, na
Lombardia, nas gal'gantas dos Pyreneos; em alguns condados ela Inglatel'l'a; nas
Asturias; em vál'ias cidades ua India ; 1I0.:! gTande~ cavados das C rdilheiras; etc. ; aqui,
observa-se de prefL'rencia om diversos valles de quasi todos os rios de Minas, Goyaz,
S. Paulo, Matto Grosso, e outros Estados da União, notando-se sómente que a molestia,
que nos conste, não se desenvolve á beira-mar, sendo de observação que a maioria dos

PilPudos curam-se indo para o littoral.
E não só às margens dos grandes cursos como tambem de certos corregos e ribeirões,

acontecendo ás vezes serem accommettidos da molestia os moradores das margens de um

riacho, e isentos os de outro, correndo aliás no mesmo valIe.

Em todos os continentes encontra-se o bócio, e - o que mais é tambem - o creti

nismo; sendo mais frequentes, na Europa, Asia e America; menos frequentes na
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Africa; e muito menos na Oceania; não apparecendo, entretanto, absolutamente, nas
ilhas Polynesia, Viti, Samoa, Gambier, Marqnises, etc.

Não teem, pois, influencia a altitude, a latitude, e muito menos a longitude no
desenvolvimento do bàcio; sendo, todavia, mais frequente nos vaUes dos logares mais
altos.

Desde a antiguidade e observado na propria Europa. 'l'heophrasto occu pa-se
largamente da fraqueza intellectual dos beocios, como effeito das aguas do Asopas.
Ainda hoje, observa-se com frequencia o bócio e o cretinismo nas margens do antigo
Asopos e nas montanha s da Delcia.

Conhecida a distribuição geographica do bócio, cumpre que o encaremos sob o
aspecto com que eUe se nos apresenta, a vêr se podemos de alguma sorte justificar o nosso
critarium sobre a natureza da enfermidade.

O tumor é variaval quanto ao volume, cÕr, peso, fórma, consistencia e situação.
O volume oscilla entre o tamanho de um ôvo e o da cabeça do adulto; e até mais.
Conserva a côr da pe1le, sulcada em geral por grande numero de veias dilatadas. O

pêso varia de alguns gram mas a 3 e 4 kilogrammas.
O Dr. Joviano Jardim observou, em um sem i-cretino, um bócio-pediculado, de um

só lobulo, do tamanho da cabeça do adulto, tendo o pediculo cerca de 0,50 de extensão,
de modo que o tumor estendia·se até abaixo do joelho, por ter o doente pouQO mais de
um metro de altura.

E' indolente, pastoso; ora unilobular, ora multilobular, assestado - raramente

adiante, a maior parte das vezes de um lado, e poucas vezes de ambos os lados do
larynge, cal'regando sobre o pneumogastro, o que faz com que a voz se altere e haja
dysphagia nervosa e ou tros sym ptomas provenientes da com pressão desse nervo.

Adherente ao larynge, acompanha-lhe os movimentos. A's vezes destaca-se do
pescoço, pende sobre o peito, ventre e mesmo até sobre as côxas. Rarissimamente sóbe
e colloca-se abaixo do maxillar inferior, chegando mesmo até as orelhas.

O.; tumores vasculares distinguem-se pela facilidade com que se percebem as
pulsações aL'teriaes, em todos os seus pontos. Alguns ha que comprimem as jugulares,
produzindo phenom'3nos congestivos para o cerebro; outros, as caro tidas, occasionando
phenomenos de anemia cerebral; a compressão de uns faz-se sentir sobre o larynge
e a trclchea-arteria, dando logar á dyspnó3. e li respiração ruidosa; a de outros, reprime
o esophago, produzindo directamente dysphagia.

A's vezes, o tumor é se sil,- outras, pedicular, chegando o pediculo a ter muitos

centimetros de extensão.
Na maioria dos ca os, é arredondado, ovoide ou spheroidal; duro, muito duro ás

vezes; adheren te; mui tos ha moveis, apresentando fluctuação.
Em alguns individuos, o tumor cresce ou diminue conforme a estação; nas mulheres,

augmenta quasi sempre de volume depois do parto, durante as épocas menstruaes e a

gestação.
Au tores de nota affil'mam que o bócio desemol ve~se, não raro, de fóra para dentro

e de de~nte para traz, dando logar - pela compressão exercida na região cervical~ a

accidentes graves.
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Não se sabe, por emquanto, si o bócio resulta somente da hypertrophia das vesículas

preexistl3lltes, ou si é formado tambem pelo desenvolvimento de novas. O que parece fóra
de duvida, é que o liquido nellas cOtItido toma-se gelatinoso, coUoide, porlendo

augmentar e constituir o verdadeiro kysto.

Ha exemplos da cura espontanea do bócio. Uma violencia externa, contundindo o

tumor, pôde pt'oduzir inflam mação, suppura~ão, dando em resultado o desapparecimento
do tumor; outeas vezes, um teaumatismo perfura o tumor, dá sahida ao liquido,
seguindo-se a suppuração e cura. Mas, em geeal, tem marcha lenta: começando a
desenvolver-se na puberdade, fica estacionario por muitos annos. Outras vezes, desap

parece independentemente de qualquet' tratamento, para tornar a apparecer mais tarde.
Consignam varios autores, casos raros, todavia, em que o tumor se teansfot'mou

em sc11irro ou em cancro encephaloide; e, a acreditar em Boyee, bem pôde degenerar

tambem em um tecido fungoso, infiltrado de sangue, que escorre apenas se incisa o
tumor; entretanto, o Dr. Joviano Jardim, que clinica ha vinte annos no Estado de
.Minas, não observou nem uma destas transformações. .

E era de esperar que assim succedesse, isto é, que fosse essa mesma a obser~

vação do emerito clinico brazileiro, porquanto difficilmente póde concebel',se quo
moles tias especificamente devidas a elementos diversos, possam teansformar-se umas

em outras.
Em geral, o bócio só occasiona a morte pOl' phenomenos tardios de desenvolvimento

e compressão; não obstante incommoda, e muito, pelo peso, volume, sédo e sobretudo
pela deformidade produzida.

Sempt'e se acreditou que o bócio era muito mais frequente na mulher que no homem,
chegando-se a firmar a proporção de 7:5. Entretanto, aquelles mesmos que affirmavam
essa predilecção da moles tia para o sexo feminino, convinham tambem que tal peedi

lecção desapparecia, desde que a molestia se generalisava, ou-para melhor- tornava-se

endemica. Isto mais uma vez pl'ova que só méra coincidencia poderia dar logar aqueUa
propoeção; o que cainda mais justificado pela causa, para mim hoje certa, do bócio, a
acção de um parasita.

O bócio desenvolve-se, em geral, depois da puberdade; entretanto, não é raro
observar-se na creança, em que o bócio ruclimentar passa ás vezes despercebido, porque

- sendo lentissima a sua marcha - o periodo inicial da molestia escapa á observação.
O bócio augmenta, na mulher, durante a gestação, e sobretudo por occasião do parto;
nesta ultima circumstancia, os esforços precisos bastam para explicar sua mais rapida
manifestação; bem assim, é intuitivo que essa manifestação deva ser mais prompta
durante o periodo gravidico, porque é justamente nessa época que a actividade organica
torna-se mais notavel para supprir simultaneamente ás necessidades physiologicas de
dous seres.

O cretinismo é mais comm um no homem, na proporção de 8:5 ; e o cretinismo com
bócio, juntos, tão frequentes na mulher como no homem.

A difficuldade de explicar estas preferencias, si é que cllas existem, aconselha que

se as ponha em guarda, até que estudos mais profundos e mais apuracla observação
possam defini tivamen te assentar uma theoria.
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A herança perpe~lla a molestia, salvo mudando-se o papudo OU o cretino pará
logar em que ella não grasse. Em Minas, no~a-~e que o cretino em condições de
propagar a espeGie, mudando-se para localidade indemne, produz na primeira geração
cretino ou papudo j mas estes, só por ex.cepção, produzem cretinos ou papudos, sendo,
em geral, seus filhos isentos da molestia.

Esta observação poderia ser prevista pela theoria, porquanto a mudança de loca
lidade, afastando, ou o papudo, ou o cretino, dos meios em que se desenvolve a molestia,
a pl'imoira geração só poderá ser por ella affectada em virtude dos pl'oductos existentes
no tumor, ainda capazes de gerar a 11l0lestia; productos estes que desappareceriam, si
sobreviesse'a cura com a permanencia do individuo no logar indemne. E' bem de ver
que a geração que, nestas condições, viesse, indemne tam bem estaria.

A vida nomada dos tropeil'os, dos trabalhadores ambulantes, retarda de muito o
apparecimento do cretinismo, e quiçá. mesmo o desenvolvimento do bàcio; e isso porque
não estão de continuo, e pertinentemente, submettidos a acção do meio em que proli
feram os germens morbigenos.

O cretinismo torna-se sensivel sómente depois dos quatro annos, não servindo isto
para provar que a molestia não é hereditaria; no cancer, na tuberculose, na syphilis, e

em muitas outras molestias hereditarias, acaso não vemos a manifestação ter Iogar

tardiamente, mezes, annos, muitos annos as vezes depois do nascimento?
O cretinismo é sempre consecutivo ao bócio, quel' immediatamente, quer em gerações

posteriores por meio do atavismo j só por excepção à regra, o bócio succede o cretinismo,

no caso de revei'são, em uma geração de cretinos que, deixando o logar onde a moles tia é
endemica, vai habitar paragens completamente immunes, produzindo então filhos em

condições de reversão da molestia, isto é, papudos.
Não é só o verdadeiro cretinismo a consequencia da hyperkophia da glandula 1hy

roide, esse perfeito moderador da nutrição; mas tambem todas as fOl'mas da degradação

organica.
E assim, a mudez, a surdo-mudez, a gagueira, a nanice, etc., po:~em ser pro

duzidos pelo bócio; e a frequencia de mudos, surdo-mudos, gagos, anões, nos lagares

em que o bócio é endemico, no Estado de Minas, atte"ta de modo incontestavel essa

consequencia do bócio, alias consignada pelos autores que se teem occupado com a

materia.
Vê-se d'ahi que, assim como o papudo pode gerar a surdez, a mudez, a surdo·mudez,

a nanice, etc., tambem poderá produzir o cretinismo.
Ora, qualquer destes estados mais não é do que uma degradação organica; conse

guintemente, todos elles podem ser collocados no mesmo nivel.

Dir-se-hia, portanto, que o cretinismo nada mais é do que um periodo da evolução da
molestia primitiva, embora tal evolução não se tivesse manifestado em um só organismo,

mas antes em uma geração. De deduzir é, portanto, quea causa immediata do bócio só
poderà produzir o cretinismo depois de, agindo electivamente sobre a glandula tbyroide,

gerar uma serie de perturbações, que serão, em o periodo primitivo, o bócio, e - nos

posteriores - as ali udidas perturbações.
Como se póde comprehendel' que uma só causa possa engendrar tantos estados
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pathologicos diversos? o bócio, o cretinismo, a mudez, a surdez, a surdo-mudez, a
gagueira, a nanice, e várias outras degenerações organicas?!

Não é mais natural aLimittir-se que um qtdd ignotum, existente em certas aguas,
produza o bócio, e este - por seu turno - determine, em consequencia de desequilibrios
da nutrição, que correm por conta da glandula thyroide, aquellas perturbações?

Insistimos, pois: não acreditâmos na theoria das causas multipIas para explicar o
desenvolvimento do bócio; mas na acção' de um agente, especifico, tinico, em toda a
pa1"te o mesmo, mais attenuado ou mais energico em um ponto do que n'outi'o; prova
velmente um micro-organismo, que, comquanto desconhecido ate hoje, tem o seu habita
culo na agua de certos cursos, mas não na da chuva, o que faz presumir que a agua vai
hauril-o no sólo, e não na atmosphera, provenha eUe do proprio sólo ou de elementos
vegetaes, acarretados pelas aguas. Esse germen vivo, como todos os pathogenicos, só é
encontrado em certas e determinadas localidades.

Sem contestar o resultada benefico proveniente do desapparecimento das causas geraes
de insalubridade, affirmâmos desde já que as melhores condições hygienicas não bastam
para fazer desapparecel' a endemia,si continual'em os habitantes a usar das aguas infeccio
nadas, sem que estas sejam convenientemenle esterilisadas, ou por filtração, decantação,
fervura, ou mesmo por agentes chimicos capazes de destruir o micro-organismo productor

do bócio.
O que cumpre é tratar-se de assentar sobre a natureza do agente productor da ter

rivel molestia ; descoberto eUe, saber-se-ha conseguintemente o meio seguro de evitaI-o
ou de extinguil-o sem andar tateando impiricamente. Podem, comtuclo, os melhoramento~

hygienicos attenuar, ou antes contrabalançar a acção do micro-organismo bociogeno de
modo a não manifestar-se a degeneração organica, que constitue o cretinismo, não deter
minando tumescencias da glandula thyroide tão consideraveis que perturbem o func
cionamento do orgão de modo a produzir a miseria organica e inteUectual dos individuos ;
em todo o caso, asseverâmos : continuando as aguas sempre as mesmas, e portanto con
tendo o quid ignotum gerador do bócio, este não alterara o seu appal'clcimento, somente
deixara de perturbar a funcção nutritiva da glandula thyroide ao ponto de influir na
nutrição geral, e em particular na do cerebro. O bócio só desapparecerá com o desappa
recimento do micro-organismo papogeno das aguas potaveis.

Mostl'ando a observação que o bócio póde desenvolver-se com o uso das aguas que
não coriteem cal e nem magnesia, verifica-se, todavia, que a maior parte das vezes eUe se
apresenta nos logares em que as aguas conteem grande porcentagem dos saes dessas
bases de cal e de magnesia, o que leva os adeptos da theoria hydro-tellurica a insistir,
até o presente, em apresentai-as como causa determinante do bócio; porém, si e te excesso
não tem influencia directa na producção do bócio, visto tambem observar-se a moles tia
nos logares em que as agllas potaveis não são calcareas nem magnesianas, toclavia é pos
sivel admittir que, embora não produzam o bócio, forneçam pasto provavel ao desenvol~

vimento e proliferação do respecti lO microbio que o produz.
O facto da agua decantada, a agua da chuva e dos rios formados de corregos em

cujas margens é endemico o bócio, serem, como tem demonstrado a observação, innoxios,
implanta em o nosso espirito a convicção de que não são causa desta molestia os sáes
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calcareos, magnesianos, e todos os agentes dissolvidos n'agua, até agora apontados
pelos autores; mas sim um agente em suspensão, existente talvez no sólo e acarretado
pelas aguas; agente que, depositando no percurso da agua, póde mesmo ser destruido
pelo movimento da corrente. Si fossem os sáes calcareos, magnesianos, etc., aagua, con
tinuando a tel-os dissolvidos, pois fazem parte da sua constituição intima, e não preci
pitam sinão pelos reactivos, produziriam o seu elfeito sempre, por igual, isto é, sem
interrupção, durante todo o percurso.

A observação tem demonstrado, e a tradição - em Minas - nos transmitte, que
são fatalmente affectados do bócio os individuos que ingerem aguas, onde florescem certos
vegetaes sempre os mesmos, e tanto mais certamente quanto colhem as aguas em re
mansos onde medram ·aquelles vegetaes. E' curiosissimo que o mesmo não succeda com
os que bebem agua do centro das correntes, embora em logar proximo ao remanso infec-

'cionado. Estas plantas que, no dizer do povo, teem raizes de longos filamentos, se apro
fundam at·) o leito dos cursos d'agua, são dotadas ao demais de folhas gordas, mucila
ginosas, parecendo, pelos caracteres geraes, serem algas.

Incontestavelmente está n'agua' não, como se tem affirmado até agora, na depen
dencia de causas physico-chimicas, mas na existencia de u'm micro-organismo, que-como
os demais pathogenicos-é susceptivel de ser, ou atteuuado .em sua acção, ou completa
mente destru ido.

A commissão sarda, preoccupada com idéa de que a analyse chimica não revelou
dilferença alguma entre as aguas, da mesma localidade, que produzem o bócio, e de outras
que o não produzem, concluiu de modo terminante que nem uma influencia teem as aguas
na producção da molestia. Si a com missão, porem, tivesse ao seu alcance, naquella
época, aliás não remota (1871), um laboratorio bacteriologico, quasi com certeza teria
encontrado dilferenças, não entre os componentes physico-chimicos das aguas, mas
na presença, em certas aguas, de micro-organismos, que poderiam ser evidenciados pelo
exame microscopico, cultura, inoculação, etc.

En: confirmação da idea, que aventàmos, e mesmo de accôrdo com as actuaes práticas
scientificas, viriam aqui a proposito estudos sobre a cultura, inoculação e atte
nuação do agente a que incriminâmos a existencia do bócio. E' por isso que, si a carencia
absoluta do tempo ainda não permittin levar ao cabo esse intento, nem por isso elle ficará

em meio, porque ternos, como empenho, a resolução desse grande problema.
Entretanto, consignemos desde agora que a analyse bacteriologica, àque procedemos,

aponta elementos organicos de procedencia vegetal nas aguas suspeitas.
Na communa Domaine (Isere), em que grassava o b6cio com certa intensidade,

desappareceo esta molestia desde que as aguas, usadas pelos habitantes, passaram a ser
canalisadas e filtradas. Perguntàmos: o que ficou no filtro, que assim os preservou?
Seriam componentes chimicos da agua, que só depositam pelos reactivos? Não, certa

mente: foram os germens vivos, que se achavam em suspensão.
Hancke ob ervou, no fórte de Silberberg, n'uma guarnição de 3.800 homens, que

s6mente 7ú e tavam indemne:> do bócio; estes, s6 bebiam vinho, cerveja, agua fervida ou
clarificada pelo repouso, ao passo que os demais faziam uso indifferentemente de quaes

quer aguas, sem nem uma precaução.
F-S
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Não cessam os autores, que mais se teem occupado do assumpto, ele nos proporcionar,
sam se apel'ceberem, dados para robustecer a nossa convicção de que o bócio eproduzido
por um micro-organismo. Billiet, em carta dirigida a MoreI, em 1874, relata do modo
seguinte como o emprego da agua da chuva, guardada em cisternas, fez cessar uma
endemia de bócio: havia, refere eUe, no pateo da escola normal de Albertville, um poço de

12 metros de p~'ofundidade ; de 1840 a 1860, nem um só caso de bócio fôra alli observado,
entre os muitos alumnos do internato. Em 1860, porem, procedendo-se a reparos no
eelificio, lanQou.se o lixo proveniente dos concertos, no pateo, em derredor mesmo
daquelle poço; pois bem: 25 alumnos, de 60 a 80, que constituiam a aula, que ahi
se estabelecera, foram accommettidos elo bócio. O reitor mandou obstruir o poço,
interdictou-o, fazendo cavar á distancia uma cisterna, em substituição; desde então o

bócio desappareceu completamente.
Não teriam sido micro-organismos importados para o logar, e que encontraram

nas aguas do poço, até então innoxias, condiçães para sua proliferação, que determi
naram o apparecimento do bócio naqueUe coUegio? Destruido o poço, e com elle o
habitaculo do micro-organismo, e cavada, em distancia, a cisterna. que só recebia aguas

isentas do micro-organismo, deixou de existir a causa do bócio, que nunca mais foi

observaào em toda aquella zona.
Na opiniãO de Boussingault, a causa do bócio reside na desoxygenação das aguas

potaveis, que póde elfectuar-se ele dous modos:
a) pela elevação do sólo ;
b) pelo contacto prolongado da agua com certas substancias, taes como o ferro,

as materias organicas, os corpos avidos de oxygeno, folhas e lenhos em decompo

sição, etc.
Vê-se desde logo a fraqueza desta theoria: si realmente fosse a causa do bócio

a tal desoxygenação produzida pela presença de substancias organicas avidas de
oxygeno, todas as aguas produzil-o-hiam, porque todas as aguas correntes arrastam
comsigo materias organicas vegetaes e animaes.

Por estudos feitos por ClelIand, o bócio provém da presença, n'agua potavel, de saes
calcareos, dé carbonatos, etc. Este observador não encontrou uma unica excepção á sua
theoria, percorrendo uma extensão, nas montanhas, de 300 leguas approximadamente.

Esta uniformidade, invariavel, sempre a mesma, nas analyses de Clelland, embora
lhe parecesse suffragar a thcoria dos saes calcareos, não illude a quem não ignore que,
qualquer operação, carece de prova e de contra-prova; notar-se, com effeito, a existen
cia de taes saes nas aguas dos logares em que o bócio reina endemicamente, é tanto provar
serom eUes a causa da molestia como si se affirmasse que qualquer outro elemento geral,

observado em toda a parte, seria a procurada causa. Consignemos, entretanto, desde já,
que - em Minas - a predominancia, o excesso de saes calcarl:los e magnesianos nas aguas,
na producção do bócio, não justifica a theoria de Clelland, pois, ali, a frequencia das en
demias coincide justamente com os logares em cujo sóIo e aguas se encontra mais fraca

proporç!o desses saes. O mesmo acontece em Goyaz e Matto Grosso.
Grange, em seu relatorio ao ministro da agricultura e do commercio, em

França, deixou consignada a presença da magnesia nos alimentos e na agua

•
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potavel como predispondo ao bócio; e verificou realmente a presença desse sal, nao
só nas aguas potaveis, como tambem na cinza dos cereaes. A influencia desses
alimentos e dessas aguas é tal, accrescenta e11e, que os rapazes, para se escaparem
ao recrutamento, provocam em si proprios o bócio, bebendo diariamente poucos
litros de aguas já bem conhecidas para desenvolver essa aifecção. E terminou,
affirmando: nos paizes mais flagellados preservam-se do mal usando exclusivamente
de aguas das chuvas colhidas em cisternas. O que ficou tambem assentado é que as
aguas provenientes da fusão da neve, e mesmo de algumas nascentes, só produzem
o bócio quando porventura recebem aguas estranhas. Não admira que os rapazes
pudessem isentar-se do recrutamento, creando em si a molestia pela ingestão de
aguas reconhecidamente suspeitas, porque está fóra de dúvida que é me8mo a agua
Ct vehiculo do agente morbigeno; o que restava, pois, é que ficasse provado serem
realmente aquelles sáes os productores da enfermidade, o que se contesta pelas
analyses das aguas, aqui, e alhures_

A explicação da frequencia do bócio em certas partes, é - no Estado de Minas
tradicional: eifectivamente, desde tempos mais remotos, attribuem-n'a systema
ticamente ao excesso, ou.....: qU'indo menos - á desproporção dos sáes calcareos e
magnesianos nas aguas. ão tem base um tal conceito, porque até hoje não se ha
seientificamente indagado si tal frequencia da-se fatal ou não fatalmente nos pontos
em que existe, nas aguas, augmento ou diminuição daqueUes saes, e - ainda - si a
frequencia cresce com a maior desproporção.

Desejariamos ajuizar dessa coincidencia pelo maior numero de analyses possivel;
tivemos, porém, carencia de tempo para percorrer as zonas todas em que a molestia reina
endemicamente. Entretanto, nas analyses a que procedemos, observámos que, alli, como
alhures, essa theoria não tem motivo de ser, pois não só em muitas dessas aguas tal pre
dominancia não existe, como tambem, não raro, longe de haver excesso, ha inversamente
fraca proporção de sàes calcareos e magnesianos.

E assim:
AGU1S ISENTAS DO BOCIO------Calelo Magnesia

----....-...... ----....-......
Millogrammos em I litro d'agua
---~ ---

Parahybunâ (Juiz de Fóra)
Serra (~1unicipio de Barbacena).
Ribeirão Fundo (Barbacena) .

35.0
64.7
52.4

19.5
15.7
14.3

AGUAS RECONHECIDAUENTEl BOCIOGENAS

Cipó (Parauna) .
Borda (Municipio de Barbacena).
Ribeirão do Crime (Paralina) •

42.7
76.0
39.1

19.0
9.3
8.5

Não é. licito deduzir dos resultados acima que as aguas das regiões do bócio
são mais ricas de caleio e de magnesia; até mesmo porque aquellas em que a molestia
reina com maior frequencia são justamente as mais pobres de saes magnesianos.

Outros, accordemente com alguns autores, attribuem à presença de ferro no sólo, e
- conseguintemente - nas aguas, para mais e para menos. Tamhem não me pareoe
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exacto: as analyses, não já. as nossas, m~s as anteriormente feitas, não confirmam, em
Minas, essa theoria, porquanto, nas aguas da cidade de Barbaceua, onde não ha bócio,
encontrámos, indistinctamente, quantidades, 01 a apenas apreciadas, ora accentuadas, de
ferro; e bem assim em Juiz de Fora, onde absolutamente não ha bócio; ao passo que,
nas do Cipó, do Paraúna, do ribeirão do Crime, que atravessam extensas zonas em que o
bócio €i excessivamente frequente, a porcentagem de ferro €i quasi nulla, póde mesmo
dizer-se nuUa; na agua do Serra, no município de Barbacena, onde ha bócio, a pro
porção é quasi nulIa ; ao passo que na do Borda, que corre no mesmo valIe, a pequena
distancia deste ultimo, a proporção é relativamente muito maior, e-no emtanto - não
ha bócio.

Vê-se, pois, que, em Minas, não se pode tambem appellar, como elemento causal do
bócio, nem para o excesso ou diminuição, nas a!?uas, dos saes calcareos e magnesianos,
nem para o de ferro.

Pesquizas e indagações recentes procuram estabelecer constante relação entre o des
envolvimento do bócio e do cretinismo e a constituição geologica das localidades em que
reinam taes affecções. Grange chegou mesmo a traçar uma plan ta geographica em que essa
approximação parece existir de 'modo frisante; e, a acreditar nas suas deducções, as zonas
em que taes molestias grassam endemicamente são constituidas de massas gypsosas dolo
miticas, de schistos magnesianos ou de alluviões provenientes dessas rochas, e as aguas
que nellas nascem conteem proporção anormal de sulfato de caleio e dos sulfatos e car
bonatos de magnesia. Em França, :p.a Allemanha, na Suissa e no Piemonte, por toda a
parte, assevera aquelle autor, em que se encontram papudos e cretinos, o s610 contém
rochas magnesianas ou saes de magnesia.

Embora estudos mais recentes tivessem procurado annullar aquella theoria de
Grange, o facto é que as observações desse autor não são contestadas, em absoluto, pelas
nossas.

Fique, porém, bem patente, que não posso favorecer as conclusões apresentadas,
attribuindo directa ou exclusivamente ao sólo e às aguas magnesianas e calcareas a
existencia das duas molestias.

Em que peze aos c.ontradictores de Grange, não esconderemos que, tanto quanto se
pôde garantir pelo confronto, entre nós, do bócio e cretinismo, e das regiões em que, ou
o sólo, ou as aguas são realmente formados ou carregados daquelles saes, não ha negar a
presença desses elementos em proporção ?'elativamente anormal; entretanto, este facto
-de mera observação- não coincidindo com a frequencia e intensidade da molestia, mas
sim com a época do florescimento de certas algas suspeitas, que medram justame~te nas
zonas em que reina endemicamente o bócio, podem não significar que sejam esses sáes a
causa directamente productora da molestia, mas antes o pasto proprio, a peptona, o
pabulum, finalmente, em que possa viver, desenvolver-se e proliferar o micro-organismo
productor immediato da enfermidade.

Deixando de parte as condições especiaes das aguas como causa possivel do bócio,
consignemos desde jà que o cretinismo, não constituindo uma molestia protopathica, em
Minas, não póde ser attribuida, nem mesmo a attribuimos, às aguas potaveis de certos e
determinados logares; ellas podem, €i certo, produzir o bócio, e o bócio por sua vez deter'"
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minar o cretinismo; e nem nos deve isso repugnar, até mesmo porque o bócio e o creti
nismo teem sido geralmente considerados como uma mesma entidade morbida ; affirmando
Fodere e outros, que o bócio é a primeira manifestação de um estado pathologico de que
o cretinismo e a ultima.

Esta maneira de encarar a questão, que à primeira vista parece rigorosamente exacta,
não tem, entretanto, grande cabimento aqui; as duas molestias offerecem symptomas
distinctos, podendo embora existirem, confundirem-se mesmo.

Muitas vezes, o bócio acompanha o cretinismo; mas, por outro lado, só se encontram
cretinos nos paizes em que o bócio é endemico; e isto que, para os autores, constitue a affi·
nidade mais frisante entre as duas molestias, para nós prova unicamente que uma é
gerada pela outra.

E como o caracteristico principal das duas moles tias é a transmissão por heredita
riedade, sendo o cretinismo producto do bócio, deve receiar-se que, n'um futuro muito
proximo, não jà duas gerações de papudos, mas de cretinos, perdendndo ou não typo
primitivo, comecem a produzir exclusivamente cretinos que assoberbem a população,
e reproduzam aqui, no prospero Estado de Minas. o triste aspecto que nos offerecem
principalmente a França, a Suissa, a Allemanha e a Italia, de uma população, que se
abate e definha, ao lado de outra, que se engrandece e progride.

Felizmente, a degeneração, attingindo certo ponto, tende a desapparecer, desapparece
mesmo, porque os cretinos idiotas tornam-se infecundos.

O que cumpre é desviar. - quanto antes - a causa do bócio, para que não se repro
duzam novas gerações de cretinos.

Podem objectar-nos: sendo parasitario o bócio, como não gera seu agente productor
alterações de outros orgãos, e vai directamente actuar sobre a glandula thyroide?

Essa objecção que, á. primeira vista, impressiona aos menos observadores, desapparece
completamente ante a analogia.

De facto, todos os agentes que atacam o nosso organismo, sejam animaes, sejam
vegetaes, teem incontestavel predilecção por certos e determinados orgãos, apezar de

alguns açcommetterem a quasi todos os orgãos.
Assim, a filària, assestando-se no systema vascular, produz a hemato.chyluria, a

lymphatite, e - por intermedio desta - a elephantiase e a hydrocele; o pultex pene
trans femea aninha-se por baixo da epiderme dos dedos, das mãos e dos pés, sob a epider
me do joelho, e raramente das orelhas, não se insinuando nunca em outros logares; o
pullex pubis, prefere a região pubiana, os cílios e os supercilios; o pediculus capitis, a
cabeça, raramente aninhando-se n'outros logares em que existem pêllos; os oxyuros,
preferem o recto; os anchylostomos, o duodeno; os echynococcus, as mais das vezes o
figado; o agente productor da tinha, o couro cabelludo; o pneumococcus, escolh~ para
a sua proliferação e de envolvimento os pulmões; o bacillo tuberculoso, que aliãs pode
atacar diversos orgãos, prefere o larynge, os pulmões e os ganglios mesentericos ; o
bacillo de Laveran, o baço; o bacillo typhico, o folliculos de Peyer; o agente productor
da cliphteria, as fossas nasaes, o pharinge e o larynge ; o da coqueluche, as fossas nasaes
posteriores; o oidium albicans, a língua e as mucosas boccal, pharyngéa e estomacal j

o agente productor do beriberi, o systema nervoso, etc.



Enem s6 com ás parasitas, que procuram o organismo humailO, dá-se tal predilecção,
os proprios agentes therapeuticos, sabe-se, teem todos sua eleição especial por talou tal
systema, por talou tal orgão, e até mesmo por talou tal elemento anatomico : a acção da
belladona, por exemplo, soure o pharynge e o larynge, a do calomelanos sobre o figado,
a das solanaceas sobre o cerebro, a da ergotina sobre o utero, são factos de conhecimento
commum.

Não é, portanto, de estranhar que o micro-organismo bociogeno actue especifica
mente sobre a glandula thyroide.

Que cada parasita animal ou vegetal tem predilecção por este ou por aquel1e orgão,
não ha contestar; agindo, é certo, quasi todos, sobre o figado, porque este, além das
funcções já muito importantes que lhe não conferidas, exerce a ele antiseptico ela economia,
e serve de barreira contra o ataque dos agentes que, tendendo a destruir o nosso orga
nismo, penetram-n'o pelas vias digestivas á procura do seu logar de eleição.

Como, pois, estranhar que um microbio prefira a glandula thyroide, orgão emi
nentemente vascular, e com toda a certeza encarregado de funcção importante na
nutrição?

Si a acção desse agente não destr6e de prompto o organismo animal, a molestia que
elie origina actua paulatinamente em toda a economia, e sobretudo no cerebro, produzindo
a degenerescencia organica conhecida por cretinismo, que torna o organismo incapaz de
exercer as suas funcções de modo normal, e leva-o á destruição completa na segunda e
terceira geração.

Taes considerações não são para desprezar; tanto mais quanto trata-se de uma
molestia, que se aclimou, e cujas causas não me parecem tão elifficeis de desviar como a
todos se afigura.

E nem se pense que é uma questãO de somenos; inversamente, elIa se impõe a todos
quantos interessam os destinos do fucturoso Estado de Minas, lastrado por uma molestia,
que abate o moral e definha o physico, pois não ejá licito contestar a sua affinidade com
o cretinismo.

Que elIa foi importada e aqui se abrigou e desenvolveu por um conj uncto de circum
stancias, que não teem sido devidamente estudadas, não ha contestar, - os indigenas e
primitivos habitantes da capitania não eram papudos, e primavam até pelo porte, robustez
e energia.

Ha cretinismo agudo? lia cretinismo sem precedencia de bócio?
Os casos de cretinismo chamados agudos, citados por Bordier, em membros de uma

família perfeitamente sã e de ascendentes sãos, foram todo:s consecutivos ao bócio, como
elIe proprio confessa em a sua exposiçãO; nem um só appareceu protopathicamente, o
que, longe de contestar, corrobora a nossa asserção, de que o cretinismo é a consequen
cia da lesão do bócio.

Entretanto, o individuo póde nascer ou ficar cretino sem nunca ter tido bócio, quando
seus antepassados soffreram desta molestia, ou a sua consequencia, o cretenismo, em grão
mais ou menos desenvolvido; e, nestes casos, elIe crea para si, ou a aptidão, ou uma
entidade morbida, que transmitte aos seus descendentes.

E' de observação, na Europa, manifestar-se o b6cio no espaÇo de algumas semanas j
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e até mesmo de alguns dias; usando os individuos, quasi sempre recem-chegados, das
aguas de fontes infeccionadas ou incriminadas de produzir a moles tia ; e algumas vezes

mesmo com caracter epidemico, constituindo o bacío ag~~do; e essa circumstancia,

aliás digna de nota, s~rviu a Bordier para encontrar mais um ponto de analogia entre
essa molestia e o paludismo.

O Dr. Emilio de Miranda, que clinicou em Mattosinhos, refere ter observado casos
de bócio agudo, semelhantes a estes, que cederam ú acção do salicyhto de sadio.

Este tratamento feliz vem ainda uma vez firmar a minha convicção de que trata-se
de uma molestia parasitaria, tal que cede â acção do salicylato de sadio.

Sem contestar o illustre collega, da cujo espirita observador não me é licito duvidar,

peço venia para arguir si não foram, esses casos, de bàcio exophthalmico (Molestia de

Basedowe, Mal de Graves) ?
Os Drs. Ambrosio Braga e Eduardo de Menezes referem ter observado, em Juiz da

Fóra, um caso typico de bócio exophthalmico.

Summariando: acreditttmos que um conjuncto de circumstancias contribue para o

desenvolvimento do bócio. A herança actua, realmente, de modo quasi infaLlivel, salvo

se os progenitores vão habitar á beira~mar ou logares nos quaes essa molestia nunca se

desenvolve: desappareceria desse modo a causa, si porventura eUa estivesse na ausencia

de iodo e de bromo, na atmosphera, no sólo, nas aguas. A miseria organica devida à
alimentação insufficiente unida ao uso de aguas magnesianas ou de aguas calcareas, a
ausencia 'de iodo e de bromo no s610, nas aguas e na atmosphera, a habitação em terrenos

formados de massas gypsosas, dolomiticas, de rochas magnesianas, de schistos magne

sianos, ou de alluvião proveniente dessas rochas, etc. , são provavelmente as condições

proprias para o desenvolvimento do quid productor do bócio, mas nunca a causa do

proprio Mcio, e menos ainda do cretinismo.

Ha tL'es especies ele cretinismo: lo, a em que o individuo não tem intelligencia

alguma: corresponde ao idiotismo; 2°, a em que o individuo adquire idéas, con

segue mesmo associaI-as, forma certos juizos: corresponde á imbecilidade. Nestes

dous casos, as faculdades affectivas são nuUas. 3°, a em que o individuo raciocina mesmo,

tem as faculdades affectivas desenvolvidas, e muitas vezes exaltadas: é ate certo ponto

imputavel, corresponde á semi-imbecilidade .
Nos cretinos, os caracteres proprios da infancia perduram por longo espaço de

tempo, e muitas vezes mesmo indefinidamente. Os cretinos. transmittem muitas vezes

sua moles tia aos descendentes, porém nem sempre transmittem o typo da classe a que

pertencem.
O cretinismo à uma molestia quasi sempre hereditaria.
Se teem de pertencer ao primeiro typo, os cretinos não manifestam signal de intel~

ligencia,- articulam apenas sons sem significação, sem nexo. Não raro são mudos,

ou mesmo surdo-mudos, gagos, etc.
Na mocidade, os segundo e terceiro typos entregam-se facilmente ao vicio da

embriaguez e ao onanismo; enteetanto,'o De. Joviano Jardim refere ter observado que,

de preferencia, no Estado de Minas, esses ceetinos pr,ocuram com furia a mulher,

parecendo moveI-os nesse acto um sentimento quasi bestial, pois não guardam reserva
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nem conveniencias. O crescimento faz-se lentamente; muitas vezes só começam a anda r
aos seis annos, e seu porte nunca excede de um metro.

A cabeça e achatada de deante para tràs; o couro cabelludo quasi encontra os
supercilios, sendo a testa, como já dissemos, excessivamente curta. O nariz, chato; as
narinas, dilatadas; os labias, grossos; os dentes, irregularmente collocadas, a maior
parte das vezes cariam-se, e cahem prematuramente, não tendo quasi nunca lagar a
segunda dentição. Membros, finos: mãos, deformes; pisam e caminham com os pés para
fóra, descansando quasi os malleolos internos no chão. Muitas vezes, aos 14-15 annos,
apresentam bócio, e o ventre torna-se proeminente; são, em geral, vorazes, - não
escolhem mesmo os alimentos, parecendo, em alguns casos, e não raros, appetecer e
saboreaL' o peior. O andar eirregular,- os passos, curtos.

As causas do cretinismo, que -para os autores- são as mesmas das do bócio, só por
que observam-se as duas enfermidades nas mesmas localidades e em individuas collocados
nas mesmas condições hygienicas, são - para nós - diversas; comquanto ainda se dê a
coincidencia de observarem-se, embora raramente, estas duas enfermidades nas famílias
mais abastadas, submettidas a boas condições hygienicas, de espirito mais ou menos
cultivado, salvo hereditariedade.

Alguns autores antigos consideravam o cretinismo como o idiotismo; outros, porém,
fazem do cretinismo uma moles tia especial, com symptomas e lesões anatomicas perfei
tamente distinctas.

Outros ainda, mais modemamente, estabelecem entre esses dous estados differenças
muito notaveis, considerando o cretinismo como uma degeneração da especie humana,
caracterisada por maior ou menor gráo de idiocia, ligado a um habitus viciado do
organismo. Para estes, faz-se necessaria a associação do idiotismo ao habitus especial e

anormal do corpo.
Não sendo ainda bem conhecidas até o presente as funcções da glandula thyroide,

mas a observaçãà tendo demonstrado que a sua ablação dá. em resultado o myxredema, a
degeneração pachydermica, isto é, um estado hypertrophico do organismo, é bem passiveI
que, da hypertrophia. dessa mesma glandula, resulte um estado opposto, isto é, a
atrophia do organismo, e sobretudo do cerebro, a qual constitue o cretinismo; sendo
para deduzir que a idiocia, que acompanha fatalmente o cretinismo, seja por sua vez con
sequencia da atrophia cerebral consecutiva.

Sobre a identidade do cretinismo, não ha duvidar. O cretino é, entre nós, como
em toda parte, um ente physica e intellectualmente degenerado. De estatura baixa,
chato, magro, ou - antes - sêcco, esqualido, emaciado e ao mesmo tempo edemac~ado, e
sempre deforme; côr li vida, puxando para o amarello- bronzeado; peUe sem elasti
cidade, pouco sensivel e rugosa, encarquilhada mesmó; ventre proeminente; cabeça
achatada na fonte, pequena, unido quasi o couro cabelludo aos supercilios, tendo o
diametro transverso igual, e às vezes supel'ior, ao antero-posterior, larga na base e
estreitada para o apice, asymetl'ica, simulando um cone irregular, cujo apice é consti
tuido pela sutura sagital; nariz, achatado; olh,ar, vago, sem brilho, sem e x:pressão ;
labios, grossos, com um riso ama'Y'ello no canto dos labios, ou - inversamente - testa
franzida, olhar carrancudo e triste; face enrugada; ar atoleimado, com o cunho da
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estupidez e da indolencia estampados na physionomia; pescoço grosso, ás vezes com
tumesceu::ia da glandula thyroide ; os pés, varus: desproporção manifesta entre o tronco
e os membros. Tardio e de movimentos morosos.

ão se nota diffarença sensivel no corpo do cretino e os diversos periodos da
idade, - moço ou velho, a physionomia é quasi a mesma; e o corpo não se cobre, na
grande maioria, de pellos no pubis, na axilla, etc., com o apparecimento da puberdade.

Dissemos já que o caracter mais saliente do cretino é a degradaçãO intellect·ual.
A actividade moral, limitada. No cretino-idiota, apenas manifestam-se os instinctos mais
rudimentares da creatura; guardando certas aptidões de ordem pouco elevada, os
cretinos imbecis e semi-imbecis. A memoria dos factos é, das faculdades intellectuaes, a
menos compromettida.

O cretino idiota, em geral, é mudo, manifestando as sensações fortes por meio de
sons inarticulados; no cretino semi-imbecil e no imbecil, a voz, arrastada e anazonada,
mais fina do que gros a; gagos, as vezes, fazem acompanhar a linguagem falIada de
uma mimica especial; outras veze , mármente quando não são comprehendidos, de gesti
culação exaltada, frenetica. São somnolcntos, apathicos.

Os orgãos do sentido, na generalidade, obtusos, como dissemos, menos a vista,
que torna-se notavel pela insensibilidade da retina, ao ponto de alguns encararem o sol
sem comtudo contrahirem as palpebras. Em geral, glutões; ingerem sem mastigar, não
parecendo saborear os alimentos. Tristes, melancolicos, solitarios, covardes. Velhacos.
Indolentes. Colericos as vezes, mas facilmente domaveis nos impetos de colera. Em
geral, desasseiados, indifferentes ao trajo, que conservam sempre o mesmo, insensiveis e
alheios as estações.

A secrecção das ourinas nada apresenta de anormal, sendo aliàs abundante a
secrecção das lagrimas e da saliva.

Analyses as mais criteriosas, praticadas pelos Drs. Joviano Jardim e Gonçalves
Ramos, nas ourinas de papudos, e até mesmo nas de cretinos, nada apresentaram de
anormal; nem mesmo albumina, ausencia ou excesso de chloreto, nem assucar.

Os cretinos-idiotas são estereis; os semi-cretinos e os cretinos imbecis ou
semi-imbecis apresentam ás vezes os orgãos genitaes com exagerado desenvolvi
mento; entre nós, onde a molestia parece ter-se accommodado ao meio, nota-se ao
mesmo tempo, e frequentemente. exagerações dos instinctos genesicos, não hesi
tando a satisfazer seus desejos mesmo em publico. São altamente impudentes, - e,
ás vezes, francamente immoraes.

Em geral, os cretinos entregam-se, entre nós, á mendicidade; e is~o mais por
conta da educação e por desamor ao trabalho, do que mesmo em virtude da molestia.

Todos os autores, que teem tratado do bócio e do cretinismo, são accordes em
attribuir o apparecimento das duas molestias as mesmas causas. ás, porém, ba
seado na analogia que ha entre o myredema devido a atrophia ou á ablação da
glandula thyroide e o cretinismo, que é sempre consecutivo á hypertrophia desta
glandula, c em outros argumentos que adeante apresentaremos, acreditâmos, ao
envez, que o cretinismo é produzido tão sómente pelo bócio, quando este altera as
funcções da glandula thyroide.

F-9
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Não se conhecem ainda bem quacs as fUllcções da glandula thyroide; mas,
attendendo-se a sua grande vascularisação por quatro grossas arterias, as thyroi
déas superiores e inferiores, e veias correspondentes, e à sua inervação pelo sym
pathico, nervo que, como se sabe, preside ás fnncções da nutrição, é-se levado a
areI' que aquella glandula representa realmente importante papel na nutrição, pro
vavelmente superior aos do thymo, das capsulas suprarenaes, e igual ás do baço.

A ablação do corpo thyroide ou a sua atrophia, dão em resultado a degene
ração pachydermica ou myredema, e - a sua hypertrophia - determina - por sua
vez _. a atrophia dos diversos orgãos, inclusive a do cerebro, constituindo o creti
nismo. Não será, pois, o corpo thyroide um regulador, um modificador da nutrição?

A theoria que nos parece capaz de explicar, no estado actual da sciencia, a
pathogenia das enfermidades de que nos occupâmos, approxima-se tanto mais da
verdade quanto assentam seus fundamentos nas mais modernas investigações sobre
a physiologia do baço.

Effectivamente, o Dr. Lancereaux acaba de, sobre este assumpto, publicar, na
Science médicale de janeiro do corrente anno (1893), uma memoria notaval em
que, assimilando as cinco glandulas vasculares sanguineas, thymo, baço, capsulas
suprarenaes, glandulapituitària e thyroide, isto é, orgãos desprovidos de canal
excrector, mas extremamente ricos de nervos e vasos, faz sentir o importante
papel que a thyroide,' sobretudo, representa no crescimento physico e na desenvo
lução das faculdades intellectuaes.

A prova disto decorre de uma observação de Lancereaux, observação aliás seme
lhante em tudo a quantas do mesmo genero conteem os annaes da sciencia, na
qual um menino sadio, de intelligencia precoce, fóra mesmo da medida commum,
tendo sido operado em consequencia de um tumor do pescoço, transformou-se
depois da ablação da thyrcide - no ser informe, cuja descripção vamos dar, inapto
para qualquer tr'abalho physico ou intellectual, ao ponto de nem mais saber ler e
escrever, e de clifficilmente conhecer os proprios pais. Eis a traços largos o quadro
que se apresentou â vista do observador: parada absoluta do crescimento, depressão
e achatamento da face e do nariz, engrossamento dos labias, cabeça alongada,
andar titubeante, abdomen proeminente, ausencia dos signaes da puberdade, intel
ligencia e memoria deprimidas; a imbecilidade, emfim.

"Já Broca, no Dictionnaz're des Sciences Médicales, affirmava que a ihyroidectomia
total não Coperação physiologicamante permittida; e Kocher propoz, no Oongresso dos
cirurgiões aIlemães, de Berlim, em 1886, que a thyroidectomia total fosse proscripta
nas crianças. Parece-nos que o asserto de Broca, por mais geral, abrange tambem mais
a verdade inteira, do que a proposiçãO de Kocher: effectivamente, quer nas crianças,
quer nos adUltos, a consequencia fatal da ablação da thyroide é a cacheaJia strumipriva,
como modernamente se a chama.

Quem tem observado o cretinismo ou o myxoodema, nem uma novidade encontra nas
descripções que os autores modernos fazem ela cachexia strumipriva: elIas são, com
effeito, a reproducção fiel uma da outra.

A presença, pois, do bócio e do _cretinismo, na mesma localidade, não deve ser
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attrihuicla, nem it. co-existencia das mesmas causas, e muito menos a mera coinci
dencia.

Demais, o bócio raramente degenera á primeira geração. E' raro, mesmo muito

raro, manifestar-se o cretinismo na primeira geração affectada de bócio. Em geral, são
descendentes de papudos, que - herdando o bócio - apresentam na primeira infancia

os caracteristicos do cretinismo, característicos tanto mais pronunciados e intensos quanto

maior é o numero de gerações successivas_do bócio.

E tanto é verdadeira a aflirmação de que o cretinismo é a consequencia da atrophia
organica, que elle se modifica quando conseguimos desenvolver as forças organicas.

Effectivamente, appUcando aos cretinos a lei physiologica de que, tanto mais se desenvolve
um orgão quanto mais elle fucciona ou trabalha, alcançámos, a muito custo embora, empre·

gando com persistenci!l. a gymnastica corporal, e sobretudo a cerebral, melhorar de muito

o estado da enfermidade dos cretinos imbecis e semi-imbecis, os quaes - com o contacto

da civilisação - chegam mesmo algumas vezes a se tornarem uteis, a si e à sociedade.

Poder-se-hia objectar à theoria, que levámos dita: sendo o cretinismo a atrophia

organica consecutiva á hypertrophia da glandula thyroide, e - portanto - o producto

da lesão daquelle orgão, por que não se manifesta tal atrophia no propl'io papudo, mas sim

em geração posterior?

Esta objecção não tem valia; pois, do pouco, que, até o presente, se sabe, sobre as
funcções da glandula thyroide, bem claro fica a explicação do desenvolvimento do creti

nismo em descendentes de papudos. Ora, em virtude das leis de adaptação physiologica,

tão felizmente proclamada por Darwin, não ignora ninguem que é possivel supprimir-se,

em certas gerações, caracteres physicos, condições organicas, com a só alteração dos

progenitores: de muito não é, pois, acreditar-se, que um casal de individuos, em que a

glandula thyroide, abafada, eliminada por assim dizer pelas condições morbidas do bócio,

procreem seres aos quaes falte, ou - pelo menos - esteja atrophiada, a glandula thy

roide: dahi a cachexia strumipriva, isto é, o cretinismo, nos descendentes.
De resto, não é de boa observação um conjuncto de causas produzir duas molestias

inteiramente oppostas, co-existindo sempre o bócio (3 o cretinismo.
Não podemos, portanto, aceitar de boa mente que o bócio e o cretinismo sejam pro ..

ductos das mesmas causas, como geralmente se aflirma, por grassarem endemicamente

estas duas enfermidades nas mesmas localidades; acreditámos, sim, que o cretinismo é.
consequencia do bócio, o qual - atrophiando o organismo em geral- atrophia tambem

o cerebro, constituindo esse estado.
Oousot (1891), em sua interessante memoria sobre a Idiocia com cachexia pachy

det'mica, apresenta duas observações de idiocia myx.redematosa carecte:,isada po~ absoluta

parada do desenvolvimento e da evolução do organismo, desordem nutritiva rematando.

numa atrophia geral, onanismo com os signaes habituaes do myxrodema, perturbação in

tellectual, idiocia. Observemos que o auetor adopta a doutrina de Bourneville, que coI·'

loca o myx.redema na dependencia da ausencia ou total ou parcial, ou-quando menos 

de uma lesão da glandula thyroide.
Estas observações e esta theoria não contrariam, antes avigoram o que vimos de

dizer sobre a affinidade, sobre a dependencia mesmo que existe entre o bócio e o creti·
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nismo, por hypertrophia da gland'ula thyroide; porque, abafados os elementos anatomicos
da gIandula pela exhuberancia hypertrophica da atmosphera conjunctiva, comprehende

se bem que o mesmo é isso:que a ablação de parte ou da totalidade da thyroide.
As injecções hypodermicas do liquido cxtrabido da gland ula thyroide do carneiro,

preconisadas por Murray nos casos de myxredema, c com os resultados os mais satisfa
ctorios, praticados por Mendel, Clark, G. Marinesco, e outros, em 1893, são outras tantas
provas de que o cretinismo ê consequencia do bócio, que, bem como a atrophia da glan
dula thyroide, perturba a sua funcção de modificadora da nutrição, determinando esta
dos pathologicos semelhantes em suas manifestações, e que cedem, no caso de atrophia
da gandula, a injecções hypodermicas do succo da glandula thyroide do carneiro e de
outros- 'animaes.

E nem só pelas injecções hypodermicas tem-se notado a cura do myxredema. Agora
mesmo, como se lê em o n. II de 16 de março de 1893, da Deutsche Medicinische Wochens
chrift, o professor Howity, de Copenhague, acaba de publicar o resultado feliz de suas
observações em doentes affectados d'aquella melestia, cujo completo restabelecimento
firmou-se pela simples ingestão de fragmentos da glandula thyroide.

Por outro lado, o professor Horsley, em successivas experimentações sobre macacos,
relativamente a extirpação da glandula thyroide, e de accordo com a marcha dos sym
ptomas que seguiram-se â. operação , divide a atrecção em duas classes: o myxredema agudo

e o myxredema chronico ou CRETINISMO. Esta segunda classe, que o auctor denomina
myxredema chronico ou cretinismo, deixa bem ver que as manifestações symptomaticas
das duas molestias chegam a consideraI-as uma só (Berlinel" Klinik, Agosto de 1889).

Ha evidentemente, em ambas, p'erturbações ü'ophicas que accusam, já uma anomalia
da nutrição geral, já. mesmo uma depressão das funcções nervosas.

E tanto assim, que vem corroborar esse nosso modo de sentir, as experimentações
physiologicas sobre cães e gatos, cuja observação foi lida ao Instituto Pathologico de
C~tana, por seu sabio autor o Dr. Raymundo Canizzaro (Detttsche Medicinische
Wochenschri(t, n. 9, de 3 de ma?'ço de 1892).

Este il1ustre experimentalista, procurando estudar as funcções da glandula thyroide,

chegou as seguintes con,clusões :
a) A glandula thyroide segregga uma substancia indispensavel à funcção do

systema nervoso;
b) Essa substancia encontra-se sempre no sangue de todos os animaes, sã existindo

em quantidade reconhecidamente insu fficiente no sangue] dos que succumbem após a
extirpação dessa mesma glandula ;

c) Afóra a glandula thyroide devem haver, nos differentes animaes, outros orgãos,
que preencham essa mesma funcção ;

d) Além de se o encontrar no sangue,' o'producto da secrecção da glandula thyroide
-deve tambem ser encontrado na substancia cinzenta, porém em menor quantidade.

Taes conclusões são filhas, quer da propria Lexperimentação, quer da observação de
phenomenos pathologicos que se lhes seguiram ;Iphenomenos, que induziram o emerito
professor a classificaI-os nos cinco grupos seguintes:

1. o Phenomenos de movimentos anormaes (paralysia, caimbras,~convulsões,etc.) ;



-69-

2. o Phenomenos de alteração da sensibilidade geral e especifica;
3. o Phenomenos trophicos, que attingem insensivel e paul~tina?nente a maxima

intensidade (O gripho é meu) ;

4. o Phenomenos dos vaso-motores (Alteração thermogenica) ;
5. o Phenomenos psychicos de depressão, que conduzem fatalmente a certas formas

da demencia.

Não nos distanciâmos portanto da verdade, quando suppômos que o cretinismo é a
consequencia da alteração produzida pelo bócio na glandula thyroide. Si, com effeito,
a materia secretada por esta glandula existe cOllstantemente no sangue e na substancia
cinzenta, si - por outro lado - sua ausencia traz as perturbações demonstradas pelas
experiencias do Dr. Raymundo Oanizarro, deve concluir-se com toda a segurança, que a
ausencia da funcção da glandula thyroide, quer por atrophia, quer por ablação, quer
finalmente por qualquer condição pathologica, e que produz os phenomenos caracteristicos
do cretinismo.

Maravilha sobremodo que, nos diversos paizes adiantados, o bócio e seu consectario,
o cretinismo, tendo tomado proporções assustadoras, e na sua marcha e na maneira de
desenvolver-se demonstrando não achar-se tão intimamente ligados, como se affirma,
ás locondições meteorologicas e physico-chimicas das localidades infestadas do terrivel

. mal, nesta época em que se procura como agente productor de quasi todas as molestias,
endemicas e epidemicas, um micro-organismo especifico, não se cogitasse até hoje em
descobrir aquelle que provavelmante produz a hypertI'Ophia da glandula thyroide e suas
consequencias!

Oxalá caiba ao nosso paiz, e nomeadamente ao Estado de Minas, a gloria de concorrer
para firmar a existencia desse agente, e o meio de destruil-o, ou - quando menos - de
attenuar a sua acção.

Teem sido, é certo, muito discutidas, as relações, a analogia entre o bócio e o creti
nismo.

Fodere, por exemplo, é de opinião que o bócio é o primeiro grào de uma degeneração
organica, da qual o cretinismo e a ultima expressão. A commissão do Piemonte chegou,
porem, a resultados diametralmente oppostos aos de Fodere, affirmando que a coincidencia
desse dous phenomenos morbid0s e puramente accidental, não havendo ponto de contacto
algum entre si.

Essa coincidencia, porém, sendo tão repetida, quasi invariavel em toda parte,
ate entre nós, acreditâmos antes que o bócio, produzindo uma modificação na nutricção,
determina o cretinismo, sendo, pois, a causa do cretinismo o bócio, podendo aquella
enfermidade manifestar-se sómente nos individuos affectados do bócio ou em descendentes
destes, os quaes herdam essa degeneraçãO organica.

Si é verdade que se encontram papudos sem o menor signal de cretinÍ'!mo, não o é
menos tambem que" os cretinos, ou soffrem do bócio, ou descendem de individuos que

soffreram desta molestia.
Poderão objectar-nos: nem todos os papudos tornam-se cretinos. Mas, do mesmo

modo que um canceroso póde apresentar um tumor por longos annos sem que se manifeste
a respectiva cachexia, e um impaludado apresentar manifestações agudas com congestão
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do baço e c10 figac1o, da,usa esta da cachexia palustre, sam que este estado se manifeste,

póde tambem o individuo ter o bócio sem que o cretinismo, que é a cachexia do bâcio, se

manifeste sensivelmente, desde que a hypertrophia não altere ou não abula completamente

a funcção da respectiva gland ula .
Entre nós não se observa cretinismo sinão em papudos ou em seus descendentes;

fica, pois, deste modo respondida tambem a reciproca, isto é, que s6 ba cretinos onde ha

papudos, entendendo,-se por papudos, não só os que de facto trazem o seu Mcio como

tambem aquelles que herdaram essa aptidão.
E tanto e verdade que as duas molestias não se apresentam por mera coincidencia

nos mesmos logares, e nem reconhecem a mesma causa, e sim que uma é o effeito da

outra, que o cretinismo não accommette de chofre, [limitando-se as vezes o bócio a pro

duzir apenas mudez, surdo-mudez, gagueira, nanice, e varias outras desordens, sem que

as faculdades intel1ectuaes soffram profundas alterações, como que offerecendo assim, do

mesmo modo que nas demais cachexias, modalidades, verdadeiras nuanças, que até passam

muitas vezes despercebidas.
MoreI, acompanhando Fodere no seu modo de pensar, isto é, que o bócio e ocre..

tinismo são modalidades diversas de um s6 fundo morbido, aconselha dirigir o tratamento

do cretinismo directamente contra o bócio.
Como se vê, MoreI não advoga s6mente a theoria de Foderé, - estende-a até o

tratamento: procura prevenir o cretinismo combatendo o Mcio.

Com effeito, si se admitte que o cretinismo e o gráo mais grave de uma endemia,

cujo inicio é o bócio, evidentemente é contra esta primeira manifestação, o bócio, que

cumpre dirigir o tratamento.
A influencia da hereditariedade é incontestavel; e de Fodere, que estudou essa

molestia sob todos os pontos de vista, á imitação de Nelaton, tomâmos as seguintes pala
vras, que fazemos nossas:

Quando o bócio e accidental e em um s6 dos paes, póde não se transmittir ; existindo,

porem, em duas gerações tanto no pae como na mãe, o filho fica mais tarde papudo; e si,
para mais, isso acontece em localidade onde reina endemicamente o bócio, o producto

d'aquella concepção é fatalmente papudo, e-na grande maioria dos casos - cretino.

Chabrant refere que, perguntando aos montanhezes de regiões em que grassa o

cretinismo, como e que, em talou tal familia, encontravam-se cretinos parecendo aliás

os paes perfeitamente sãos, fól'tes e de Ma compleição, eIles respondiam que, nos ascen

dentes que conheceram, houve papudos. O principio da hereditariedade está portanto
de pe, apezar de ter havido salto sobre uma geração.

O estudo das relações entre o bócio e o cretinismo não e questão de somenos impor

tancia como a principio se afigura; o que cumpre, antes de tudo, é -.:onhecer da verda

deira causa, que produz o bócio, acreditando, como acreditâmos, que seja um micrq

organismo; emqua:lto, porem, se não conhece esse quid ignotum, cumpre combater com
toda a energia o bócio, porque os factos, e não meras coincidencias, provam que, entre

nós, como em toda a parte, é a causa do cretinismo, estado pathologico que, approxi

mando o homem do bruto, torna-o inutil a si e pesado à sociedade.

Si as estatisticas do bócio e do cretinismo não demonstram ser esta ultima molestia
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ti!o frequente como aquella em certas localidades, havendo algumas ate em que, sendo
commum o bócio, é relativamente raro o cretinismo, e outras em que o contrario se dá

isto é, sendo raro o bócio, é entretanto commum o cretinismo, não se deve por isso con~
cluir que o cretinismo não seja consequencia do bócio; porque, dependendo aquelle estado

morbido, o cretinismo, de uma degeneração nutritiva, que só se dá em longuissimo per.

cur.~o de tempo, não é de admirar que estenda-se o bócio sem suas frequentes consequen~

cias; e inversamente, nada ha tambem de espanto em que domine em certos pontos ocre.
tinismo com detrimento do bócio, porque, sabendo~se que aquelle se manifesta em se~

gunda ou terceira geração após a dos papudos, si, saneando a localidade, eliminada por
conseguinte a causa do bócio, a geração primitivamente atacada ja tenha desapparecido

quando as gerações dos cretinos surgirem; é claro que o numero destes sera avantajado

relativamente ao dos papudos, continuando ainda a~sim a ser aquella enfermidade a con
sequencia dest'outra.

Demais, nos logares em que o primeiro facto se dá, em geral a tumescencia da g-Iandula

thyroide não é consideravel ; e, além d'isso, os habitantes alimentam-se melhor, fogem as

causas geraes, pelo seu modo mesmo de vida, como acontece com os trapeiras, sahem.e

voltam frequentemente ao logar, desse modo attenuando a acção do agente ua molestia,

etc.; estando tambem averiguado que o cretinismo produz-se, em geral, nos individuos

em que a hypertrophia da glandula thyroide é muito consideravel e nos seus des

cendentes.
Ora, comprehende-se perfeitamente que não se intumescendo de muito a glandula,

elIa continue a exercer o seu papel na nutl'ição geral, e sobretudo do cerebro, o que não

acontece quando a thyroide adquiriu excessivo desenvolvimento: neste caso, deixando de
funccionar, ou funccionando mal e irregularmente, perturba a nutrição, principalmente

a do cerebro, pl'oduzindo as conseq uencias que são de esperar. .

Accresce mais: as estatistieas demonstram que a endemia do bócio, quando ligeira,

apresenta~se só, sem fazer-se acompanhar do cretinismo; não se dando nunca o con

trario, isto é, não se observa o cretinismo em região alguma sem que se encontrasso,

nessa mesma região, grande numero de papudos ; mas, desde que grassa com intensidade,
verifica-se uma tendencia à degeneraçãO da especie. O que vimos de dizer não contradicta,

antes corrobora, o que acima affirmámos. Os autores explicam estes factos, admittindo

que o bócio é a primeira e a mais benigna manifestação da causa endemica, ao passo que

o cretinismo é a manifestação mais grave.
Não parece mais consentaneo com a boa razão, de accordo com o que já se conhece

no estado actual da sciencia em relação as funcçães da glandula thyroide, com o

resultado de sua ablação ou de sua atrophia produzindo o myxcedema, o qual
- por sua vez - modifica-se favoravelmente por meio de injecções hypodermicas

do succo da glandula thyroide do carneiro, ou mesmo pela ingestão de fragmentos
dessa mesma glandula, attribuir-se o desenvolvimento do cretinismo á falta, ou

pelo menos - a. perturbação da funcção daquella glandula em a nutrição?
Poderão objetar-nos: si o cretinismo não e consequencia do bócio, por que não

se apresentas6, sem precedencia do bócio, como se dá com esta ultima molestia,

que tem sido observada isoladamente, sem o que acreditâmos ser a sua consequencia,
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'0 cretiIl;ismo? Isto se explica, porque nem sempre a hypertrophia da glandula thyroide,
como já dissemos, altera as suas funcções em gráo tal a produzir a degeneração da raça.

Isto dito, prescindimos de todas as causas secundàrias, banaes mesmo, porém
no emtant<J4' numerosas, taes como a falta de luz, a humidade, o miasma palustre ( !),
a ausencia de hygiene na educação dos filhos, a profundidade dos valles, e até o
alcoolismo, etc., de que tem-se lançado mão para explicar o apparecimento do cretinismo
ao lado do bócio; prescindimos ainda das condições do clima, do s610 e das aguas,
para explicar por sua vez o desenvolvimento do bócio; tanto mais quanto, de um
tempo a esta parte, as estatisticas demonstram que esses dous estados pathologicos
se teem, ou apresentado, ou desenvolvido, em condições diametralmente oppostas às
apontadas como !necessarias, imprescindiveis á producçãO ou predisposiçãO para aquellas
molestias; o que, porém, é fóra de dúvida, para todos, é que o agente productor do bócio
reside na)gua, e - para nós - que o cretinismo é gerado pelo bócio;

Ora, o resultado das pesquizas feitas, tendo provado à saciedade que a decantação,

a filtração, a fervura, a esterilidade em summa da agua premune contra o bócio,
não ha contestar que o germen não está em dissolução, fazendo parte da constituição
intima da agua, mas em suspensão; e, mais ainda, que esse agente deve ser relativamente
volumoso, pois fica no filtro ordinario, não passando com a agua.

Bordier, attendendo á disposiçãO anatomica da glandula thyroide, que se simelha à
do baço, e p~ocurando confrontar as consequencias da hypertrophia destes dous
orgãos, acreditou em certa analogia, ou - para melhor - em certa affinidade entre
a cachexia palustr~ e a degeneraçãO pelo bócio, que eUe proprio denominou cachexia
cretinica; sendo a primeira manifestação, daquella, a febre intermittente, e-a ultima
a cachexia palustre; e a desta, o bócio e o cretinismo; ou melhormente: a tumescencia

da glandula thyroide está para o bócio e sua respectiva degeneraçãO, assim como
a hypertrophia do baço está para a febre palustre e sua respectiva cachexia.

Em diversas partes tem~se observado o bócio e o cretinismo em bois, cavallos, porcos,
cães, gatos, camellos, ovelhas, etc.; no Brazil, que nos conste, apenas tem sido observado
o bócio nas cabras, nos veados; no boi e no cavalIo; e isso mesmo muito mais frequente
mente em Goyaz, do que em Minas.

Onde grassa o cretinismo, não só os animaes, como tambem ás vezes as plantas,
degeneram, soffrendo - como seres organizados - as influencias prejudiciaes do meio.

Fazer desapparecer o bócio de uma zona é questão de alta importancla. social, visto
como importa tanto como prevenir o cretinismo, que - como se sabe - é um estado de
degeneração do organismo que o approxima do bruto, e tende a anniquilal-o antes mesmo
de seu completo desenvolvimento.

Mas, não é tão facil, como se nos representa á primeira vista, a resolução desse

problema, comquanto, pelo emprêgo dos meios prophylacticos já mencionados, se possa
até certo ponto attenuar a acção do agente prod uctor do bócio.

E' mesmo muito difficil conseguir-se, especialmente entre nos, pôr por prática a

prophylaxia, não s6 pelo deleixo do povo que, com reluctancia, acceita os conselhos dos
hygienistas, como tambem pela difficuldade relativa na execução desses meios.

Attendendo-se, porém, ao grande beneficio que do desapparecimento do bócio e do
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cretinismo póde advir para o florescente Estado de Minas, lem"bro às autoridades res
pectivas o emprêgo desses meios, e sobretudo o estudo do agente productor do bócio,
afim de ver si é possivel por modo mais facil evital-o ou mesmo extinguil-o ; osse agente,
por isso mesmo que actua em zonas tão varias, e em condições tão contradictorias e
oppostas, quanto á geologia e natureza chimica do s610 e das aguas, uma vez descobeeto,
poder-se-hia sorprehendel-o no seu escondrijo, perseguil-o ou evitaI-o, dar-Ihe-em
summa-batalha campal, pelos recursos da hygiene oífensiva e defensiva, com a mesma
segurança com que se tem combatido o germen de outras molestias, igualmente rebeldes,
endemicas ou epidemicas.

Pederão interpellar-nbs : si não eum crime ser-se cretino, e si o progresso e a civi
lisação concorrem efficazmente para o desapparecimento da moles tia, longe do bócio e o
seu consectario, o cretinismo, serem uma razão contrária a instaUação da capital nos
logares infestados, deviam inversamente impôr-se como medida de salvação.

K real que a civilisação modifica o estado dos cretinos ao ponto de tornaI-os ulei::.
a si e á sociedade; mas, não consegue fazer com que elIes se restabeleçam completamente
e não transmittam a seus descendentes a moles tia , embora retardada ou modificada em
suas manifestações.

Accresce mais, que esta modificação do organismo para melhor, só se opera nos
cretinos imbecis ou semi-imbecis, não podendo dar-se nos cretinos idiotas, cujo cerebro
eincapaz de adquirir ideas.

Entre os meios prophylacticos, que aconselhâmos, antes que seja descoberto o quid
ignotum productor da enfermidade, para serem postos em pratica nos logares em que
g'rassa endemicamente o bocio, não só em Minas coma nos demais Estados, sobresahem a
adopçãO e estabelecimento de cisternas em que sejam recolhidas aguas das chuvas para
uso dos habitantes, reservatorios em que sejam decantadas as aguas, o uso de filtros, a
fervura da agua; todos os preceitos hygienicos relativos à alimentação, habitação, vestua
rio; os exercicios; o uso moderado do vinho, da cerveja, que podem ser fabricados nos

proprios logares.
Não esem reservas que aconselhâmos este ultimo meio de sanear qualquer localidade,

porque, si everdade que, com a substituição da agua pelo vinho e pela cerveja, conseguiu
se eliminar o bócio, e - portanto - o cretinismo, não e menos exacto que as funestas
consequencias do uso continuo, embora moderado, das bebidas alcoolicas e fermentadas"
traz comsigo desOl'dens não menos prejudiciaes ao organismo do que aque1las duas

affecções.
A' primeira vista, é de estranhar que, preconisando o uso moderado d~ vinho e da

cerveja como meio prophylactico contra o bócio, não nos lembrassemos tambem, como
alcoolico, da aguardente, da cachaça mesmo, muito mais prático, entre nós, e mais
a~cessivel aos menos favorecidos da fortuna; mas, si se attender que a aguardente não
mitiga a sêtle, fnversamente augmenta-a, e mesmo nllo pó~e ser tomada em quan~idade.

precisa para reparar as perdas liquidas do organismo, ao passo que aquellas duas".
bebidas preenchem perfeitamente esse fim, vêr-se-ha que foi com fundamento que
deixàmos de incluir o ristiUo,. de que alias faz-se uso immodel'ado em Minas, nos

proprios logares em que eendemico o bócio.
F-10



Sendo o cretinismo Uma moles tia hereditaria, e sendo o bócio a sua cáúsa, per"
guntâmos: não deveriam os legisladores prohibir o casamento de individuos affectados .
destas molestias, como esta estatuido para as diversas fórmas de alienação mental?
Entendemos que não, bastando, como basta, que os nubentes se disponham a habitar
uma região indemne, para que, isentos então do mal, não o transmittam á sua prole.

O bócio e o cretinismo fiagellam endemicamente BeIlo Horisonte, e - mais ainda 
o Paruuna.

Nas margens do rio Cipó e em outras povoações proximas desta segunda localidade,
são tão communs aquellas affecções, que causa estranheza e são olhados com certa
curiosidade os individuos que não trazem papo.

Em Juiz de Fóra, Barbacena e S. João d'El-Rey não se observa o bócio, apezar de,
nas Circumvizinhanças destas duas ultimas cidades, ser endemica a moles tia em
alguns pontos.

Por mais vantagens que oifereça a localidade BeIlo Horisonte para populosa, vasta
e ind,ustriosa capital, desde que alli grassa o bócio e o seu consectario o cretinismo, que
é uma degeneração do homem, e cujas causas não se podem remover por não estarem
ainda conhecidas, aqui e algures, perguntâmos: quem, na qualidade de juiz consci
encioso, escolheria esse logar para capital do futuroso Estado mineiro, apezar de suas
paisagens, de seu ceo sempre azul, de suas aguas limpidas e abundantes, de suas riquezas
mineraes e vegetaes ?

As molestias infiammatorias do apparelho respiratorio teem por causa, como
alhures, as mudanças bruscas da temperatura.

Estas molestias atacam, se desenvolvem e terminam nas mesmas condições em
que se apresentam em toda a parte; entretanto, mais frequentemente ellas se
complicam dI) elemento palustre em Juiz de Fora, no Parauna, e - menos frequen
temente - em S. João d'EI-Rey.

Não é isto de admirar, pois que, como deixamos dito, esses pontos são os in
festados pelo paludismo.

A infiuenza grassou com a maior intensidade em Barbacena, sem que todavia
uma só vez até agora fizesse victimas. Póde-se dizer que quasi todos os habitantes
da cidade foram accommettidos desta molestia (Clinicos do logar).

Apezar de infecciosa, collocámol-a entre as molestias do apparelho respirato
rio por manifestar-se, na maior parte das vezes, por phenomenos catarrhaes.

As febres mais communs, são: a typhoide, as diversas manifestações do palu..
dismo, a synocha ou infiammatoria, a ephemera, e raramente o typho propriamente
dito; manifestando-se a febre typhoide em todo o Estado de Minas; e as palustres,
em diversos mun~cipios banhados por grandes rios.

Pela ordem de frequencia nas localidades percorridas, podem assim distribuir-se:
as. manifestações do paludismoj nas margens do Parafina, Juiz de Fára, S. Joãa
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d'El-Rey (Vargem do Marçal) e BeIlo Horisonte·; apparecendo rarlSSllnas vezes,
e somente sob a forma int9rmittente quotidiana benigna, em Barbacena, onde os
accessos cedem as primeiras doses d03 saes de quina.

A febre typhoide grassa com a mesma intensidade nos diversos lagares indicados,
gendo mais grave no Juiz de Fora e Paraúna, em que se complica do elemento palustre.

O typho genuino raramente apparece no Estado de Minas. Em Barbacena, no
espaço de 18 annos, foram observados dous casos em individuas que o contrahiram
fora, vindo a molestia a explodir nesta cidade, com tal gravidade, que levou os
doentes á sepaltura em meio do primeiro septenar.io (Dr. Jov iano Jardim).

Quanto as ma~ifestações do paludismo, são communs em Juiz de Fora, as agudas,
sob as fórmas de febres intermittentes, remittentes typhoidéas, accessos perniciosos;

e raramente apparece um caso ou outro, que passa ao estado chronico (cachexia
palustre ).

Em S. João d'EI-Rey (Varzea do Marçal) e Bello Horisonte, apparecem casos
de paludismo agudo, sob as formas intermittente, remittente e pseudo-continua, não
constando ter apparecido, nesses lagares, casos de accessos perniciosos, nem as mani.
festações chronicas.

No Paraúna, bem ·como no rio das Velhas e Paraopeba, de certo ponto do seu
curso para baixo, ate a confluencia do S. Francisco, são communs os casos de pa·
ludismo sob todas as formas.

Em Barbacena não teem os plasmodios encontrado pasto favoravel para seus
arraíaes; os pouco!>, que ahi teem conseguido domiciliar-se, raramente atacam com

a energia dos demais lagares, resultando do conflicto apenas benignos accessos inter·
mittentes quotidianos, que recuam ás menores doses dos sàes de quina.

A febre synocha não apresenta gravidade em ponto algum, terminando pela cura

no espaço de seis a dez dias.
Em Juiz de Fóra e em S. João d'El-Rey a variola grassou mais de uma ver.

com intensidade, fazendo grande numero de victimas; em Barbacena, appareceu seis
vezes no espaço de 20 annos, atacando limitadissimo numero de pessoas e a maior
parte das vezes sem gravidade alguma.

Em Bello Horisonte e Paraúna não appareceu, ao que conste, a variola.
O sarampão grassa em todas as cinco localidades, com maior gravidade em

Juiz de Fóra, onde alguns casos teem sido complicados de gangrena da filee (Dr.
Ambrosio Braga), de bronchites sempre graves (Dr. José Oesario), de broncho
pneumonias (Dr. Gonçalves Penna), e de paludismo (Dr. Eduardo de Menezes). Em

S. João, sem phenomenos classicos de infecção dignos de nota. Em Barbacena, porem,
sem a menor gravidade, apezar de complicar-se de bronchite intensa (Drs. Gonçalves
Ramos e Oaldas), sendo raro o caso de obito por esta malestia (Dr. Joviano Jardim).

A escarlatina, em Barbacena, nunca trouxe caracter epidemioo (Dr. Joviano
Jardim). Appareceu por duas vezes, atacando, da primeira, moradores de uma so
casa, no centto da cidade; e da segunda, cerca de 18 pessoas, em uma so rua,
não se tendo propagado (Dr. Joviano Jardim e varias clinicos da localidade). Em

Bello Horisonte e Paraúna não consta ter apparecido a escarlatina.
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.. Em Barbacena e S. João d'EI-Rey só teem havido ca.sos de febre amarella contrahida
.na Capital Federal e nas margens da Estrada de Ferro Central do Brazil, nos pontos em

que esta mole~tia tem grassado epidemicamente.
E' muito provavel que a febre amarella venha, em futuro muito proximo, a dominar

. Juiz de Fóra ; e quando dadas certas condições de intensi<1ade de população e relações de
commercio-em futuro mais remoto-o Bello Horisonte e Paraúna, por já. estar a
molestia em linha de viagem, e já se ter manifestado nas proximidades de Juiz de Fóra,
aquem e alem. E isto dizemos porque, no Estado de S. Paulo, a febre amarella grassa em
Campinas e diversas localidades do interior callocadas abaixo de 900 metros, tendo

poupado os lagares mais altos, como a Capital do Estado.
E' provavel, si não cedo, que assim, si estabelecerem as commi.lnicações facois para

as margens do Rio das Velh~s e de outros, collocados a menos de 800 metros, o agente
productor daquellamolestia, importado para ahi, produza estragos, como tem acontecido

em S. Paulo.
Podem objectar-nos que a febre amareI la, depois de tantos annos de acclimada no

Rio de Jane.iro, não tem encontrado em Juiz de Fóra elementos favoraveis ao seu desen
volvimento, apezar de jã. se haver manifestado epidemicamente em Chapeo d'Uvas,
Ewbank, Bernfica, Serral'ia, e outros logal'es pI'ox.imos, e-o qne e mais ainda-de
entreter constante communicação, não só com o gl'ande [óco, como com esses pequenos da

circumvizinhança.
E' facto, não contestâmos, que, apezal' de ter reinado sôb a fórma epidemica nas

circumvizinhanças da cidade, n'esta apenas tem reinaào sporadicamente; mas, Dem por
isso, Juiz de Fóra está isento de vêr a molestia grassar epidemicamente, e até mesmo
tornar-se endemica, porque o facto de não ter acontecido até agora não importa immuni
dad,e: explica-se pelo facto dos microbios pathogenicos não terem encontrado, quando
importados, as condições necessarias para a sua proliforação e evolução, apezar das
.condições do sMo, do clima e a altitude ela cidade serem tanto ou mais favoraveis do que
nas circumvizinhanças; o que tanto vale como dizer, (lue, augmentando a cidade de
chofre e em futul'o muito proximo, e com esse rapido desenvolvimento os varios factores
que ainda são llecessarios pal'a a evolução do microbio da febre amarella, appareça uma
geração desse microbio mais adequada ao meio, e as epidemias irTompam francamente,
por conta propria ; e 03 elementos da circum vizinhança, vindo refol'(;ar os da cidade, a
tornem f.óco endemico da molestia .

Este asserto não importa uma condemnação, um anathema; o que alfirmâmos
apenas é que, capital ou simples empodo commercial. uma vez tomadas todas as pre
cauções hygionicas, e realizados os melhoramentos que a moderna engenharia aconselha,
obedecendo a um plano geral e ha·rmonico, e bem passiveI que a immunidade de que, até
agora, Juiz de Fóra tem gozado, pel'Tnaneça.

As hepatites, as congestões de figado, os abcessos deste orgão, as moles tias de figado,
finalmente, são raras em Barbacena, e menos raras em S. João d'EI-Rey ; apparecenclo
com certa frequencia em Juiz ele Fóra, Beilo Horisonte e Paraúna.
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A febre puerperal, as febres de infecção, que se succedem ao parto, desde as menos
graves até aquellas que apresentam a maxima gravidade, terminam-se todas pela cura
com as simples lavagens antisepticas intra-uterinas (Dr. Joviano Jardim).

A diphtheria apparece com mais frequencia em Juiz de Fóra, depois em S. João;
raramente, em .Barbacena, onde nunca se propaga. Nada consta com relação ao Bello
Horisonte e Paraúna.

As anemias, communs em Juiz de Fóra, menos communs em S. João, raramente são
ob!'ervadas em Barbacena, apezar da classe pobre usar de alimentação insufficiente e
quasi exclusivamente vegetal.

Asanemias que, em Barbacena, se observam, são geralmente devidas a hemorrha
gias e curam-se independente de medicação (Dr. Joviano Jardim).

No BeIlo Horisonte, e sobretudo no Paraúna, onde reinam mais accentuadamente
o paludismo, o bócio e a hypoemia, são communs as diversas formas da anemia.

Em Juiz ele Fóra, a chloro-anemia, menos frequente do que as outras fórmas da
anemia, reconhece como causa a quasi ausencia de ferro e fraquissima proporção de saes
calcareos nas aguas potaveis, à falta de exposiçãO ao sol, o paludismo, e- na classe
menos favorecida da sorte - a alimentação insufficiente.

o carbunculo, a pustula maligna e o berne observam-se, com pouca frequencia
em todas as cinco localidades; sendo, porém, mais communs os casos de berne na zona
da matta.

Observa-se com frequencia a solitaria (tamia solittm), e raramente o bothriocephalo,
em quasi todo o Estado de Minas; e bem assim, com muito mais frequencia, os oxyuros
e os vermes lombricoides, sobretudo nas crianças.

A causa ê o uso de aguas contendo ovulos de diversos entosoarios, expulsos com as
fezes humanas e mesmo com a de animaes dome ticos, nas proximidades dos rios e cursos
em que a população se abastece.

Oontribue para o desenvolvimento desses entosoarios a alimentação vegetal em
excesso;' e o uso de carnes de vacca e de POl'CO, que não soffreram a conveniente cocção,
notando-se que, em gera], a classe pobre raramente usa de alimentação animal.

E' admiravel, diz o Dr. Joviallo Jardim, observar-se, em Minas, com tanta frequen
cia a tcenia solium ao pa so que são l'ari simos os casos de hydatides .

. Não se ol~serva, em Mina, a trichina, a filiaria de Medina e outros helminthos
observados com frequeucia em corto Estados do Brazil, na America do Norte e em

varias paizes da Europa.
Attribuindo à ingestão de aguas pútaveis contendo ovulos dos entosoarios o desen

volvimento destes annelides, não se deve por isso entender que taes aguas os contenham
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em suas nascentes; muito pelo contrario, as aguas brotam sempre puras, e só ao deleixo,

á ignorancia se deve culpar; pois observam-se commummente fezes humanas e de
animaes nos terrenos pOl' onde transitam as aguas potaveis, que assim ficam contami
I+é\.das pelos ovulos acarretados com essas mesmas fezes, pela quéda das chuvas.

A bouba manifesta-se sob tres fOl'mas: a) bouba humida; b) bouba sêcca; c)
e cravo boubatico.

A boubl humida caracterisa-se por pequenas ulceras arl'edondadas, proeminentes,
e cór branca, deitando um liguor de cheiro sui genel"is ; apparece de preferencia, e na
gr'ande maioria dos casos, nas commissuras dos labios, lingua, face inte~na dos labios,
dos pilares, do pharynge, virilhas, escl'otos, prepucio, glande, margens do anus, etc. ;
póde, no emtanto, mais raramente, apresentar-se na face e em outras partes do corpo.
Essas ulceras fazem saliencia de 2 a ,3 mlllimetros; e são cercadas de mucosa ou de
pelle, que conservam a cór normal. Parecem formadas de papillas hypertrophiadas,
nas mucosas; e de placas epidermicas, na peUe. Acompanham-se sempre de muito

prurido.
A bouba sêcca, caracterisa-se por pequenas vesiculas reunidas, que se transformam

em pustulas, e seccam, conservando-se sôb a fórma de escamas mais ou menos amarellas
acompanhadas de muito prurido, apparecendo de preferencia na face, no couro cabel·
ludo, na face anterior do thorax, nos membros superior e inferior.

O cravo boubatico é constituido por escamas sêccas, duras, arredondadas, às vezes
ovoides, de um centimetro pouco mais ou menos de diametro, proeminentes de dous
a seismillimetros, as quaes fendem-se às vezes, conservando-se sób esta fórma por
mezes e até annos; ataca de prefereúcia a face palmar dos pés, e sobretudo os calca
nhares. A cór da placa Gas mais das vezes escura, raramente conserva a cór da parte
accommettida. Em alguns casos faz-se acompanhar de prurido, mas sempre de dor, sobre
tudo a menor pressão. As fendas, que são profundas, attingem o derma, occasionando ás
vezes ligeira sahida de sangue.

Em diversos exames bacteriologicos feitos em ulceras boubaticas, o Dr. Joviano
Jardim encontrou sempre grande quantidade de coccus e nunca bacillos; o que fez
acreditar àguelle clinico que se trata de molestia diversa da syphilis, cujas manifestações
teem, como caracter negativo, o prurido, symptoma infaUivel da bouha. Os Drs. Ç}on
çalves Ramos, Caldas e Camillo Ferreira assim pensam tambem.

A bouba humida semolha-se as placas mucosas, distinguindo-se dellas pela elevação

sobre os tecidos em que se assesta; pelo liquor e cheiro sui generis que da sua superficie
transuda, apezar de todos os cuidados de asseio. Distingue-se mais, como acima dissemos,
pelo prurido incommodo ; e pela fórma do microbio, que a produz. Além disso, a p'laca
mucosa succedem sempre a' outras manifestações secund~Lrias e terciarias da syphilis, o
que não acontece com a bou'ba humida, a qual, não sendo tratada, algumas vezes desapM
parece espontaneamente, para-no fim de tempo mais ou menos indeterminado
tornar a manifestar-se sempre debaixo da mesma fórma.



A bOilhá $~ééa simula a syphilide escamosa, distinguindo-se deUa pelo prurido, Cál'

amarellada da peUe, adherencia das escamas, e pela persistencia desta manifestação
boubatica por mezes e mesmo arrnas, quando não é teatada, o que não acontece com a
syphílide escamosa, que desapparece espontaneamente para ser substituida por outras
manifestações da syphilis.

O cravo boubatico pàde ser confundido com o cal1o, com fendas syphiliticas da
pelie; este distingue-se daquelIe p31as gretaduras, que apresenta,- por manifestar-se,
geralmente, nos individuos que andam descalços, por não augmentar de volume, e por
não cahir espontaneamente, como acontece com o callo.

E' de observação (Dr. Joviano Jardim), que as diversas manifestações boubaticas
cedem mais facilmente e em menor prazo de tempo quando os doentes usam de preparados
insoluveis de mercurio; ao passo que o contrario acontece com a syphilis.

Antigos clinicos de Minas observaram que os organismos dos boubaticos adquirem
com extraordinaria facilidade os bacillos da lepra (De. Joviano Jardim,-Dr: Sepulveda,
de Sabari), por isso que, leprosos, que aliás não contam antecedencias dessa molestia
em sua familia, accusam quasi invariavelmente ter visto a molestia manifestar-se depois
de elles mesmos se acharem accommettidos de boubas.

Em Minas, a bouba ataca indistinctamente individuos de todas as raças, não pare
cendo manifes tal' preferencia para a raça negra, como acontece em outras partes.

Molestia essencialmente contagiosa, transmitte-se, não sà pelo coito, como tambem
pelo simples contacto. E' muito rebelde, às vezes, ao mais bem dirigido tratamento.

Na ausencia de estudos, já anatomo-pathologicos, já bacteriologicos da molestia, e
ante a difficuldade que se encontra de estudos comparativos dessa enfermidade com as
idellticas descriptas algures, até mesmo porque-aqui - eUa tem fórma e marcha espe
ciaes (Dr. Joviano Jardim), é-se levado a concluir que, não influindo nas condições
locaes, concorra, entretanto, presumptivamente para a determinação de outros estados
morbidos, taes como a lepra, o aborto, etc. ; sem esquecer a sua transmissão directa,
produzindo aptidão para outras enfermidades, e communicando-a aos seus descendentes.

A morphéa, em Minas, apresenta-se sob as fórmas maculosa e tuberculosa, sendo a
maior parte das vezes esta precediua daquella.

Manifesta-se em geral repentinamente, após um resfriamento, uma suppresSão de
menstruação, etc., a maior parte das vezes em individuas cujos antepassados foram
morpheticos. Quando da raça branca, taes individuas, na mocidade, ou - para melhor
- na puberdade, teem a cutis fina, faces excessivamente rosadas, cabellos bastos, cori ..
junctivas claras, olhos brilhantes, vivos,-diversos caracteres de bel1eza, em summa;
na raça preta, porém, o mesmo não acontece, sendo inversamente os descendentes de
morpheticos fulos, com maculas branco-sujas espalhadas na face e pelo côrpo, orelhas
grandes, e as conjunctivas, sobretudo palpebraes, avermelhadas, sujeitas a constantes

inflammações .
A molestia começa pelos phenomenos nervosQs, analgesia ou anesthesia completa,

em pontos_circumscriptos, nas pernas, pés, braços, atlte-braços, ás vezes mesmo na face j
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acontece serem estes pontos despigmentados, mas nem sempre, Destes pontos, esten
dem-se, analgesia e anesthesia, ás zonas maiol'es, chegando a occupar muitas vezes os pés
todos, pernas, etc., de modo que os doentes não sentem o chão debaixo dos pés.

Tornam-se vermelhas as conjunctivas; a face, de rósea, fica vermelho-roxeada;
edemaciam-se os pés, as mão e mesmo as faces; começam a cahir os pêllos dos cilios e
dos supercilios, e os da propria barba. Appal'ecem tuberculos nas orelhas, dedos,
mãos, pés, nariz, conservando-se o côrpo sem alteração sensivel de côr, menos na fórma
maculosa pura, em que notam-se manchas pigmentárias ao lado dos pontos despigmen
tados nas paredes do ventre, sobretudo nas faces anterior e lateraes.

Deforma-se a physionomia, os cabellos tornam·se raros, a face toma certa expressão
de tristeza e abatimento moral; os doentes, isolam-se alguns, - outros - inversamente
- procuram mais do que nunca exhibir-se, fazendo-se amaveis, altruistas, e assim

como que procurando occultar o seu mal.
Mortificam -se os dedos, cujas phalanges cahem aos poucos, deixando ulceras, a maior

parte elas vezes completamente anesthesiadas, de modo que não é raro vêr-se um doente,
coberto de enormes ulceras nos pês, nas faces, etc., sem comtudo sentirem a menor dôr.

Os doentes exhalam, em qualquer periodo da molestia, cheiro caracteristico, difficil
mente attenuado pelos antisepticos,

Muitas vezes estes infelÍzes vivem 10,20 e mais annos assistindo á desorganização e
descalabro do seu proprio côrpo ; mas, a maior parte das vezes, a moles tia invade as vias
respiratorias, e o doente morre de uma laryngite, bronchite, ou mesmo de uma pneu
monia especifica; ou então, o que não raramente acontece, é victimado por uma tuber
culose pulmonar, parecendo assim haver certa. alfinidadp, entre a lepra e a tuberculose,
cujos bacillos realmente muito se semelham, differençando apenas pelo volume, sendo
menor o da lepra, e pelanotoria abundancia destes em qualquer tecido accommettido pela
molestia.

Todos os orgãos podem ser affectados pela lepra, preferindo porém os seus bacillos o
derma, os lympbaticos e os nervos sensitivos periphericos; e isto dizemos porque é nm
phenomeno constante, na molestia, a diminuição e mesmu a abolição completa da sensibi
lidade tactil e dolorosa em pontos, ou - antes - em zonas circumscriptas, sem que haja
paralysia motora (Dr. Joviano Jardim).

Felizmente, nas cinco localidades indicadas para a futura capital só excepcional
mente encontra-se a lepra, molestia aliás commum ao sul do Estado, nas zonas proximas
de S. Paulo.

Clinicos antigos de Minas acreditam que a morphéa ataca com preferencia os bou
baticos. Não pudemos, em tão curto lapso de tempo, indagar o que ha de verdadeiro
nesta asserção, aliás digna do mais acurado estudo; entretanto, o Dl'. Joviano Jardim,
clinico que sabe alliar o criterio scientifico à observação :refiectida, refere-me o seguinte:
Daniel Rocha, de Villa-Nova de Lima, que não contava entr'e seus antepassados, em
linha directa ou indirecta, caso algum de morphéa, vira entretanto, estantlo infectado de
bouha, apparecer-lhe aqueUa mo'lestia, que seguiu sua marcha normal, até levaI-o à
sepultura, em cODsequencia de uma laryngite leprosa.

Não ignorã.mos que existe um hospicio de leprosos, em Sabará, proximo de Bello~
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Horisonte; tendo já existido outro em S. João d'EI-Rey, mui proximo da Varzea do
Marçal; porém sabemos tambem que o segundo já não existe; e que da maior parte
dos recolhidos, quer no extincto hospicio de S. João d'EI-Rey, quer no existente em
Sabará, dous terços são de procedencias diversas (Dr. Sepulveda, medico do referido
hospicio) .

A syphilis é observada nas cinco 10calidades; em gráo menor, porém, na cidade de
Barbacena.

Em todo o Estado de Minas é o rheumatismo cheonico a molestia relativamente mais
commum, apparecendo algumas vezes sôb a f6rma aguda, e atacando em geral as arti
culações, muscular, nervos, serosa, cardíaca, pleura, raramente as meninges, peritoneo
e as visceras.

Em todo o Estado a causa maior de mortalidade está nas lesões organicas do appa
relho circulatorio, sobretudo nas do central, reconhecendo por causas, em primeiro logar,
o rheumatismo, - em segundo, o abuso de bebidas alcoolicas, - em terceiro, o taba
gismo, etc. Outra causa de morte, commum a todos os logares indicados, está nas lesões
dos vasos cerebraes: congestões, hemorrhagias, embolias, ligadas quasi todas á athe
romasia.

As affccções cancerosas, de que são mais communs os epitheliomas, os osteosarcomas
e os encephaloides, apparecem com mais frequencia em Minas do que em outro qualquer
Estado, sendo, ao contrario, rarissimos os calculos ourinarios e a gôta.

Das localidades indicadas, sómente no Parauna observa-se com frequencia a hy
poemia intertropical; em Juiz de Fóra, s6 por excepção de regra apparece um ou outro
caso, sendo aliás esta moles tia muito commum nas margens dos affiuentes dos rios Doce
e Parahyba, em lagares distantes de Barbacena seis a oito leguas e em outros muito
proximos a Juiz de Fóra.

Em Barbacena nunca se observou o rachitismo em pessoa da localidade; o
mesmo, porém, não acontece nas demais localidades percorridas.

As moles tias communs a todas as localidades apresentam-se em Barbacena sempre
com caracter benigno; sendo que a ery-sipela, mesmo da face e do couro cabelludo, as
moles tias da peUe em geral, as do apparelho digestivo, as do)pparelho genito-ourinat'io,
systema nervoso, etc., tendem-na generalidade-à CUL'a, e resolvem-se com facilidade •.

F-il
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Como explicar a benignidade relativa das molestias, em. Bal'bacena? Não gras-'
sando alli o paludismo, agente perturbador da marcha das enfermidades communs"
bastaria isto só para delucidal-a; si, porém, à ausencia do paludismo, accresccn
tarmos a pureza da atmosphera, oxygenada, continuamente reformada pelos ventos
que abi sopram, a quasi saturação dessa mesma atmospbera pela ozona (8-10), a
levesa do ar proveniente da altitude, grande lumino idade, nem uma irradiação de
calorico, sólo enxuto, presença de ferro nas aguas e proporção relativa de saes calca·
careos, escoamento facil das aguas que, no verão, lavam as ruas, sendo estas, no
invern , varridas pelos ventos sêccos, que sopram continuadamente, e - no estio
brisas fagueiras e constantes, teremos a explicação da benignidade de que as moles tias se
revestem, a' quaes quasi nunca se complicam e seguem a sua marcha regular até a cura.

Comquanto quasi nem um preceito da hygiene publica seja observado na cidade de
Barbacena, haja falta de agua, os esgotos se façam nos quintaes a ceo aberto, e as
dejecções dos doentes e os objectos contaminados dos boteis sejam lançados nos cor
regos, quasi nem uma moles tia infecciosa se observa na cidade, em parte favorecida
pela conformação (lo seu terreno; entretanto, diremos que, menos na citlade e mais
frequentemente nos arredores, apparece um ou outro caso de febre typhoide.

Isto que, á primeira vista, parece uma contradicção, explica-se perfeitamente
pela existencia de chiqueiros immundos, excellente meio de cultura para o bacillo ty
phico. E tanto assim e, que a molestia tem quasi desappar'ecido depois que foram remo
vidos alguns chiqueiros; continuando, entretanto, a grassar nos arredores, onde esta
medida hygienica não foi posta em pratica.

Nem se p3nsc que faço a apologia systematica do clima de Barbacena.
E' de facto tão benigno que, apezar da desidia das autoridades encarregadas de zelar

sobre a saúde pública, nem assim teem ellas alcançado peiorar de muito as suas condições
de salubridade; para avigorar o que levàmos dito, basta notar que, achando-se o cemiterio
municip:1J c 1l0c:1.do lIa cidade em ponto elevado e com declivio para o matadouro, a cujo
corrego vão ter as agua~ pluviaes, que lavam °8ólo do cemiterio, nesse mesmo corrego
slo la\rados e tratados a carne e os accessorios do gado, que se abate para o consumo;
sem que, entretanto, de tio perniciosa quão repugnante pràtica tenha resultado para a
população mal algum pel'c~ptivel. Accresce que ha, nessa cidade, o pessimo systema d~

entel'ramentos ell1 cal'neil'os de paredes de tijolos e argamassa de cal e areia posta acima
do chão; resultando disto que as gorduras e liquidos provenientes da decomposição catla
vedcas são arrastados pelas aguas das chuvas, e com' ellas provavelmente os microbios
pathogenicos.

Como centro pJpuloiO, Juiz de Fóra, pOl' isso mesmo que esU na vanguarda da
civilisação mineit'a, apl'eSellta quasi todo o quadro das moles tias que lhes são peculiares.
E' assim que alli, s:1:o cOll1muns as dyspepsias gastricas e intestinaes, as enterites, adysen
teria, certas neVl'l)ses; as 1l10lestias dos' orgãos visuaes (Dr. Guilherme Alval'o,
oculista); etc.: moles tias que, no emtanto, não teem nas demais 10calid'ldos percor
ridas nem a mesma frequellcia, nem a mesma gl'avidade. As dyspepsias, por exemplo,
reconhecem como causa mais commum as cal'nes de vento, a falta de dentes, o abuso da.
mesa, do café, etc.
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IV

Estatísticas moetual'ias

Segundo os dados fornecidos pelá escri vão de paz de Barbacenu, nasceram, em 18
234 crianças, sendo 1'27 de sexo masculino e 105 do sexo feminino; em 1890, 291,
sendo 149 do sexo masculino e 142 do sexo feminino; em 1891,257, sendo 129 do sexo
masculino e 12'"' do sexo feminino; e finalmente, em 1892, 217, sendo 14'2 do sexo
masculino e 75 do sexo feminino.

Confrontando esses algal'ismos de nascimentos com a população da cidade, que calcu~

Umos em 5.000 almas (baseados em o numero de pl'edios, 755, conforme o ultimo .recen
seamento municipal rie 1889, a menos de 7 habitantes por casa, numero que achi.tmos
diminuto, ma que pl'opositalmente adopt:i.mos) ; cO:lfrontando, repitimos, com o numero

de obitos, temos: em 1889, a proporção de 45,8 de nascimentos para 1.000 habit:ultes;
em 1890, 58,0 de nascimentos para 1 000 habitantes, tendo siao nesse anno a morlalidaue
de 18,8 u/on ; em 1891, 50,0 O/CD de na 'cimentos contra 20 %0 de ohitos; em 1892,
41,7 0/00 de nascimentos contra 24,0 %0 de obitos.

Ora, havendo nas localidades de climas feios e temperados, na Europa, que apl'esen
iam estatísticas as mais favoraveis, 1 nascimento para 33 habitantes e 1 ohito para 40,4,
e dando-se em Darbacena 1,5 nascimento para cada 33 haLitante3, e 0,61 de ohito para

o mesmo numero de habitantes, verifica-se que a estatistica de Barbacena, quer em relação
a nascimentos, quer a obitos, é a mais favoravel.

Sendo passiveI que a população de facto exceda a 6.000 almas, lorna-se por demais
favoravel essa estatistica, que - mesmo no caso figurado de 5.000 almas - é superior
.á de qualquer cidade européa reputada modelo.

Não tendo obtido, apezar dos esforços empregados, resultados estatísticos de nasci~

mentos, obitos e população de S. João d'EI-Rey, Curral d'EI-Rey e arraial de S. Sebas
tião do Paraúna, e apenas alcançado dados de limitado espaço de tempo do Juiz de Fóra,
não podemos lançar mão desse valioso recurso, para julgar cada localidade de per si, e
depois em confronto das outras; sendo que Paraúna, Varzea do Murçal e BeIlo Hori
san te, ainda despovoados ou de povoação exigua, poderiamos, entretanto, julgaI-os pelo
resultado de estatisticas dos arraiaes e cidades mais proximas, taes como S. Sebastião

<lo Paraúna. S. João d'El-Rey e Curral d'EI-Rey.
Calculando a populaçãO da cidade de Juiz d0 Fóra em 12.000 almas, e tendo-so

.(lado 202 obitos e 283 nascimentos, cm um semestre, vel'ifica-se que a mortalidade foi,

·em um anno, de 33,6 0/00' e os nascimentos de 47, 1 0/00' o que corresponde aI, lobito
para 33 habitantes, e 1,55 do nascimento para o mesmo nUl11ero.

Como se vê, o numero de nascimentos excede em pouco o numero de obi tos, e é

inferior, guardada a devida proporção, ao que se dã. em Barbacena; sendo o contt'ario

quanto aosobitos, que é muito maior do que em Barbacena.
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A desproporção, quasi pelo duplo, de nascimentos sobre obitos, nos tres annos que
tomámos para pedra de toque, não é mera coincidencia ; tanto mais quanto ella se accen
tua em épocas anteriores, antes mesmo de Barbacena se haver convertido no refugio de
todos quantos demandam um clima tonico e reparador.

Entretanto, parece que, assim succedendo, e a perdurar essa percentagem dos nasci
mentos sobre os obitos, a população deveria estar augmentada de muito, o que de facto
não acontece. Mas cumpre attender que, por isso mesmo que Barbacena se tem conser
vado quasi estacionária, devendo tão só o seu desenvolvimento á população adventícia,
os filhos do logar, apenas attingem certa idade, pela carencia absoluta dos recursos de
vida, emigram, e vão buscar algures aquillo que não encontram no torrão natal.

Consignemos de passagem, que-a acreditar na tradição-as condições de salubridade
locaes já foram melhores, o que devia realmente augmentar, e não enfraquecer aquella
proporção, concorrendo assim para o progresso material do logar ; tal anomalia, porém,
se explica pela inobservancia dos mais coruesinhos preceitos de hygiene por parte da
populaçãO, fortemente aggravada pela tolerancia dos hoteis que, sem o menor escrupulo,
recebem e conservam na mais criminosa promiscuidade o homem são, ou o convalescente,
ao lado do tuberculoso, do beriberico, do canceroso, do escorbutico, etc., o que é tanto
mais para censurar quanto, na propria localidade, existe um grande estabelecimento,
que nada deixa a desejar, já pela rigorosa selecção com que são accommodados os doentes
nas diversas enfermarias, já pela alta competencia dos que dirigem o serviço clínico.
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Confronto entre àS localidades

Das cinco localidades indicadas para a nova capital mineira, está collocada em
nivel mais alto BaL'bacena (1.156m

) ; seguindo-5e-Ihe a Varzea do Marçal (90300); BeIlo
Horisonte (805m); e Juiz de Fora (675m); e - porfim - Paraúna (500m).

Pelo que temos dito, estamos deante de cinco localidades de clima temperado, umas
resvalando para o frio, outras paL'a o quente, umas mais sêccas outras mais humidas,
umas mais expostas outras mais abrigadas dos ventos; salientando-se, entretanto, Bar
bacena, por ser a unica que, despida das altas serras que comprimem e abafam em as
outras localidades, acha-se assim directamente exposta a acção dos raios solares.°clima de Barbacena, resvalando para o frio, distingue-se - principalmente,- em
consequencia da altitude, pela pureza do ambiente e diaphaneidade do ar, pelo enxugo do
solo, pela ausencia de materias organicas em decomposiçãO; pl'Ofundidade do lençol
d'agua ; pela privação absoluta de pantanos e de quaesquer aguas estagnadas; pela tem
peratura e pressão barometrica mais ou menos uniformes, sem grandes oscillaçães;
pela saturação de ozona; humidade relativa oscillando de 78 a 86; evaporação totala.
sombra de 0,9 a 2,6 ; nebulosidade média de 0,10 a 9,9; ausencia quasi absoluta de
nevoeiros; pelas chuvas regulares; pela exposição a todos os ventos, sendo os mais
frequentes E, E, NO, SE e N ; pela consideravel luminosidade e nem uma irradiação de
calorico.

Este feliz conjunto de condições proprias asaude, especialisando Barbacena, dão-lhe
um clima tão particularmente vantajoso, que com a maxima propriedade si o pôde deno
minar clima tonico.

Varzea do Marçal, Juiz de Fora e Paraúna, resvalando para o quente ou franca
mente quentes, tanto que, nessas paragens, encontram-se os vegetaes desses climas, teem
todos elles qualidades proprias, fazendo com que, cada qual, occupe cathegoria diversa
no confronto.

Se não, vejàmos :
Juiz de Fora sujeita a oscillaçães bruscas de temperatura, a qual iem acontecido

descer de 25° a 9° approximadamente, apresenta estado hygrometrico oscillando de 42, I
a 94,8; solo contendo materias organicas vegetaes e animaes em decomposiçãO; ar
contendo micro-organismos pathogenicos, que evoluem fatalmente em certas épocas
do anno; pantanos disseminados pela propria área da cidade; dominio dos ventos
de N, NNO, S. e SE, acarretando os de . emanações suspeitas, por atravessarem
alagados, havetldo, entretanto, muita calmaria a certas horas; fraca proporção de ozona
na atmosphera; lençol d'agua superficial e aguas de infiltração do rio quasi ao nivel do
s610; nevoeiro na estação fria, lev.aniado do Parahybuna; quasi nenhuma luminosi
dade; muita irradiação de colorico, por se esbaterem os raios solares de encontro aos
altos serros de grani to ;
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Val'zea do Marçal offerece em torno, àquem e alem, e em seu proprio seio, alagados,
oE) conseguintemente materia organica em decomposiçãO; ventos NO, Se NE, acarl'etando
os de °exhalaçães suspeitas dos pantanos dos rios Caeandahy e das Mortes; maiol' pro
pOl'ção de ozona que Juiz de Fóra, porém menos que Barbacena; temperatura de 13° a
.30°; pressão atmospherica 751 a 763; humidade relativa 55 a 90; lençol d'agua super
ficial e infiltrações ao nivel do sólo na parte baixa; nevoeiros na estação fl'ia; luminosi
.dade e irradiação de calorico identicas ás de Juiz de Fóra;

Paraúna, comquanto em altitude inferior à Juiz de Fóra, apl'esenta um c~ima muito
menos quente e mais saudavel, pela constante vil'aç:Io de SE, pelo e:lXugo do solo e pro
fundidade das correntes subtermneas, ausencia de materias organic:ls em decomposição,
pl'ivação de pantanos no propl'io local, e-finalmente-posiçãO elevada em relaçãO ao rio;

BeIlo Horisonte offel'e:::e clima temperado, menos feio que o de Barbacena e mais frio
e uniforme que o das demais localidades; atmosphera, pura; solo, enxuto, não contendo
matel'ia organica em decomposição; ventos, sêccos, não acal'retando micl'ú-ol'ganismos
pathogellicos; temperatura oscillando de 12° à 31°; I nçol d'agua, um tanto profundo;
nevoeil'os, leves no invemo; luminosidade, um pouco prejudicada pelas serras mais
proximas,- alguma irradiação de calorico.

VI

Deducçücs C classificação

Das cinco localidades, não podendo alias nem uma SOL' classificada de insalubre na
verdadeira accepção da palavra, sobresahe de muito em relação ás condições hygienicas
a cidade de Barbacena, pela sua collocaç-ão em logar elevado, dentro dos limites esta
belecidos, pela scieacia, para os climal: considerados eminentemente reparadol'es, vivi
ficantes.

Seu clima tl!mperado res-valando ÍL'ancamente para o frio, tl'adicionalmente reco
nhecido como saudavel desde muitos annos, attrahe doentes de todos os pontofl da União;
sua atmosphera limpida, transparente, saturada de ozona, e isso independentemente das
grandes descargas electricas, sempl'e reformada pela facil, regular e espontanea ventila
ção em todas as estações do-anno ; seu sólo secco, ao pouto de, minutos depois de chuvas
persistentes.conserval'-se enxuto; a pureza das aguas,que descem todas da serra da Mau
tiqueira; o facil esgoto para o rio das Morte, devido à forte declividade do terreno; a
immunidade contra as mole;tias infecciosas; o caracter benigno de que se revestem ahias
molestias communs l a pre.>teza e facilidade com quecicatl'izam as feridas das mais graves
e ousadas operações cil'Ul'gicas, por não serem conheJidas, naquellas paragens, os
micro!Jios da ery;;ipela, da gangrenaeda podriclJo dos ho.:;pitaes; o cmbal'aço que, a sua
propagação, teem encontrado -as moles tias exanthematicas; a actividade do appetite e
prompta digestão, tão pl'oprlas aos climas das montanhas; a abun-lancia, finalmente, de
terrenos, ja da municipalidade, jâ do Estado, que esperam as edific:tçães de beIlos e
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hygienicos predios, não carecendo' para isso o emprego de meios. artificiaes aconselhadoS"
pela model'na engenharia sanitaria, nem precisando o L'espectivo chão de obras d'ade;
sua séde a beira da Estrada de Ferro Central do Beazil, justamente na porção ue bitóla
larga, que a põe, desde ja, em communicaçclo segura e facil com todos os pontos do Estado,.
mesmo das esteadas vizinhas, e com a Capital Federal; a fertilidade rIo seu sólo para
hortaliças e fructos, e do sólo da circumviúnhanç.;t. para cereaes, etc; suas pastagens.
uatu raes e artificiaes para criação e engorda de gado de toda a casta e especie: to:las es.:m
excellentes condições com que foi prodigamente dotada pela natureza, fazem com qUfr

proemine de muito ás demais localidades, e nos induza a collocal-a, sob o ponto de vista
hygienico, em primeiro logar.

Logo apoz B~rbacena, não trepidâmos cnllocar o Bdlo-Hoeisonte, do clima menos
frio que o de Barbacena, é certo, porém inquestionavelmente mais temperado que o das
demais localidades. Seu gramlc e unico inconveniente é a endemia do bo::io, terri\-el
molestia que atrophia o organismo, e sobretudo o cerebro, produzindo por sua vez (}

cretinismo, que approxima o homem do bruto. Fosse esta molestia observada com mais;
frequencia no logar, e o cOlldemnariamos em absoluto, porque é condição essencial para
o progresso e desenvolvimento intellectual e material de uma grande cidade, o cresci-o
mento haemonico e normal elos orgãos de seus habitantes, o exercicio perfeito de suas.
funcções, e principalmente do cerebi'o, orgão que eleva o homem, e o salienta, pelas suas
faculdades, d'entre os animaes.

Em terceiro logar collocàll1os a Varzea do Marçal, de clima menos temperado que o
de Búllo Horisonte, tanto que, áquem e além, encontram-se as plantas dos climas franca
mente quentes; o s610 é humido, com o lençol rl'agua muito superficial, difficil de esgóte;
a vargem está, em parte, desprotegida contra as enchentes dos rios das Mortes e Caran
dahy, tendo. em compensaçito abundantes e excel1entes aguas potaveis.

E' possivel que ahi venha appal'ecer o paludismo t)m suas manifestações graves
desde que se construa a cidade, pois seu s610 é humido, cheio de lagôas onde habitam jà
alguns plasmodios-Laveran, tanto que se tem obsel'vado, nesses pontos, febres de accesso;
seu clima, quente; a difficuldade de esgoto para as aguas servidas e materias fecaes, P01
não haver quasi declividade do tel'reno indicado; tudo isto leva-nós a crêl' que mais.
tal'de, quando construida a cidade, appareçam nesse ponto as formas graves do palu-.
dismo, e,-quem sabe! talvez mesmo as epidemias exoticas importadas.

Em quarto logar collocâmos Juiz de Fóra, a mais commel'cial, industrial, populosa
e prospera cidade do Estado, que tem os inconvenientes de origem, isto é, os de sua fun
dação em terreno conquistado aos pantanos e ainda em boa parte rodeada de brejos, dando
em resultauo a frequencia do paludismo e aptidão para aclimar as epidemias exoticas;
aggl'ava taes inconvenientes seu clima quente, sobretudo no verão; solo humido, dupla
mente humido pela queda das aguas das montanhas, que lhe ficam a cavalleiro, e das.
aguas de infil tração do rio, cujo lençol superficial, constituido por essas mesmas infiltra
ções, estende-se e pl'olonga-se ate grande extensão, funde-se com as clôacas subterra
neas, constituindo pantanos occultos na parte baixa da cidade. Taes inconvenientes po
dendo ser removidos com o abaixamento do leito do Parahybuna, drenagem do solo, ni
velamento e calçamento das ruas., etc., não duvidâmos indicar esta localidade, desde que·
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taes medidas, e outras que o estudo definitivo aconselhem, sejam postas por prática, de
modo a prod uzir reaes effeitos.

Em ultimo logar collocâmos os terrenos do Parauna, que, pelos motivos já expendidos
quando tratámos dessa localidade, como tambem por lá dominarem o bócio e o cretinism o
em escala mais avantajada do.qne no BeIlo Horisonte, não convém, por emquanto, a fun
dação de um grande centro populoso..

Terminando, cumpre-nos declarar que classifi'camos as differentes localidades se
gundo as condições geraes de salubridade.

A classificação, que acabâmos de .apresentar, baseia-se, já na minha propria, mas
curta observação, ja nas informações com que os clinicos das respectivas localidades me
favoreceram; não tive, infelizmente, e:;tatitiscas demographo-sanitarias officiaes, que me
perrnittissem assentar esta collocação como definitiva, inconcussa; não duvido, pois, que
estatisticas criteriosamente colligidas, apresentando todas as garantias que devem offere
cer os trabalhos deste a1cance, possam alterar a ordem consignada, desde que demonstrem
que a proporção em que reinam certas molestias seja tal n'alguns pontos que permittam
serem deslocados uns pélós outros; sobretudo com respeito à tuberculose, ao paludismo,
bócio, cretinismo, à bouba, ii. lepra, ás molestias g-astro-hepaticas, etc.

Concluindo, seja-me licito ainda testemunhar aos clinicos daqueUas cinco localidades
toda a'minha gratidão pelo esforço com que se empenharam, por assim dizer, em colJa
borar neste trabalho com as indicações filhas da sua prática.

Si não fôra isto, a longúra da observação, que me fôra mister para assentar-lhe as
bases, tornal-o-hià. talvez de penosa, si não impossivel, conclusão. A todos, pois, as abun
danci~,s de minh'alma; mas, 'permittido me seja dirigir-me especialmente áo illustre col
lega Dr. Joviano Jardim, que salientou-se,.ja pelaminucia das informações, jâpelo rigor
scientifico com o qual as revestiu.

Capital Federal, 30 de maio de 1893.

@t. .fas.é. Elicat.da JYfles. de .:fI:-Lmeida.

Med:c)-hygieuista da Commissio.



Culturas em agar~agar de micro-organismos encontrados nas poeirasatmosphericas
de Juiz de Fóra, Varzea do MarçaL Barbacena,Bello-Horizonte eParaúna.

Staphylococcus

'1

5
Fepmento roseo

Ppoteus vulgapis

2

6
Micpococcus

vepsicolop

Aspergillus niger

3

7

Slreptococcus
pyogenes

Bacillus_?
ENCONTRAOO NA ATMOSPHERA OE BARB~~

4

8
Muco!' pusillus

UTH. H.LDJi8ACRfS' .c~
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----------
Sem :ls~islencin. mddicn, e-conseguin

temente -sem declaração de obiLo

l\'IOLESTIAS INFECTO
CONTAGlOSAS

5 o 5 o 5 3 3 2 1 1 3 1 2 2 7 9 69

Influenza ............................ :::::l::::: ...... ........
1Escarlatina... '" .... ................. 3 5Febro L)'phoide...................... 1 ... .. 2·epticelr.ia (I) ....................... 1 1Beriueri. ............................
1Febre nmareUn.............. " ......
1

lIIOLE3TIAS DO APP.\RELllO
RESPIltATORIO

~equeluc~e.......................... 1 iI neUlllonla .•....•.....•............. i 2 1 2 1 i 11Bronchite ...........................
iTuberculose pulmonar .••.........••. i 1 2 4 i fi i5Lnrynoite........................... , ..... , 1 iDerrame pleuritico ..................
i

MOLESTIA DO APPARELJ-IO
DlGE TIVO E BILIAR

I

Colica............................... iDial'rhéa ....... .1............ ••••••• •• II ....... 3!instro-en terite ............... " ..... 1 1 2Vel'luinose.......... ..... '., ......... 1Hepatite cbronica ................... ...... iParaJysia intestinal.......... , ....... 1 1

MOLESTIAS DO APPARELHO
CIRCU LATOltIO

Lesão cardiaca................ " .... i i 2 i 2 2 5 20
EpisLnxis (1) .............. " ......... 1

'''2'' i
llemorrhagia cerebral. .............. 1 i i 5

lIIOLESTIAS DO APPARELHO
NERVOSO

Epilepsia ........................ " .• i 3
Lesão med. traumatica............. 1 ...... i
Delirio (1) ........................... i i
Cancel· ........ " .................... '''2'' 2

ACCIDENTES

Asphlixia 101' compressão do cordão
...... iUIU ilica ..... lo o" o" to. 0.0 ••••••• i ...... ...... ...... . ..... . ..... ...... ...... ...... ......

-- -- -- -- -- -- -- --
5 i 5 O 6 10 () :I 10 1 5 2 2 4 3 2 6 5 6 12 S 4 7 3 i5 1 i6 2 133

6 5 16 12 11 7 6 5 l. 11 12 10 i6 18

Da cidade .......... i03 (2.01i %)
De fól'll ............. 50

153

População." ...... 5.000 almas.
PaI!". 8~ - ~





1892.- BARBACENA

AO NASCER DE O ATI~ 2 ANIlOS DE 2 ATi: 15 ANNOS DE 15 ATi: 20 A.'INOS DE 20 AT(;: 40 ANIlOS DB 40 AT(;: 60 ANNOS DE 60 Ar."NOS EM DIAI\TE

CAUSAS DE MORTE Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculiao Feminino Masculido Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino
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Sem assistencia medica .

MOLESTIAS DO APPAREJ,HO
RESPIRATORlO

Pneumonia tuberculosa•.•••..••....
Pneumonia .
Bron<:hite .
Coqueluche , ..
Asthma ..
Tuherculose pulmonar .

MOLESTIAS DO APPARELHO
DIGESTIVO E BILIAR

Enterite, gastro-enterite ........•.••
Athre,Psia '
Vermlnose o •••••••••••••

Ulcera do estomago .
Cancro do estomago .

lIWLESTIAS DO APPARELHO
NERVO O

2 O 7 6 5 3 2 1 1 1 i 3 2 3 3 ...... ...... 6

1 1 5 1 1

"'5" 1 4 1 1

1

1

58

1
12

1.
3
1

15

9
1
1
1
1

Meningite, men.-enceph .
Sclerose cerebro-espinhal multi pia.•.
Convulsões .
Al1lolJecimento cerebral ..••.•...•...
Eclamp. posto part ..
Alienação mental. ".

MOLESTIAS DO APPARELHO
Cll<.CULATORIO

i 2

1

1

1

3
1
1.
l!
i
i

Lesão orga.nica do coração .
Arlerio-sclerose generalisada•.•.••.
Hemorrhagia cerebral ..
Aneurisma da aorta abdominal. ..•.•

MOLESTIAS INFECClOSAS
1': CONTAGIOSA

Febre typhoide .
Febre amareUa .
Septicemia .
Coma diabetico ,'
Gangrena das extremidades ..

MOLESTIAS DO APPARKLHO
GENITO-O URINARIO

Cancro do utero .
Cancer .

MOLE TIAS DA PELLE

Syphilis congenita.............•.•..

ACClDENTES

...... 2 1 1 4 4
i

i ......
1

t i
1

1

2
1

. .

ii
i
i
1

1
i
1
1
i

3
1

i

..............................
Suicidio por arma de fogo ......••.
Fractura do craneo .

2 O 1 12 8 9 11 6 5

...... ...... ...... 1 ...... ......

...... ...... ...... 1 ...... ......
-- -- -- -- --

O 1 O 1 6 6 11 7 7 8 7 6 6 i 15 O

1
1

142

Da cidade 86 {i.7 %l.
De f6ra 56

142

População........... 5.000 almas.

Pago 84 - 3

20 20 10 6 i 12 18 15 13 7 15
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ANALYSES DAS AGUAS

INDICADAS

para oabastecimento das diversas localidades, de terrenos, eoutras





REP TBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL

CASA DA MOEDA

Laboratorio Chimico: - Secção de Analyses

VISTO.

Dr. Ennes de Souza,
DIRECTOR

N. SS?'.

Capital Federal, 12 de Maio ele 1893.

ANALYSE de uma amostra da agua da Sen'a de S. Jose (VARZEADO)llRCAL). enviada pela Commissão
d'estudo das localidades indicadas p:wa ao nou", CI1:2Jital de .Uinas Geraes.

Quanto a sua limpidez, cheiro, sabôr e r~acção ao papel de tourneso1, nada ha
de notavel; colora-se levemente em amarella pela concentração.

Sua densidade é de 0,998, á temperatura de 240 centigrados. Em virtude da
escassez de tempo que tive para fazer a analyse desta agua, fui obrigado a ser um
tanto resumido:

O residuo calculado para um litro, é de 0,026, composto de:

Ac. silicico.
Ac. sulfurico
Ac. azotico.
Oxydo (en'ico e alumina
Cal.
Magnesia
Potassa e sóda
Chlo1'o .
Amm,onia
Materia o1"ganica e pe?'da

traços

traços

0,00900
0,00210

0,00250
0,00300

0,00290
0,00250
0,00025
0,003í5

0,02600
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14,8
4,8
1,2

GAZES: - Em um litro, encontrei 20,8 c. c., na temperatura de 26. 0 cent.,
compostos de:

Azoto
Oxigenio
Acido carbonico.

20,8
Assignado : - Guedes de Azevedo.

Confere: - Pelo chefe, Leonardo M. da Costa Netto.

N.884.
Capital Federal, 8 de Maio de 1893.

ANALYSE de uma amostra da agua do Ribei,'ão Aguas Limpas (VARZEA. DO lI1ARÇAL) enviada pela
commissão d'estudo das localidades)ndicadas para a nova Capital do Estado de loIillas-Geracs.

0,00800

0,00530
0,00400

.0,,00.015
(;),00120
0,00300
0,00EB5

»

:»

• trlrços'.

A amostra da agua enviada ao Laboratorio, não apresentava nada de notaval
quanto ao seu cheiro, sabor, impressão ao tacto e reacção ao papel de tournesol. Era
um pouco turva, devido a ter em suspensão detritos de vegetaes e argilla corada pelo
oxydo ferrico. Sua densidade era de 0,999 na temperatura de 250

•

A dosagem das materias fixas foi feita com a agua préviamente filtrada, a qual,
sendo evaporada, tomou uma côr ligeiramente amarellada e deu um residuo de Ogr,030
por litro, composto de:

Acz'clo silicico.
» azotico.
» sulpkurico.
» carborvico.

Oxydo ferrico.e alumina
Cal.
Magnesia.
Ammonia.
Ckloro.
Potassa e soda
Materia organica e perda.

0,03000

.13,5
6,1
'1,6

GAZES: - Em um litro de agua, encontrei 21,2 .c. ·C., na temperatura <ie 260 c.,
compostos de :

Azoto.
.Oxygenio .
Acido carbonico

Assignaao : - Guedes de Azevedo.

Conforme: - Pelo chefe, Leonardo E. da Costa Netto.

2.1,2
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N.8BlS.

Capital Federal, 10 de Maio de 1893.

Agua do Ribeiríio Acaba M~mdo (nELLo nORIsoNTE), enviada pela Commissíio d'estudo 1las localidacles
indicadas para a nova Capital do Estado de Minas-Geraes.

0,0060
traços

0,OU05
0,0006
0,0095
0,0040

traços
0,0044

0,0250

- 2,5
13,6
.9,3

25,4

GAZES: - Em 1 litro, à. temperatura ile 240 c.,

Acido carbonico
Oxygenio.
Azoto.

Esta R'gua nada mostrou de notavel em relação á sua côr, cheiro ou sabor; apre
sentou reacção neutra ao papel de tournessol; tinha em susJJensão detritos vegetaes e
argilla corada pelo oxydo ferrico, pelo que tornou-se necessario filtraI-a.

Pela evaporação de um litro da agua, depois de filtrada, obtive um resiiluo de vinte
e cinco milligrammas, que, analysado, mostrou ser composto de:

Acido silicico. .
Acido sulfurico.
Oxydo ferrico e alumina.
Ghloro ..
Gal. .
Magnesia
Potassa e soda.
Materia orga'nica e ,1JJ1rdã,. '.

Assignado :- J.1f. A. da Rocha Pinto Junior.

Conforme:- Pelo chefe, Leonar:do H . ..da Gosta .Netto..

N.880.

Capital Federal, 2'de Maio de 1893 .

.Agua do Ribeirãu da Se,,),;], (nEcrlo 'lIORISON1.'.El) enviada pela commissão d'.ilstudo das .localidades
indioadas pc:wa a nova Capital do Estado de .Minas-Gel'aes.

Esta agua, de limpidez perfeita, nada apresentava de anormal em seu chéirn, 1>U

sabôr, sua -reacção ao papel toul'nesol era inteiramente neutra.
Evaporando um litro, obtive nm resiiluo de vime etrez milligrammas, comp0"8ÍD\de::

Acido siliciro
Acido sulfu'Y'z'co
Oxydo ferrico e alumina

.:traços
0,0017

0,001
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Chloro.
Cal
Magnesia.
Potassa e soda
iv.lateria o?"ganz"ca e pe?"da •

GAZES: - Em 1 litro, a temperatura de 25° :

Acido carbonico .
Oxygenio.
Azoto.

Assignado : - M. A. da Rocha Pinto Junior.

Conforme: - Pelo chefe, Leonardo H. Costa Netto.

N.883.

traços
»

0,001
0,005

0,009

0,023

1,7
10,2
11,9

23,8

Capital Federal, 6 de Maio de 1893.

ANALYSE de uma amostra. da agua do Ce)"cadinho (DELLO rroarsoNTE) remettida pela commiss!ío d'estudo
das localidades indicadas pal"a a nova Capital do Estado de JY!inas-Ge')"aes.

Os caracteres physicos desta agua, eram os seguintes:

Limpidez ... - perfeita.
Côr. . . . . . . . - incolor.
Cheiro - nuIlo.
Sabor - nuIlo.
Tacto - nenhuma impressão particular.

A densidade foi de 0,998, na temperatura de 25° centigrados.
Sua reacção ao papel de tornesol era nulla. Tratados alguns centimetros cubicos da

agua pela tintura de sabão, apenas opalesce.
Submettendo 100 c. c. da agua a acção do permanganato de potassio (processo

de Trommsdorff-Schulze, notei que foram precisos 2 c. c. do licôr titulado de
permaganato, para haver a combustão da materia organica; podendo-se, pois, avaliar

grs.
em 0,0016 a quantidade de oxygenio necessario para haver oxydação da respectiva
materia.

A existencia da ammonia foi revelada pelo licôr calorimetrico de Nessler, que nos
grs.

mostrou ex.istil' este alcali na proporção de 0,0002 por litro.

Sendo evaporada a agua a um terço de seu volume primitivo, eUa adquire a coloração
amarellada, deix.ando, então ver em suspensão, detritos vegetaes e argilla corada
pelo oxydo ferrico.
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grs.
O residuo em um litro é de 0,02ô composto rle

Acido silicico
» sulfurico.
» azotico

Oxydo ferrico e alumina.
Cal
Magnesict
Potassa e soda.
Chloro.
Ammonia.
Materia organica e perda.

traços
»

traços

0,0030

0,0040
0,0076

0,0025
0,0030
0,0002
0,0057

0,0260

GAZES: - Em 1 litro, 21 c. Co, na te:uperatura de 25° centigrados compostos de:

Azoto.
Oxygenio
Acido carbonico

Assignado: - Guedes de Azevedo.

Oonforme:- Pelo chefe, Leonardo H. da Costa Netlo.

N. 882.

13,2
6,1
1,7

21,0

Oapital Federal, 29 de Abril de 1893.

ANAloYSE de uma amostra de agua do sub-sõlo de (IlELLO IIORISJNTE) enviada pela Commissiio
d'estudo das localidades indicadas pQIlow a nova Capital do Esta'io de Minas-Gemes.

A amostra da agua remettida ao Laboratorio era incolor, limpida, sem cheil'O Dem
saMr; sua reacção ao papel de tournesol e sua impressão ao tacto, eram nullas.

Examinada ao microscopio, revelou a existencia de detritos de folhas e fibras de
vegetaes, argilla corada pelo oxydo ferrico, etc.

Tratados alguns centimetros cubicos pela tintura de sabão, a agua apenas
opalesce ..

Evaporada até um terço de seu volume primitivo, toma a coloração amarellada e
as impul'ezas tornam-se então visiveis.

Empregando o processo de permanganato de potassio (Frommsdor.ff-Schulze) para
ver a quantidade necessaria de oxygenio para oxydação da materia organica, em 100 c. c.
da agua, foi preciso 1,5 c. c. do licor titulado, podendo-se approximadamente calcular

grs. o

em 0,0012 a quantidade de oxygenio ne.::essario para haver a combustão da respectlva
materia.
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ElI:istindo ammonia em muito pequena ~uantidade, foi necessario procurar- se um
processo que revelasse os menores traços; e, como até hoje, o unico de que os cliimicos
teem feito uso eo de Ness1er, que accusa um deci-milligramma, fiz errtão uso dalle, que

gr.
mostrou existir este alcarr na propOI"çãO de 0,00035 por litro.

Quanto á sua densidade era de 0,999 na temperatura de 240 ceniigrados.
Para obter um residu'o 110 qual existissem materias nxas na quaniidade de serem

dosadas, foi necessario a evaporação dê muitos litros, o qual, calculando-se para um
gr.

litro, era de 0,031, composto de

Acidd silicico.
ACido sulfurico
A'ciao azotico.
Acido ca·rbonz·co.
Oxydo ferrica e alumina.
Cal
Potassa e soda
Magnesia.
Chloro.
Ammonia.
Materia organica e perdf),.

traços.
»

)

traços.

0,00500

0,00400
0,00250
0,00200'

0,00290
0,00035
0,01425

0,03100

GAZ8S: - Em um litro, 34 c. c., na temperatura de 260 centigrados; compJstos de:

Agoto .
Oxygenio.
Acida carbonica.

Assignado: - Guedes de Azevedo.

Conforme:- Pelo chefe, Leonardo H. da Costa Netto,

N.886.

13,6
8,5

1l,9

34,0

Capital Federal, 12 de Maio de 1893.

Agua DO RIBEIRÃO FUNDO (B3.rblcana) enviad3. pela Commissiio' d'cstuio das. localidades. indicada~p,wa
a naDa. Capital do Estado de Minas-Ger:;,es.

Esta ag.na' de c:ôr' le-vemente amaT.ellada, não tinha cheiro ou sabor anormal;
reacção. do papel de tournesol comp'letamen.te neutra; tendo em suspensão detritos
vegetaes e argilla corada pelo oxydo ferrico, foi necessaria filtraI-a.



-9-

Pela evaporação de um litro de agua filtrada, obtive um residuo de trinta milli-
grarmnas, assim composto:

Acido silicico,
Acido sulfurico
Oxydo ferrico e alumina
Cal,
Chloro
Magnesia
Materia organica,
Potassa,
Soda
Perda

GAZES: - Em um litro, á temperatura de 24 cent,

Acido carbonico
Oxygenio
Azoto

Assignado :- M, A, da Rocha Pinto Junia?- ,
Conforme:- Pelo chefe, Leonardo H, da Costa Netto,

N.876.

Capital Federal, 13 de Abril de 1893.

ANA.LYSE de uma amostra da agua do abastecimento da cida.le de JUIZ DE FÓRA., remettida pelo
Sr. Dr, Gabu.,qlia.

0,005

0,001
0,004
0,002
0,005
0,005

0,0025
0,0245

traços
traços
traços

traços

Esta agua apresentava muita limpidez; era sem cheiro nem saMI' i sua reacção
ao papel de tournesol era completamente neutra; ,sua densidade era de 0,999, na
temperatura de 29°5,

Evaporado 1. litro deu de residuo 0,0245 composto de :

Acido siticico ,
Acido sulfurico.
Acido azatico
Ammonia "
Chloro
Oxydo ferTico ,
Atumina
Cal,' .
Soda e 2Jotassa.
Magnesia .
Materia Q1"ganica e JJerdas
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GAZES: - Em 1 litro: 23,··4. Temp. 29,°5.

Azoto
Oxygenzó
Acido carbonz'co

Assignac1os: - Guedes de Azevedo.-E·)'nesto A. Costa.

Conforme:-Pelo chefe, Leonardo H. da Costa Nelto.

16,8
5,0
1,6

23,4

Capital Federal, 4 de Abril de 1893.

A~ALYSJl da agua do Rio Pa,-ahybuna, enviada pala Commissão d'est'Ido das localidades indicadas
pa,-a a nova Capital do Estado de ,1li?laS Gel'aos.

E' de côr levemente amarellada, sem cheiro nem sabor; tendo em suspensão
argilla corada pelo oxydo ferrlco e detritos vegetaes.

Pela evaporação de um litro da agua, depois de filtrada, obtivemos um residuo
de trinta e dons milligrammas, composto de:

Acido silicico .
Acido sul(urico
Chloro .
Ammonia .
Potassa e soda.
Cal.
llfagnesia .
llfateria organica.
Perda.

GAZES: - Em 1 litro:

Azoto
Oxygenio
Acido ca?'bonieo

0,006
0,002
0,009

traços
0,008
0,004

traços •
0,003
0,003

0,032

15,3

1
5,0 Tempo.
I,7

-22,0

Assignado:-llf. A. da Rocha Pinto J'/,enior.

Conforme: - Pelo chefe, Leonardo H, da Costa Netlo.
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N. S?'J.

Capital Federal, 2 de Maio de 1893.

AN.U.. V5E da agua do Rio Pl.w,;,ún:h, envla1a p31a Conunifsão d'esWdo dtts IOQ.~lidwlc:s indioadas p:WCf, a
nova Capital do Estado de Minas Gcracs.

0,0140

0,0060
0,0003
0,0017
O,OOGO
0,0010

traços
traços
traços

Esta agua não tinha cheiro ou sabor especial: era de côr amarellada, que tornava
se muito intensa pela ebulliçlo e concentração; apresentava reacção neutra ao papel
de tournesol; tinha em snspensão dotritos vegetaes pelo que tornou-se indispensavel
sua filtração.

Pela evaporação de um litro de agua filtrada, obtive um residuo de vinte e nove
milligl"ammas, que analysldo, mostrou ser composto de:

Acido silicico.
» sulfw"ico

Oxydo {ei"l"ico e alumina .
Chloro .
Cal .
Ammonia
N[agnesict
Potassa e soda
Matc?'ia organica e 'P~rda

GAZES: - Em 1 litro, á temperatura de 25° centigrados:

Acido carbonico
Oxygenio
Azoto

0,0290

3,4
10,2
11,9

25,5
Assignado : - lvI. ri. da Rocha Pinto Junio}' .

Conforml3:-Pelo chefe, Leonardo II. da Costa Nefto.

N. SSl.,

Capital Federal, 29 de Abril de 1893.

A~.\l..YSE de uma amos~ra da. agul do Rio C"'lJiv:/')'J, envlad:l. p31a Comlllissiío d'estudo da locali·
d.tdes illdiol.das p.:wa a n,'vJ, Capital do Estado de ,1Iinas·Ge,·aes,

Esta agua, conforme foi remettida ao Llboratorio, era tUl'va amarellada, devido a
ter em suspensão argilIa corada pelo oxydo ferrico e detritos vegetaes.

O cheiro o o sabor Ol'am desagradaveis, o I}ue supponho sei' occasionado pela de·
composição da materia organica; a impresslo ao tacto e a sua reacção ao papel de tOlll'·
nesol, eram n uUas.

Ora, é claro que, achando-so a agua em taes condiçõos, tornava-se impossiyel a
dosagem dos corpos tal qual foi ella remettida; portanto, tratei de operar sobre a agua
fillrada, porque cm caso contrario, o rosultado seeia mais ou menos duvidoso.
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E' bem possivel, que essa agua não fosse colhida com os requisitos que são necessarios
para uma analyse d'esta ordem, visto o estado em que aqui chegou, porque segundo diz
Me. Oh. Girard, chefe do LaboJ"atoJ"io Municipal de Pa?"tz, no seu relatoria do
Prefeito do Policia, exarado no compendio Documents sur les falsi(ications, tomo 2°,
pag. 25, o recolhimento deve ser feito com muito cuidado, as rolhas de cortiça devem
ser novas, lavadas com a propria agua a analysar e depois paraffinadas ou então fazer-se
uso de rolhas de vidro.

Evaporando um litro d'esta agua (filtrada) e tratando alguns centimetros cubicos
pela tintura de sabão, ena opalesce.

A agua filtrada era incolor, porém sendo evaporada, foi tornando-se amareUada, e á
medida de sua evaporação, essa cÔr accentuou-se de sorte que, á um terço de seu volume
primitivo, tomou a côr amarello-escura, a COl.lsistencia xaroposa, o aspecto e o cheiro
repugnantes ..

Empregando o processo de permanganato de potassio (Trommsdorff-Schulze) para
ver a quantidade de oxyggenio necessaria para a oxydação da materia organica; em
100c. c. da agua (FILTRADA) foram precisos 3,5 c. c. de permanganato; a quantidade,
pois, de oxygenio necessaria para a combustão póde ser avaliada em 0,"0028. Quanto a
dosagem da ammonia foi empl'egado o processo colorimetrico de Nessler (Fresenius
4[\ edição, franceza) que accusava um deci-mitlz'gramma deste alcali, dosando, pois, a
ammonia encontrou-se gr: 0,00045 por litro.

A densidade era de 0,998 na temperatura de 26° centigrados.
O resíduo d'esta agua, calculado para um litro, foi de gr. 0,029, composto de:

Acido silicico.
Acido sulfu?"ico
Acz'do azotico.
Oxydo ferrico e alumina
Cal.
Magnesia.
Potassa e soda
Chloro.
Ammonia.
Materia organica e 2Jerda.

. traços

. traços

• traços
• traços

0,00500

0,00075
0,00040

0,00250
0,00045
0,01990

GAZES :- Em I litro
composto de:

Azoto.
Oxygenz'o
Acida carbonico,

0,02900

encontrou-se 24,'2 c. c., na temperatura de 26 centigrados,

13,8
6,9
3,5

24,2

Assignado :- Guede$ de Azuedo.

Conforme ;- Pelo chefe, Leona?"do Ii. da Costa Netlo.

··:..····1
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ANALYSES feitas, para a Oamara
nhia Organisação Agricola, .pelo
mico, Sr. E. Arnoux:.

1unicipal do Juiz de Fóra, na Oompa
renpectivo chefe do bboratorio chi-

1.01. - Agua recolhida no encanamento cimentado que conduz as aguas da nascente
da colonia.

Resultados:

Grào hydrotimetrico..

I
Acido carbonico.

Dosagens feitas pelo C b t d l. ar ona o e ca
experlmeuto hy-
c1rotimetrico. .. Sulfato de cal.

Sulfato de magnesia
Resid~to secco aos 180° centz'grados
J.llaterias combustiveis e volateis do ?"esidtto secco .
Matel"ias organicas (em oxygenio absorvido).
Chlm'o (em chlorureto de sodio).
Ammoniaco
Nitratos .
lVitritos ..
Bacterias contidas n'um c. c. de agua •

traços
nada

2°
I c. c

3,09
7,00

12,05
42,00
4,00
1,68

29,20
0,20

( 12,300)

A liquefação da gelatina operou-se em 2 dias.
N. B. - As dosagen ssão dadas em milligrammas por litro.
2.°_ Agua recolhiua no encanamento cimentado que conduz as aguas da nascente

Ricardo'
Resultados:

Dosa gens ,feitas pelo
experimento hy
drotimetrico. . .

Grdo hydrótz'metrico.
Acido carbonioo
Carbonato de oal
Sulfato de oal
Sttlfato de magnesia

Residuo secoo aos 180° oentigrados
Matm"ias combustiveis e volateis do residuo seoco
J.llaterias m"ganicas (em oxygenio absorvido)
Clll01"0 (em ohlorureto de sodio).
Ammoniaoo
Nitratos .
Nitritos . '.
Bacterias oontidas em i o. c. d'agu'Z

• traços
nada

2°
I c. c

2,06
7,00

12,50
36,00

6,00
2,97

29,20
0,40

i,

A liquefação da gelatina operou-se em 2 dias.
N. B. - As dosagens são dadas em milligrammas por litro.
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3. a - Agua da nascente de Marianno, recolhida na caixa de areia.
Resultados :

] ,08

I c. c.
1,03
7,00

12,50
32,00

4,00
],72

29,20
0,34

9000

SIOO

10 ,8
1. c. c.

1,03
7,00

12,50
31,00

4,00
2,35

29,20
0,24

traços
nada

traços
nada

Dosagens feitas pelo
experimento hy
drotimetrico .....

Dosagens feitas pelo
experimento hydro.
timetl'ico .....

Grcio hyd,'otimel1"ico
Acido carbonico
Ca?"bonato de cal
S'ul(ato de ca l .
Sulfato de magnesia

Residuo secco aos 1.800 centigrados .
Jlfatel"ias combustiveis e volatcis do 'í'esiduo secco.
Jl1aterias organicas (em oxygenio absorvido).
Chloro (em chlo"eto de sodio)
Ammoniaco
Nitratos .
Nitritos
Bacterias ctJntidas em 1 c. c. d'agua.

A liquefação da gelatina operou-se em 3 dias.
N. B. - As dosagens s<Io dadas em milligrammas por litro.
4. a - Agua recolhida na caixa de al'eia.
(Mistnra dos ns. 1,2 e 3).

Gl'ào hydrotimet?'ico
Acido cai;bonico .
Ca?'bonato ele cal.
Sulfato de cal
Sulfato de magnesia.

Residuo secco aos 1800 centigrados
M aterias combustiveis e volcdeis do ?'esiclu'J secco
~Jaterias Qr'ganicas (em oxigenio absol'vielo)
Chloro (em chlO1"eto de sadio)
Ammoniaco.
Nit,"alos .
Nit,"itos .
Bacterias contidas em 1. c. c. el'agua.

A liquefação da gelatina operou-se em 3 dias.
N. B. - As dosagens são dadas em milligrammas por li tro.
5. a - Agua recolhida no reservatol'io da cidade:
Resultados:

Gl"áo h?/eZ,'otimet?'ico

i

Acido caJ"b:mico.
Dosagens feitas polo C b t d l

. ai' ona O e ca .experanento hy-
dl'olimetl'ico .. Sulfato de cal .

Sulfato de magnesia
Residuo secco aos 1800 centigrados

10 ,8
I c. c.

] ,03
7,00

]2,50
34,00
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traços
nada

1Ilaterias comb'L~stiveis e volateis do resíduo secco
J.1late?'ías organicas (em oX!Jgenio abso}'viclo)
Chloro (em chlO?'cto de soclio).
Ammoniaco.
Nitratos.
Nit?'itos .
Bacte?'ias contidas em 1. c. c, d'agua

A liquefação da gelatina operou-se em 4 dias.
N. B. - As dosagens são dadas em milJigrammas por litro.
6. a Agua recolhida no chafariz publico, rua Direita, em frente n. 90.
Resultados:

4,ÔO
2,46

29,20
0,26

6100

5800

P,8
I c, c
1.03
7,00

12,50
34,00

4,00
2,43

29,20
0,28

traçoiii •
nada

Dosagens feitas pelo
experimento hy.
drotimetrico. .

Gráo hydrotimetríco.
Acido ca?'bom'co.
Carbonato de cal
Sulfato de cal .
Sulfato de magnesía

Residuo secco aos 1.800 cenUg}'ados.
Materias combustíveis e volateis do ?'esid1w secco.
lvIaterias organz'cas (em oxigenio abso?'vído).
Chlo?'o (em chloreto de sodio)
Ammonz'aco
lVitratos
Nit?'itos.
BacLe}'ias contidas em 1. c. c. d'ag~~a.

A liquefação de gelatina operou-se em 4 dias.
N. B.- As dosagens são dadas em mHligramm:.ts por litro.
7. a _ Agua recolhida em Botanagua.
Resultados:

Gráo hyd}'otúnetrico.

i

Acido ca?'bonico •
Dosagens feitas pelo Carbonato de ca-l

experlmenb hy-
drotimetrico. . Sulfato de cal.

Sulfato de magnesia
Resíduo secco aos 1.800 centigrados
J.1laterias combustiveis e 'volateis do resíduo secco
Mate?'ias organicas (em oxygenio abso?'vido)
Chlo?'o (em chlo?'eto de sadio).
Ammoniaco.
Nit?'atos.
Nit}'itos .
Bacte?'ias contidas em 1. c. c. ele agua.

A liquefação da gela tina não operou - se em 8 dias.

Presença
Pequena quantidade

idem.
Quantidade apreciavel

44,00
5,00
1,12

traços.
0,09

traços.
nada.

700
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N. B. - As dosagens são dadas em milligrammas por litro.
8. a - Agua recolhida n'um rego perto do sitio do Sr. Ferreira.
Resultados:

600

0,12

Sr. Ferreira.

Presença
Pequena quantidade

idem
Quantidade apreciavel

45,00
5,00
1,85

traços

traços
• nada

Grdo hydrotimetrico

\

Acido ca?"bonico .
DoSage~s feitas pelo Ca?"bonato de cal .

experimento hydl'O- S l'l' d l
t · t· u tato e ca . .lme rlCO .....

Sutfato de magnesia
Residio secco aos 18° centigrados .
111aterias combustz'veis e volateis do residuo secco
Materias organzcas (em oxygenio absorvido) .
Chloro (em chloreto de sodio)
Ammoniaco
Nitratos ..
Nitritos.
Bacterias contidas em i c. c. de agua.

A liquefação da gelatina não operou-se em 8 dias.
N. B. - As dosagens são dadas em milligrammas por litro.
9. a - Agua recolhida no ribeirão do Juiz de Fóra, perto do sitio do
Resultados :

Presença
Pequena quantidade
Idem
Quantidade apreciavel

45,00
5,00
1,69

vestigios

vestigios
nada

Grdo hydrotimetrico.

\

Acz'do carbonico. .
Dosagen.s feitas pelo Carbonato de cal .

experimento hy-
drotimetrico. .. Sulfato de cal . .

Sulfato de magnesia .
Residuo secco aos.I8° cento
11faterias combustiveis e volateis do residuo secco .
Materias organicas (em oxigenio abso1'vido).
Chloro (em chlo?'eto de sodio).
Ammoniaco.
Nitratos. .
Nitritos. .
Bacterias contidas em 1 c. C. de agua.

A liquefação da gelatina não operou-se em 8 dias.
N. B. - As dosagens são dadas em milligrammas por litro.
10 .a_ Agua recolhida no açude de Manoel Ronol'io.
Resultados :

0,13

700

Grdo hydrotimet?"ico .

1

Carbonato de cal. .
Dosagens feitas pelo S l-f'. t d l

. h u la o e ca.. .experimento y- .
drotimetrico. .. Sulfato de magnesza.

Acido carbonico. .

2°
Pequena quantidade
Idem
Quantidade apreciavel
Presença
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Residuo secco aos 180° . 45,00
Materias combustiveis e volateis do residuo secco. 6,00

Matel'ias o)'ganicas (em oxygenio abs01'vido). 2,09

Chl07'O (em chlo?'eto de sodio). yestigios
Ammoniaco. 0,21

Nil?'atos . . vestigios
Nitrilos. . nada
Bactej'ias conlidas em i c. c. de agua. 220J

A liquefaçao da gelatina não operou-se em 8 dias.
N. B.- As dosagens são dadas em milligrammas por litro.

ANALYSES feitas, para o De. R[lja Gabaglia, na Companhia Ol'ganisaça:o
Agrícola, pelo chefe do laboratorio chimíco SI'. E. Arnoux

JUIZ DE FÓRA.

1.°_ AGUA DA GRAMMINHA.

- E~ GR.HJMAS POR LITRO.

800

2?,7
gr

0,055
0,040
0,008
0,002
0,0029

vestigios
nada
nada

Gl'do hydi'otimetrico total .

Residuo seccó ao 180° .
Perda do residuo secco na tempel'atu,ra rubl·a.
Oxygenio dissolvido n'agua (Em c. c. = 5 0°,6)
Materias organzcas em oxygenio absorvido.
Chloro (em Na Cl)
Ammoniaco •
Nitratos .
Nit?'itos
Colonias de bacterias contidas em t c. c. d'agua.

A liquefação da gelatina não operou-se em 8 dias.

2.°_ AGUA DO MORRO DA GRA.TIDÃO.

- EM GRAMMA.S POR LITRO.

Grdo hydrotimet?'ico total .

Residuo secco aos 1800
•

Perda do ?'esiduo secco na tempe?'at'ura ?·ubra.
O;x;ygenio dissolvido n'ag1.ta (Em c. c. = 4°°)
.1.11ate'l"ias organicas em oxygenio absorvido.
Chloro (Na Cl)
Ammoniaco •

G. 3

l°.
g

0,071
0,043
0,0037
0,0062
0,0058
0,0003
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Nit?"àtos
Nitritos
Colonias de bacterias contidas em t c. c. d'agua

A liquefação da gelatina não operou-se em 8 dias.

vestigios
• nada

1300

3.0- AGUADO RIBEIRÃO DA GRAMMA

sr
0,0025

0,0024
900

Em 'grammas pOl' litro.

Materias organicas calculadas em oxygenio absorvido.
Nitratos e nitrilos nada
Oxydo de ferro em Fe2 03

•

Colonias de bacterias contidas n'um c. c. d'agua.

-A liquefação da gelatina não se opera no prazo de 8 dias.
NOTA.- Esta agua não contém materias organicas de origem animal.

4.°_ AMOSTRA DE CALCAREO

Cem grammas do calcareo contém:

Sílica (Si 02
).

Ferro (Fe 0 2
). •

Carbonato de cal (Ca O, C02).
Carbonato de magnesia (Mg O, C02 ).

gr
0,66
0,80

56,25
43,15

100,86

NOTA. - O oxydo de ferro pertence á classe dos oxydos de ferro anhydros chamados
« oligistos », a côr do calcareo póde ser attribuida a presença deste oxydo de ferro.

LABORATORIO NAOIONAL DE ANALYSES

Resultado das analyses das tres amostras de agua, denominada do corrego dos Linhares, da
Gramma e de poço, colhidas em Juiz de Fóra e remettidas a este Laboratorio pelo:Sr. Dr.
Eugenio de Barros Raja Gabaglia, membro da commissão de estudos da nova Capital de
Minas Geraes.

AGUA DO CORREGO DOS LINHARES

E' uma agua levemente turva, inodora, de gosto ligeiramente estyptico.
Pela concentração depositam-se tenues flocos de hydrato ferrico e a agua adquire

uma côr francamente parc1acenta, que vae progressivamente tornando-se mais carre
gada; evaporada a seccura deixa um resíduo, que não emitte cheiro desagradavel e que
ennegrece pela acção do calor.

Marcou 2° no hydrotimetro de Boutron e Bondet.



-19 -

Um litro de agua forneceu Ogr,036 de residuo fixo a 1800 do thermometro centi
grado, Ogr,012 de materias organicas soluveis e 19 centimetros cubicos de ar, contendo
por cento:

Gaz carbonico
Oxygenio.
Azoto.

11,8
28,5
59,7

100,0

Contém fraca proporção de princlplOs salinos entre os quaes figuram diminutas
quantidades de carbonatos alcalinos e terrosos, chloruretos e sulphatos alcalinos, quan
tidade bastante pronunciada de ferro e azotatos e vestigios de saes ammoniacaes.

O ex.ame microscopico, feito no deposito da agua, revelou a existencia de micro
organismos, encontrados em certas aguas.

A' vista das materias organicas soluveis, dos organismos inferiores, dos azotatos
e do ferro, que contém, não póde a referida amostra ser considerada agua. potavel de
boa qualidade.

AGUA DA GRAMMA

Apresenta uma côr levemente pardacellta, sabor ligeiramente estyptico e
é inodora.

Marcou 20 hydrotimetrico.
Um litro de agua forneceu Ogr,040 de residuo fixo a 1800 c. e Ogr,013 de materias

soluveis.
Contém mais ferro que a precedente; quanto ao mais acha-se nas mesmas condições

que a amostra d'agua do corrego dos Linhares.

AGUA DE poço

E' limpida e transparente, sem cheiro, de sabor levemente salobro.
Marcou 150 no hydrometro de Boutron e Bondet.
Um litro d'agua forneceu Ol:r ,480 de residuo fixo a 1800 c. o. .

Entre os seus saes predominam notavelmente os chloruretos, sulphatos e azotatos
alcalinos e alcalino terroso.

Contém materias organicas soluveis em quantidade muito pronunciada.
A referida amostra apresenta os caracteres de uma agua de mA qualidade, que não

deve ser usada como agua potavel.

Rio de Janeiro, 20 de Abril de 1893.

Dt', Borges ela Costa,
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ANALYSE3 de terrenos da Fazenda BOÁ VISTA (entre Bemfica e Chapéo de
Uvas) feitas pelo Chofe do Labol'utorio Chimico da Ol'ganisacão Agt'icola,
o SI'. E. At'noux.

AMOSTRA r. I
Resu1 tados :

Ana1yse physica chimica da terra seccada no ar.

Agua a 150 gràos.
Re3iduo sobre a peneil'a de 1 111/01'

Contendo. .

Terra fina atravessando a peneira de 1 mim

Contendo.

gr.
61.60
24.50

. \ Restos o}·ganicos.
I Pedras . . •

013.90
Materias o?"ganicas.
Areia.

• A/'gilla
Humos

gr.
1000.00

2,71
21,79

56,01
419,97
432,03

6,80

Azoto total. . 2,23
Azoto nitrico . 0,011

Analyse chimicn. da terra fina (100 gl'ammas da Cal. 0,07
terra seccada contem). • J11agnesia. O,OZ

Potassa. . 0,62
Acido phosphoricô . ] ,54

AMOSTRA N. 2
Hesultadcs :

Ana1yse physica chimica da terra secc1lda no ar.

Agua a 150 graos. .
Residuo so~re a peneira de 1 mi".

CO:ltendo. .

Terra fina atl'avessando a peneira de 1 mim

Contendo. .

1"',

43.80
59.65

.í Restos organicos.
I Pedras. . . .

903.55

i

Mat~rias organicas.
Areta. .

. Argitla
Humos.

gr.
1000.00

1,30
51,3~

48,54
471,60
330,95

2,46

Analyse chimica da teera fina (1000 gl'ammas de
terra seccarJa contém) .

Azoto totat
Azoto nit}"ico.
Cal.
Magnesia.
Potassa ..
Acido phosphon'co .

1,95
0,022
0,07
0,21
0,55
0,97
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AMOSTRA N. 3

Resultados :
Analyse physica chimica da terra seccada no ar.

Agua a 150 graos.
Resid uo sobre a peneira de 1 m/m'

Contendo. .

Terra fina atravessando a peneira de 1 m/m

gr.
40.00
61.65

. í Restos organicos
~ Pedr"as . . .

898.35

1,40

60,25

Contendo. .

f

kfaterias
Ar'eia

. Ar'gilla
Humos

gr.
1000.00

organicas 64,83
547,21
280,89

5,42

Analyse chimica da terra fina
ter!'a seccada contem)

(

Azoto total .
Azoto nitr'ico

(1.000 grammas de Cal

./ Magnesia.
Potassa .
Acido phosphol"ico.

AMOSTHA N. 4

2,30
0,006
0,08
0,28
0,57
1,16

Resultados:
AnalJ'se phy.sica chimica da terra seccada no ar.

Agua a 150 g!'áos.
Residuo sobro a peneira de 1 IU/m •

Contendo

Terra fina at!'a vessanclo a peneim de 1 mim

Oontendo. .

E::r.
75.80
20:22

. . \ Restos O1'ganicos
I Peclras

903.98

1

Materias O?"ganicas
Areia. . . . . .

. A1"gilla. . . . .
Humos (pOl" cli/fer'ença)

gr.
1000.00

3,55
16,67

72,20
466,77
357,15

7,86

Azoto total . 2,75
Azoto nitrico 0,02

AnalY:le chimica da terra fina (1.000 grammos de Cal . 0,08
terra seccada contem) . • ll!Iagnesia 0,43

Potassa . 0,75
Aciclo phosplzoí'ico . 1,36
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AMOSTRA N. 5

Resultados :
Analyse physica chimica da terra seccada no ar.

Agua a 150 gráos.
Residuo sobre a peneira de I mim

Contendo

Terra fina atravessando a peneira de I mim

Contendo.

gl'.
36.60
76.44

. \ Restos organicos.
l Pedras.

gl',

886.96
Materias organicas
Areia
Argilla .
Humos (por dzlferença)

gr.
1.000.00

0,42
76,02

53,19
355,71
272,65

5,41

Analyse chimica da terra fina ( 1.000 grammos de
terra seçcada contêm).

AMOSTRA N. 6

Resultados :

Azoto total.
Azoto nitrz'co
Cal.
Magnesia
Potassa.
Acz'do phosphorico .

2,00
0,044
0,05
0,29
0,61
1,07

Contendo.

Contendo. .

Agua a 150 grãos.
Residuo sobre a peneira de I mim

Analyse physica chimica àa terra seccada no ar.
gr.

32.80
59.39

. , Restos organicos
~ Pedras. . .

Terra fina atravessando a peneira de 1 mim 907.82

l
Materias organicas
Areia . . . . .

. Argilla. . . . .
Humos (por dzlferença)

gr,

1000.00

1,07
58,32

24,95
605,67
260,86

16,33

Analyse chimica da terra secca (1.000 grammos de
terra seccada contém) .

Azoto total .
Azoto nitrico
Cal .
Magnesia
Potassa.
Acido phosphorico .

3,40
0,022
0,06
0,31
0,63
0,91
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AMOSTRA N. 7

Resultados:

Analyse physica chimica da terra seccado no ar.

Agua a 150 grãos.
Residuo sobre a peneira de 1 m/m.

Contendo

Terra fina atravessando a peneira de
I m/mo •

gr.
46.00
57.18

) Restos organicos
· ~ Pedras .

l
Materias organicas
Areia. . . . . .

896.82 Argila . . . . .
Humos (por differença)

gr.
1.000.00

0,53

56,65
42,22

604,56
246,77

3,27

Analyse chimica da terra fina (1.000 grammos
de terra seccada contém) .

Azoto total .
Azoto nitrico
Cal .
Magnesia. •
Potassa.
Acido phosphorico .

2,60
0,026
0,06
0,16
0,59
0,86

AMOSTRA N. 8

Resultados :

Analyse physica chimica da terra seccada no ar.

Agua a 150 grãos .
Residuo sobre a peneira de I m/mo

Contendo

Terra fina atravessando a peneira de 1mIm

Contendo

gr.
58.60
12.66

· , Restos ôrganicos.
~ Pedras • • .

928.74

~
Materias ôrganz·cas. .
Areia. . . . . .

· A1"gilla. . . . .
Humos (por differença)

1,84
10,82

79,50
420,36
419,87

9,01
gr.

1.000.00

Analyse chimica da terra fina ( 1.000 grammos de
terra seccada contem)

Azotá total .
Azoto nitrico
Cal .
Magnesia. .
Potassa.
Acido phosphorico.

3,01
0,057
0,07
0,04
0,89
0,95
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AMOSTRA N. 9

Resultados :

Analyse physica chimica da terra seccada no ar.

Agua a 150 gráos.
Residuo sobre a peneira de 1 mim'

Contendo. .

Terra fina atl'ave3sando a peneira de
1 m/,u ,

gr.
47.60
49.58

. ~ Restos organicos,
~ Ped?"as. . . .

~
l11ate?"ias organicas, .

') Areia..;...
90:'-.82 1 'l

j I"gl a. . . . . .
Rumos (pOl' ditre?"ença).

gr,
1. 000.00

1,80

47,78

73,52
552,79
274,49

2,00

Ana1yse chimica da terra fina (1.000 grammos de
terra seccada contem).

:..

Azoto total.
Azoto nitrico.
Cal.
Maguesia.
Potassa .
Acido phosphorico

2,15
0,01
0,07
0,03
0,87
1,6G

AMOSTRA N. 10

Resultados:

Aua1yse physica chimica da terra seccada no ar.

Agua a 150 :gráos.
Residuo sobre a peneira de 1 mim

Contendo. .

Terra fina atravessando a peneira de
1 ul/m

All1.lyse chimica da terra fina. .

gr.
64:. 70
18.69

. ) Restos organicos .
t Pedras. . . .

~
Materias organicas .

916.61 Arei,a. . " .
Argzla. . . .
Humos (por dilfel'ença).

gr.
1.000.00

Azoto total. .
Azoto nitrico.
Cal ..
Magnesia.
Potassa
Acido phosphorico

1,17

17,52

67,41
594,30
250,44

4,46

1,97
0,02
0,05
0,07
0,63
1,21
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TABELLAS NUMERICAS
DAS

""'

OBSERVAÇOES METEOROLOGICAS

Janeiro a Abril de 1893





Estado
de Minas Geraes

Janeiro :lo Abril de 1WJ

,

COMMISSÃO n'ESTuno nAS LOCALIDADES ·~;INmGADAS PARA ANOVA CAPITAL·. .:;

h~

Quadro das observaçÕes :bar0111etricas

Alturas barometricas redlizll,las a 0° e ao nivel do mar

Estaçã.o:
Varzea do Marçal

Al~itulle.... 90Jm.COO.

JANEIHO FEVEREIRO MARÇO ABRIL

9h. 15' A.:II. 1h. P. M. 9h. 15' P. 'I.

d

ci.
E
"f:-<

9h. i;;' A. ,I. ib. p. M. 9h. 15' P. ~r.

'":>
~

'"

• d

'6. 2

'".f:-<

1h..\. M.

d

6
E
~

9h. 13' P. M.

d

6

"a
f:-<

:>

t
'"

9".15' A. M.

d

6
E
~

1h. P. M • 9h. 15' P. M.

11----1-- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- --- --- --- -- ---------- --- -- ----- --- ----- ---

2

220.0 760.38 260.0 756.41 230.0 757.1,3 733.03 ~20.0 761.40 250.0 737.82 ~00.0 761.79 760.34 200.0 7"3.60 2to.0 760.53 200.0 7115:.99 762.40

220.5 757.51 270.0 7511.03 210.5 756.73 7';6.77 21°.0 762.19 250.0 731.0'. 22°.5 753.80 7;;3.ll8 230.0 760.92 2"0.0 754.2j 220.0 730.01 758.05

3 220.0 75;1.71 210.5 T5.íO 210.3 736.'10 735.03 230.0 760.62 2,0.5 754.94 220.5 757.51 757.60 :230.0 7M.71 280.0 744.08 220.0 161.0) 7511.g0 10.0 765.57 190.0 781.ll8 1ll0.0 7,}i.43 783.W

4 220.3 750.09 210.'; 7311.40 220.0 7j5.83 756.45 220.0 736.01 260.0 753.5i 210.0 758.30 757.62 200.0 761.19 240.8 758.00 220.0 7110.00 75).73 IJo.O 7112.ll8 2,\0.0 75 .94 200.0 7..0.79 760.80

5 210.3 756.06 220.0 755.71 2Co.5 755.60 7511.15 220.0 757.97 2jo.0 756.29 220.0 753.01 157.42 210.0 761.23 210.0 760.93 210.5 760.39 760.87 200.0 7110.40 2io.0 762.10 10J.0 730.49 730.66

li 210.0 757.30 220.5 752.52 210.0 734.40 75;'74 220.5 757.51 2110.0 755.34 230.0 755.53 15;.411 2,2'.0 765.19 2:0.0 756.5', 230.0 759.52 760.42 lio.O 7-31.77 270.0 7113.23 170.0 763.1 762.74

7 200.0 757.52 210.3 757.03 210.5 757.40 7.37.33 230.8 7;;:;.20 211'.5 753.93 210.5 757.10 755.41 230.0 767.31 250.0 1;;5.M 230.0 160.72 761.52 (0.0 762.47 2io.0 760.13 200.0 761.60\ 731.0\1

8 220.0 75 .71 20\0.0 754.91i 2[0.5 755.30 755.6:; 190.0 755.20 13°.0 15~.0) 170.0 757.85 7';7.3" 21°.0 771.0\7 2(,0.0 751.45 210.0 761.30 731.41 22".0 761.30 250.0 760.58 190.0 761.0 761.99

9 20'.5 753.4 220.0 731.91 200.0 757.55 756.32 16'.0 760.37 180.0 750.48 170.0 759.85 7.>9.90 22J.0 73601 2,>'.0 758.113 220.0 760.00 758.21 170.0 700.00 200.0 753.61 16°.0 7ll8.411 762.72

10 200.0 757.6; 210.0 757.40 1J0.5 7>7.98 757.63 1705 7-9.111 190.0 759.19 (9'.0 75:1.0) 759.32 22".0 161.10 250.0 760.53 210.0 760.50 161.71

11 21>.0 7.>7.50 220.0 7,;1.01 ~00.0 158.00 757.50 210.0 758.W 2io.5 756.93 200.0 7-'; .1l3 151.9:1 200.5 161.67 230.5 16-1.20 210.0 760.10 163.9)

12 1 0.5 158.13 220.0 758.01 200.0 753.90 753.36 220.0 15 .97 26°.0 157.31 22".0 760.88 759.06 21°.0 133.38 22°.0 761.20 19~.3 164.11 761.90

13 200.0 731.30 220.0 758.01 200.0 7-';8.50 753.10 230.1 100.03 230.0 759.31 21°.0 153.10 759.19 21°.0 763.8) 2:;0.5 160.81 20°.0 162.73 7112.30

H 210.0 753.10 230.0 157.63 220.0 751.01 731.53 230.0 75';.71 210.0 759.85 220.0 761.70 759.0:1 200.0 763.69 270.0 760.75 20°.0 763.99 762.81

13 220.0 75.01 250.0 1j6.69 200.0 753.30 751.73 200.0 761.49 270.5 75 .01 200.0 761.50 760.37 23°.0 783.32 260.0 131.13 20°.0 163.7J 711275

16 220.0 758.01 220.0 751.91 210.0 15.60 758 17 210.0 733.11 280.0 7;;1.33 220.0 162.70 757.82 20'.0 103.69 250.0 750.88 200.0 762.79 162.12

11 210.0 753.33 210.0 757.60 200.3 753.37 753.15 2~0.0 761.93 280.7 759.56 23'.0 762.32 76l,27 22'.0 761.20 270.0 139.75 210.0 163.23 7111.41

13 220.0 1GO.IO 230.0 153.63 200.5 753.79 15).17 2-10.0 753.05 270.0 75 .25 210.0 761.13 137.1 220.0 761.23 230.0 759.33 200.0 762.69 1d3.10

1) 190.5 73.G8 2;;0.0 75883 230.0 75.53 138.81 2io.5 757.13 200.5 731.2' 23'.~ 760.31 751.44 200.0 7'1.99 230.0 161.33 220.0 762.00 76 l, 77

20 220.0 757.91 1260.0 737.6·1 220.4 755.~5 1';1.37 210.5 754.99 2~0.2 756.83 20'.0 702.63 758.13,230.0 705.81 210.0 761.3:1 21>.0 758.70 161.97

21 22'.:3 7:;8.11 260.0 757.2) 230.:; 75;'07 758.02 200.2 1GO.2l 240.8 7';3.21 200.0 760.5<1 73.9:i 22'.0 758.71 250.0 731.11 20°.5 7';7.47 751.17

22 230.0 1j8.50 280.5 7;;6.15 250.0 1jü.51 .57.10 220.0 759.71 210.5 751.43 190.0 160.2J 759.1\

23 230.5 733.32 2,0.0 733.9ü 230.0 753.53 757.27 190.0 1jO.30 210.0 761.3J 200.0 701.50 7<30.79 200.0 760. 9 230.5 73 .12 210.0 7';9.60 759.59

2.'\ 210.5 7:;0.00 1280.0 756.5G 2jo.0 75:;.96 751.17 200.- 7:>9.9:1 2:;0.0 756.94 200.0 761.1) 75 .57 19'.5 703.97 230.0 753.92 20°.0 762.0:1 761.99

25 230.0 138.53 280.0 753.65 220.0 157.41 757.41 220.0 760.70 :.00.0 753.73 210.0 7<30.10 759.31,' 210.0 753.00 230.0 755.93 210.0 73.!lO 138.1

20 220.5 753.81 2~0.0 157.14 220.0 'i57.1I 757.69 210.5 7CO.89 230.0 160.G2 230.0 750.62 1CO.38 210.0 1GI.2 230.0 753.71 2Jo.0 759.63 75.23

21 220.0 759.21 230.0 757.:3 ~30.5 75 J,2 7:;3.3\ ,00.;; 763.5 ~50.0 700.33 210.5 763.01 762.32 210.0 1ü2.·19 2':0.0 15~ .5\ 210.0 7113.23 7CO.·H

23 230.8 7:;3.·10 230.5 738.23 2·10.0 758.:;0 7j'.71 23".0 759.73 260.0 757.93 220.:; 761.63 763.78' 23'.0 151,3i 270.0 755.13 230.0 739.62 i53.37

23

30

31

230 o 75}.63 23'.0 738.GI 230.0 738.83 759.03

21°.0 7üO.GO 230.0 1j7.51 220.:; 7;;7.51 13 .55

210.0 7~O.30 230.0 15';.8/, 220.0 73 .01 75 .03

220.5 7G~.50 250.0 1ti8.02 19".5 7ti2.27 164.~·

21°.0 763.48 21,0.0 762.03 20".0 733.33 103.86

20'.0 16309 230.0 753.33 200.0 762 .• 9 7GI.71

Médias 210.52 758.33 200.65 736.87 220.11 757Aü 751.55 210.54 758.3 230.12 757.71 210.33 7:;9. 8 753.72 210.31 702.91 2\0. j 75 .36 200.83 761.50 7Cü.93 19°.33 7il2.76 230.22 759.4; 1°.71 1ll2J.5 7111.G2

1
Rio de Janeiro, 30 ele Abril ele 1893, José ele CcmJalho Almeida) E. C.





COMMISSÃO D'ESTUDO DAS LOCALIDADES INDICADAS PARA A' NOVA CAPITAL
Estado

çl.e Minas G~raeSl
Ouadro das obs rvações thern1Qmett'icas
00'

Estação:
VÇl,r~e~ go ~arça~

, • - -

JANEntO FEVEREIRO MARÇO ABRIL

DIAS " " 'rE~rERATUnA ~. ;< ;< 'fE:IlPRRATURA .-. .: " TIDlrERATunA ;<
" TE~rPEnAl'URA

..; ~ o: ..( ~ o: .. ~ .; ~.

~
~... - ::i - .. o. .., -~ :5 Q o:

~ '" ~ õ
~ !!:l -~ ~

'1'> ;;., '" .~ x ~ ~~ ..,
~

':.J
:: .... .... .... .! " .... ;; ;;,:;:. oS ;;:; ~ -2 ~ .5

::
~ oS ::~ ;;:; ~. ;.:;

~ e:; "" ,<; ã ~ e:; ..-; ,<; e:; e:; ,<; ,<; e:; :;;:
c> ,<;

----- -- -- --- --- -- -- --- --- -- ---- ----- ---
1 - - - - - - 210.0 2õo.0 220.0 230.0 289.0 150.0 210. 210.6 180.0 210.4 250.0 18°.5 1!>0.0 230.0 1!>0.5 200.5 210.0 i50.5

2 - - - - - - 22°.5 270.0 21°.2 240.:> 280.8 160.0 210.2 250.0 22°.5 220.9 2;0.5 15°.0 230.0 230.0 220. o 21 .3 280.0 1)0.0

3 820.0 220.5 22°.5 220.3 230.0 21°.0 230.0 270.0 ~00.0 23°.3 2Jo.0 170.0 2100.0 210.0 220.0 240.3 2So.0 i7.>.5 180.0 i 0.5 160.0 170.5 230.0 i2°.0

4 22'.0 210.5 210.1 210.7 230. J 210.0 210.5 260.0 210.0 220.8 20.0 i6°.8 i!>0.8 flfo.O 21°.5 210.7 25°.5 1;0.0 i:o.O 230.0 260.0 200.6 230.0 iJo.O

5 210.2 210.2 200.3 20o.!> 230.5 iCo.5 ~2°.5 260.0 220.5 23°.6 280.5 i10.0 200.0 2::0.0 200.5 210.8 2;:;0.5 i8O.0 200.0 2100.0 1 0,5 200.8 250.0 110,0

6 21",3 220.0 200,3 210.2 2ôo.5 200.0 220,0 250.5 .1:20,0 23°.i 20°.0 170.0 230,0' 2jt1.0 220,0 23°.3 210,0 1~0.0 160.5 210.0 170.0 180.1 230.0 110.0
- ,

1 210,0 230.0 200.5 210.5 230.5 i<;o,5 23°.5 2'1 0 .5 210,0 230.0 280.0 i6°.5 230.0 2:i." ,o 230.0 230.6 250.0 190.5 i70,O 230.0 200.0 200.0 220.5 i3°.0

8 22n,O 2.n.0 220,5 220.8 250.0 i!>0.5 i8°.5 190.0 i60,O 170.8 i70.0 160.0 20°.0 230.0 210,5 210,5 250.0 17°.5 200,0 230,0 i!>O.O 200.6 250,5 i10.5

o 20n.5 210.0 200.0 200,5 22°.5 20°.0 i~o,8 170.5 170.0 iOo.7 1 0.0 150.0 210.6 25~.2 2!0.0 22°.6 250.5 210.0 170.0 200.0 110.0 180.0 200.0 iiO,5

10 20'.5 210.0 200.0 20n.5 210.5 i9°.5 170.0 i 0.0 i8°.5 170.8 200.0 160,0 220.0 240.0 200.0 2.20.0 250.0 140.5 - - - - - -

11 200.5 210.0 21 n.0 200. 220.5 200.0 210.0 2100.0 200.0 210,6 250.0 i 0.0 200.Q 230,0 200.0 210,0 230.5 160.0 - - - - - -

12 ioo.5 210.0 210.0 200. - 22°.0 i8°.0 210.5 2,,0.5 230.0 230,3 2Jo.5 i8°.0 200.0 22°.. 0 i!>O.O 200,3 230.0 i 0.0 - - - - - -
i3 20'.0 2~0.0 200.5 200.8 23°.0 i9O.0 230.5 22°.0 200.5 220,0 2:0.0 2Go.0 210.6 25,°.. 0 200.0 22°.2 2,0,0 170.0 - - - - - -
ii 21°.0 220.5 200.0 21o.i 230.5 20°.0 230.0 250.- 210,0 230.i 270,5 170.0 200.0 2,jo,O 200.0 220.0 2:0.0 100.0 - - - - - -
15 21°.0 210.5 210,0 22°,i 200.0 i9°.0 200.0 270.0 210.0 220,6 2;0. 1~0.0 230,0 26n.O 190.0 220.6 260.0 170.0 - - - - - -
1" ;22°.0 21°.0 210.0 210.3 210.3 210.0 210.0 210.2 220.0 230,10 290.0 :150.5 ~00.0 250.0 200.0 210.6 260,0 120,0 - - - - - -
17 210.5 210,0 200.0 200.8 210.0 JOO,5 210 0.0 2 0.5 250,5 2:0.0 290,5 lio.O. ~2O.0 210.0 200.0 230,0 210.5 130,0 - - - - - -
lS 220.0 230.0 200,0 210,6 230.0 1 0.0 2100.0 230.0 210.0 240 6 280.5 20n.0 2~0.0 26.0.0 1!>0.0 22°.6 270.0 1{0.0 - - - - - -
i!> 22°,0 2:;0.5 220.5 230.3 270,0 1!>0.0 2100.2 280.2 22°.0 210. 290.5 19n.0 21°.0 260,5 210,5 230.0 280.5 1100.0 - - - - - -
2) 21°.5 2;0.5 220.0 23'.0 270,3 210.5 2Co,4 2~0. i9'.0 210,4 25°,5 1 ) .0 230.0 210.0 210.0 21°.6 210.0 180 o - - - - - -
21 210.0 ~5O.0 23°.4 230.i 280.7 i~o.O 200. 210°.6 ino.6 2Jo.ll 240.8 160.5 220.0 21°.0 20°.5 22°,i . 24.0.0 i9O.0 - - - - - -
22 230.0 230.0 210.0 230.3 300,(1 i8'.5 - - - - - - 210.0 2\0'.0 i9°.6 210.7 2io.5 1 0.0 - - - - - -
23 22°.0 2·10.0 230,5 230.1 280.5 i70.0 iJO.O 200,0 i9°,O 190.3 230.0 i5°.0 200.0 230.0 2Co.5 21°.1 230.5 180.0 - - - - - -
21 220.0 270. 230.8 210,5 300.0 160.0 200.2 240.0 200.0 210.4 250.5 leO.5 i9o.l. 220.0 i!>o.O 2eo.l 230.5 i '0.0 - - - - - -
25 230,0 230,0 220.5 220.8 2~0.5 i8°.0 220.0 200.0 200,5 220.8 260,0 ·170,0 21°.0 220.0 210.0 21°,3 2\0.5 i3°,O - - - - - -
23 220.0 230.5 220.0 220.5 260.0 i70.0 210.0 22°.0 200.0 210.0 230.5 i9o.0 210.0 250.0 i9°.5 21°. 230.0 1Go.5 - - - - - -
27 21° ,O 21°.0 230.0 210.6 270,3 130.5 200.8 2·~0.3 210,0 22°.0 2:°.0 illo.O 210.0 250.0 210,0 220.3 250.5 iEo,O - - - - - - I
28 230,0 270.0 240.5 21.0 , 28'.5 180.5 220.8 200.0 220.0 230.0 210.0 i8°.5 230.0 260.0 230.0 2\0.0 270.0 LO.O - - - .- - -
2) 23°.0 260.0 2.2n.O 230,6 26o, 210.5 - - - - - - 22°.0 250.0 i90,O 220 .0 270,0 1 0.0 - - - - - -
30 200.0 200.0 2~0.0 200.6 210,0 i6°.8 - - - - - - 20),~ 230.6 200.0 210.3 260.0 i80.0 - - - - - -

31 210,0 2:0.0 21°.5 220.5 270.0 i':o,O - - - - - - 20°.0 230.0 200.0 210.0 230,5 170.0 - - - - - -
-- -- -- --- -- -- -- --- -- -- -- --- ---- -- -- -- -- ---

Médios .• 2l0.Io 230,0 210.6 220,0 250.2 1 0,8 210.3 2~o,5 2,o,!> 220.2 260,0 i6o,O 21>,3 240.10 200.10 220.0 25'.10 ioo.9 180.8 220.tl 1 0.7 ~00.0 230.7 110°.8

Dio de Janeiro, 30 de Abril de 1893. José ele Cctl'TxllllO AlmeiclCtJ E. c.





Estado
de Minas Geraes

COMMISSÃO D'E8TUDO DAS LOCALIDADES INDICADAS PARA ANOVA CAPITAL
Quadro das observações psychrolnetricàs e hygrolnetricas

Ja.:n.eiro a Fevereiro d.e 1893

Estação:
Varzea do Marçal

JANEIRO FEVEREUtO

- ~

rn TE:-\SAO DO V.\f'Olt psY"cnnO).fETBO lIYGROl1ETRO rn TE~SÃO DO V\Pon PSi·CJIilO:\Ii::T:10.-.: .-.: nYGR::nIETr..Q

A A
e ã á ti ã E Ei é e e e I EE e e E I E.; ç:;. .~ ç:;. <l .; ç:;. <l d a. <l d -

P.- " :; :; :; ç:;. .~ d ç:;. <l
'"O P.- P. P.- p. '"O P. :;

~ ~ ~ ~
.'" ," ;;, ~ ;;., ~ "" ;-., ." ;;., ~ ~~ ;;; ..-< ..-< ..-< ;;; ..... ," ;;;,<; .c

~
,<;

~. .c ..... .c ""§, ..... .r: - ..... "" .c
õ\ õ\ "" õ\

..... §, "" ..-<--- '" '" ~ '" '" õ--- --- --- --- --- -- ----- --- -- -- - -"'- -- ---
i - - - - - - - - - - - - 1 13.52 15.42 12.01 13.9; 73 O~ 02.00 63.00 07.00 72.00 03.00 OS.OO OS.OO

2 - - - - - - - - - - - .- 2 15.40 13.58 13.53 13.20 77.00 03.00 74.00 71.33 n.oo 02.00 75.00 70.65

3 15.15 15.70 13.79 15.58 77.00 78.00 73.00 77.60 75.00 75.00 70.00 70.33 3 14.70 18.42 12 tiJ li> 24 7l.00 70.00 72. CO 7100 70.00 72.00 73.00 71.00

4 10.00 13.12 15.10 lj.08 83.00 82.00 2.00 83.33 87.00 7n.00 70.00 81.00 4 H 02 16.33 13.52 14.62 73.00 65.00 73.CO 70.3:1 72.00 05.00 73.00 70.00

5 15.'12 1 .10 15.12 13Ai 82.00 82.0) 82.00 82.00 7n.00 8LOO 79.00 79.66 5 14020 15·12 14.02 i1.55 70.00 62.00 68.00 6060 7000 03.00 08.0) 67.00

6 10.41 17.07 16.78 10.75 83.00 86.00 91.00 87.63 82.00 83.00 00.00 83.00 6 13 53 16.87 1·1.51 14.9ú OS 00 07 ao 74.00 69.05 63.00 60.0) 73.00 6S.33

7 15.12 17.27 ii.73 16.01 82.00 83.00 9l.00 5.33 3.CO 82.00 8 .00 S4.33 7 13.53 14.03 16.78 15.00 63 00 6LOJ 9l.00 7266 63.00 03.00 ()O.O~ 72.06

8 16.18 10.6- 15.7J 16.20 82.00 73.00 7S.00 78.33 7.. 00 7300 79.00 77.00 8 11.23 i\. 75 12.09 13.70 \la. 00 CD.OO 89.00 80.66 ~O.CO 00.00 87.00 8).33

\l 15.12 15.12 15.73 15.32 82.00 82.00 81.00 85.00 83.00 8300 88.00 8í.66 \l 12.21 13.83 12.93 12.03 01.00 03.00 93.03 91 33 0l.00 \ll.00 \l0.00 90.60

10 14.13 15.99 15.00 15.01 81.00 87.00 87.00 83.00 79.00 88.00 88.00 8,.00 10 13.6S 12.32 15.05 13 08 93.00 0.00 95.00 \l0.00 \l3.00 7\l.00 \l3.00 89.00

11 t4.08 15. t2 13.12 15.07 87.00 82.00 82.00 83.60 85.00 82.00 93.00 83.33 11 15.\l3 13,43 17.30 17.25 86.00 8300 100.00 8J.66 8 .00 83.00 \l8.03 8n.63

12 14.13 15.12 15.12 14.70 81.00 82.00 82.00 LGO 79.00 7J.00 79.00 73.00 12 16.47 10 62 17.27 16.7.1 86.00 63.00 83.00 7n.00 85.00 66.00 83.00 78 00

13 14.13 11.51 1" .12 14.53 8UO 74.00 2.03 79.00 78.00 75.00 79.00 77.33 13 13.28 lS.2\ 17.00 18.17 00 00 93.0) 93.00 02.0Ó 90.00 \l5.00 95.00 03.33

ii 15.93 16.71 14.13 :15.50 6.00 82.00 81.00 83.00 3.00 8UO 79.00 1.00 14 19 04 17.50 :16. 7~ Ui? 91.00 7200 91.00 84.06 91.00 7000 00.00 83.66

15 15.93 20.92 15.12 :17.32 87.00 \lI. 00 82.00 80.60 5.00 90.00 70.00 1.06 13 15.73 1 .42 13.12 16.42 01 00 70.00 82.00 81.00 9l.00 70.00 81.00 SO.06

16 16.16 1:5.12 10.78 1.6.02 82.00 2.00 91.00 85.00 1.00 70.00 83.00 8l.00 16 10.7:3 ló 46 17., ii 04 01.0) 61 03 9l.00 81.00 01.00 01.0) 00.00 80.06

17 17.33 16.78 15.73 16.61 \l1.00 ()j.00 01.00 91.00 88.00 87.00 8 .00 87.65 17 16.03 17.49 :17.73 17 29 73.00 0000 03.00 65.06 73.00 61.00 63.00 63.60

1 17.88 17.27 15.73 '10.06 91.0 83.00 01.00 88.33 87.00 83.00 88.00 SO.O; 18 18 43 1).04 :1j.63 18 aí 83.00 73.00 75.00 78.00 83.00 75.00 7500 77.60

10 12.01 10.40 16.71 1.5.34 06.00 133.00 82.00 72.33 68.00 65.00 82.00 71.05 ta 13.53 14.07 17.88 15.16 71.00 50.00 OLOO 71.66 77.00 51.00 91.00 73.00

20 16.'\7 15.73 15.10 16.12 80.00 05.00 e2.00 77.00 5.00 M.OO 8 .00 79.06 20 15 43 16.15 13.20 14.93 87.00 DO 00 8100 70.00 87.0) 63.00 82.00 79.33

21 13.52 16.01 17.27 1.5.01 73.00 () .00 83.00 74.60 75.00 6J.00 2.00 73.33 21 12.10 14.57 12.83 13.17 66. ia 0300 71i 00 68.33 05.00 62.00 73.0n 60.06.
22 17.27 17.27 n.79 16.78 83.00 8:1.00 71.00 79.00 81.00 82.00 72.00 7 .33 22 - - - - - - - - - - - -
23 15.16 :17.01 15.24 '15.14 E2.00 77.00 7100 76.63 2.00 77.00 70.00 76.33 23 14 t3 li.13 13.20 13 2 7600 1 00 8l.00 7n.33 73.00 79.00 82.03 78.06

24 13.31 2l.12 17.14 ·17.\l5 70.00 70.{)0 78.00 78.06 79.00 73.00 8l.O0 79.06 2\ 1 LOI 14 .94 12.59 13.85 80.00 67.00 72.00 73.00 78.00 00.00 73.00 71.65

25 10.35 15.55 15.08 '15.06 70.00 7/1.{)0 80.00 77.06 70.00 73.00 0.0) 77.33 25 16 10 15.42 H.6S 13.42 8200 02.00 8LOO 13.00 3.00 02.00 81.00 73.33

26 16.15 15.24 13.50 :15.00 2.00 7:1.00 63.00 72.00 82.00 68.00 01.00 70.33 2; 15.12 14 51 14.13 1-í 5) 82.00 7·1 00 61.00 79.00 n.oo 75.00 70.00 77.33

27 15.12 13.52 15.20 11.61 82.00 73.00 74.00 70.33 7J.00 72.00 73.00 74.66 27 14.61 13. \la 15.12 H.5-i 80110 Ol.OO 82.00 74.33 78.00 62.00 7".00 72.00

23 15.55 1'1.81 12.\l8 1l.45 74.00 50.00 57.00 02.33 75.00 57.00 58.00 63.33 28 15.67 15.78 10.10 :15.87 76.00 63.00 82.00 7365 76.00 5).00 70.00 71.33

23 10.4 16.87 15.31 '16.19 78.00 67.00 :77 00 74.00 70.00 68.00 7 .00 75.00 - - - - - - - - - - - - -
30 12.01 17.62 15.16 ':15.53 130.00 78.00 82.00 7i.33 60.03 79.00 82.00 73.00 - - - - - - - - - - - - -

31 13.12 10.01 14.81 '.:13.32 82.00 58.00 TI .(lO 75.66 82.00 68.00 78.00 76.00 - - - - - - - - - - - - -
--- --- --- - -- --- --- --- --- -- ----- --- ------ -------- --- --

MédiAS 15.51 '16.33 15.55 1e ·.81 81.21 77.58 80.65 70.82 80.17 76.72 70.83 78.00 Medias 15.24 15.93 15.0j 15. -1l 0.23 6J.ú5 1.52 77.24 7J.70 60.81 80.02 i 70.81

.. -

3
Rio de Janeiro, 30 de "Abri! de 1893. José de Carvalho Almeida, E. c.





Estado
de Minas Geraes

COMMISSÃO D'ESTUDO DAS lOCALIDADES INDICADAS PARA ANo1ACAPITAL
Quadro das observações psychrolnetricas e hygr0111etricas

J.\I.1:arço a .A..bril. de 1893

Estação:
Varzea do Marçal

1
MARÇO ABRIL

TE:iSÃO DO '.\POR l'SYCnnO~ETRO liYGnO:.IE'rnO TEl'ôSÃO DO VAPOR PSYCnRO:.!ETRO BYGRO:llETRO
(/) (/)

.... -.:
H ~Çl

E E e a E 5 E S E e ti E EE P- C'! d E P- " d P- C'! a P- C'! E .g E .l:l" :;;
P-

:;; :;; " :;; " p.

'" " P- 't:I

~ - ~ ;r.. ;;., ~ ili P-
~ :s P-

~
.~

;;, '"
.., à. :s-~ !.C: ... "" ~ ~;.. .,., ,<; .,., .,., r; G -;. ,<; .,.,

~
!;l ,<; ,<;

g ~ g ~ :;:,

1-· g õ õ õ õ õ õ õ " õo
-- -- --- -- ._- -- ._- -- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- -- ---- -- ---

II 1 1'U3 H.;;7 13.81 11.31 75.00 03.00 00.00 70.00 7 .00 63.00 Sll.OO 77.33 1 13.20 13.89 14.75 13.94 81.00 M.OO 90.00 79.00 79.0) 05.00 94.00 70.33

- 2 15.6;; 14..32 15.01 13.33 .0.00 01.00 71.00 74.G5 3.00 62.00 73.00 72.Gü 2 15.55 15.96 16.10 15.87 7\.00 57.00 82.00 71.00 75.00 55.00 2.00 71.00

3 l' .-12 16.5 1õ.Hi 10.12 70.00 63.00 200 71.60 70.00 63.00 3.00 72.00 3 12.32 13.13 12.0) 12.51 80.00 85.00 80.00 84.66 83.00 83.00 01.00 83.00

4 j \.';8 15.52 10.47 15.52 85.00 72.00 87.00 81.33 87.00 73.00 85.00 81.60 4 H.75 15.55 15.73 15.3\ 90.00 74.00 91.00 85.00 ~O.OO 75.00 91.00 85.33

5 15.73 l6.01 10.23 10.00 01.00 6 .00 91.00 83.33 03.00 70.00 93.00 85.33 5 15.73 10.65 12.52 11.97 01.00 75.00 76.00 80.6, 93.00 73.00 77.00 1.00

6 ii.27 11l.01 17.88 17.0} 83.00 6 .00 91.00 80.66 83.00 6:>.00 91.00 81.00 6 10.00 10.4 11.48 10.83 79.00 57.00 80.00 72.00 7J.On 5:>.00 7:>.00 7;2.33

7 13.0\ 17.81 15.55 17 ...7 91.00 76.00 71.00 80.33 91.00 75.00 73.00 79.66 7 12.93 13. 9 1>'13 13.65 90.00 66.00 81.00 79.00 87.00 60.00 82.00 78.38

8 H.13 15.55 14.81 14.83 81.00 74.00 75.00 76.6} .3.00 73.00 75.00 77.00 8 15.73 13.80 13.20 14.27 91.00 65.00 81.00 79.33 90.00 66.00 79.00 78.33

9 ii. ij 19.53 15.12 10.47 77.00 82.00 82.00 80.33 70.00 3,00 85.00 82.33 9 12.93 12.59 13.20 12.91 90.00 72.00 1.60 81.00 90.00 72.00 82.00 81.33

10 11.13 13.93 14.13 ii.OO 81.00 62.00 81.00 74.65 82.00 6,.00 7J.00 75.33 - - - - - - - - - - - - -
11 1·1.13 15.55 15.73 15.14 1.00 74.00 91.00 82.00 82.00 73.00 8800 81.00 - - - - - - - - - - - - -
12 1\.13 14 .57 13.20 13.97 81.00 74.00 81.00 7 .65 81.0) 75.00 81.00 79.05 - - - - - - - - - - - - -
13 15.12 16.0·\ 14.13 15.10 .2.00 63.00 81.00 77.00 83.0) 69.00 81.00 77.65 - - - - - - - - - - - - -.
ii 15.73 13.71 H.13 '1\ .52 91.00 4 .00 81.00 73.33 .8.00 55.00 83.00 75.50 - - - - - - - - - - - - -
15· 13.89 13.71 11. 71 13.10 66.00 53.00 72.00 61.33 a .00 61.00 70.00 56.33 - - - - - - - - - - - - -
15 11.13 1<1.32 1\.13 H.19 81.00 61.00 81.00 74.33 83.00 59.00 91.00 77.55 - - - - - - - - - - - - -
17 H.51 13.09 11.13 13.91 74.00 4J.00 81.00 5 .00 75.00 51.00 79.00 68.33 - - - - - - - - - - - - -
18 15.5) 13.11 13.20 11. 15 74.00 55.00 81.00 7000 73.00 56.00 2.00 71.00 - - - - - - - - - - - - -
19 n.12 16.51 H.17 15.27 82.00 63.00 75.00 74.66 81.00 05.00 77.00 74.33 - - - - - - - - - - - - -
20 15.53 16.78 15.7 16.37 74.00 01.00 91.00 85.33 73.00 90.00 00.00 85.00 - - - - - - - - - - - - -
21 16.16 18.43 15.43 16.67 82.00 3.00 83.00 3.66 83.0J 82.00 88.00 84.33 - - - - - - - - - - - - -
2,2 13.23 18.43 n.98 17,55 83.00 3.00 94.00 87.50 01.00 2.00 95.00 80.33 - - - - - - - - - - - - -
23 15.73 15.55 10.23 15.81 . 01.00 74.00 91.00 85.33 00.00 75.00 03.CO 86.00 - - - - - - - - - - - - -
2\ 16.10 ii .88 14.75 15.2-1 96.00 91.00 90.00 92.33 97.00 90.00 00.00 02.33 -- - - - - - - - - - - - -
25 16.78 16.16 15.12 16.02 91.00 82.00 82.00 83.00 00.00 82.00 83.00 3.00 - - - - - - - - - - - - -
2} 15.78 17. 1 1'-91 16.51 91.40 76.00 85.00 4.33 00.00 73.00 87.00 4,00 - - - - - - - - - - - - -
27 15.78 17.81 16.78 17.12 91.00 76.00 lH.OO õ 00 91.00 77.00 90.00 85.00 - - - - - - - - - - - - -
28 17.27 15.42 17.27 16.55 83.00 62.00 83.00 76.GO 82.00 a3.00 3.00 76.00 - - - - - - - - - - - - -
23 1:>.53 17.81 16.33 iG.57 74.00 7600 illlt.OO 80.00 73.00 75.00 9S.00 82.00 - - - - - - - - - - - - -
30 13.40 16.93 11.13 15.51 87.00 78.00 8l.00 2.00 85.00 79.00 81.00 8l.6> - - - - - - - - - - - - -
31 13.73 i3.8) 14.13 11.5 91.00 63.00 81.00 70.33 90.00 66.00 82.00 79.33 - - - - - - - - - - - - -

--- --- -- -- -- --- -- --- -- --- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
Medias 15.61 15.93 n.08 15.55 ,2.96 70.22 '4.i3 70.iO 83.29 70.95 1.12 79.56 Médltls 13.75 H.OO 13.69 13.82 83.11 58.(l6 83.44 79.007 85.11 58.33 8~.11 79.18

,

Rio de Janeiro, 30 de Abril de 1893. José ele Carvalho AlmeicUl, Ii:. C.





lilstado
de Minas Geraes Ouadro

'"

i
COMMISSAO D'ESTUDO DAS LOCALIDADES INDICADAS PARI ANOVA CAPITAL

{
I
~

das observações pluviometricas, evaporon1et'~icas e ozonolnetricas

Ja:n..eiro a A.bril de 1893 I
I

Estação:
Varzea do Marçal

JAKEIRO l~EVF:ltEIRO MARÇO ABRIL

DIAS DIAS
~

CHO\'A EVAPORA'Ç:iO OZOXA CUU\'A EVAPORAÇÃO OZOXA CllOVA EVAPORAÇÃO OZOXA CHUVA E\'APOR.\ÇÃO OZO:'\A

1 1Jl.1U

1 - - - - 2.00 7.0 1 17.00 2.11D 0.0 - i. o S.O
2 - - - - 3.90 4.0 2 3.50 3.10 8.0 - 2.70 0.0.
3 7.30 1.50 4.0 - 2.00 0.0 3 1.30 2.30 0.0 1.00 1.20 9.0
4 1.10 i. o 5.0 - 2.S0 4..0 4. 6.50 2.70 0.0 1.00 1.30 0.0
5 -. 2.20 4..0 - 3.30 0.0 5 23.90 1.60 7.0 2 .00 2.20 S.O
6 - 2.70 3.0 - 5.4.0 4..0 6 1.00 1.40 7 o - 3.10 7.0
7 - 2.60 4.0 1.00 4.50 6.0 7 14.00 1.50 9.0 - 1.70 0.0
8 11.15 3.30 5.0 20.10 1.20 8.0 8 1.00 2.30 6.0 2.00 2.10 6.0
9 3. o 2.10 6.0 10.20 1.iO 0.0 o -' 2.20 e.o - 1.90 9.0

I

10 21.40 3.0 2).00 O. o 8.0 10 2.4.0 7.0 i1.90 - - - - I

H 1.90 1.90 4.0 10.60 0.80 6.0. H - 1.90 10.0 - - -
12 - 1.70 ·1.0 - 3.70 5.0 12 - 1.90 6.0 - - -
13 - 1.90 4.0 4.00 1.40 6.0 13 - 2.30 6.0 - - -
1·\ .- 1.S0 5.0 - 2.80 4.0 1\ - 2.50 4.0 - - -
15 - 2.30 4.0 - 3.30 5.0 15 - 3.30 6.0 - - -
16 11.40 2.20 3.0 - 3.iO 5.0 16 - 2.60 5.0 - - -
17 32. o 1.4.0 4.0 - 2.60 3.0 17 - 3.20 4.0 - - -
lS 0.00 1.60 4.0 - 4..50 0.0 13 - 1.60 3 o - - -
19 - 2.90 2.0 -- 4..60 9.0 19 - 3.70 5.0 - - - I

20 0.70 2.90 4..0 11.00 1.70 S.O 20 11.00 1.30 S.O - - -
21 - 2.20 4.0 1.00 3.30 7 o 2L 3:1.40 1.10 S.O - - -
22 - 3.80 3.0 - 3.20 9.0 22 1.70 1.40 8.0 - - -'
23 - 3.70 4.0 30.00 1.50 9.0 23 44.50 0.90 5.0 - - -
2\ - 3.80 3.0 - 2.90 S.O 24 39.00 0.90 6.0 - - -
25 - 3.20 6.0 25.00 2.00 6.0 25 17.00 l.20 S.O - -. -
23 - 2.S0 4.0 - 1.30 4.0 iB - 1.40 6.0 - - -
27 - 3.70 5.0 - 2.90 3.0 27 5.00 1.40 ~.O - - -
2S - 4.00 5.0 - 2.S0 6.0 28 4.00 2.20 0.0 - - -
20 - 3.30 4.0 - - - 2J 109.00 1.80 10.0 - - -
30 - 3.70 5.0 - - 30 4J.00 1.60 S.O - - --
31 - 3.00 7.0 - - 31 - 2. o 7.0 - - --

ToLaes 103.55 76.50 4.20 141. 90 76.90 6.21 Totnes 384..S0 63.40 6.n 32.0J 1S.00 7. 3

5
Rio de Janei,ro,. 30 de Abril de 1893. Jase de Carvalho AtlmeiclCt., E. C.
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Estado
de M:i.nas Geraes

COMMISSÃO D'ESTUDO DAS LOCALIDADES INDICADAS PARA ANOVA CAPITAL

Quadro da direcção e velocidade dos vento Estação:
Varzea do Marçal

J.\NEIHO FEVEREIRO MARÇO ABRIr,

9h 1:,' a.m. )h. p. UI. 9". IS' )). UI. "clocidalle 9h• lá' II. m. lho p. m. 9h• IS' p. UI. "eloeidade 9h. IS' a. lU. )h. Il.lll. 9h. Iii' Il. UI. "eloeidade 9h. Iii' a. m. Ih. p. lU. 9h.lii' p. m. Veloe Id~dern - - - - - - - - - - - - - --( - -;:; " Ol <l " Ol " "" " <l f! " " <l " " " "
o " o '" o '" o '" o '" o '" ... o '" o '" o

'" .~ o '" o '" o " '"I~ " '" " ,O! d " ,o! o! 'd d 1~ " .=1 ,o! d ,O! " I~

" ,O! " '" " ,oS '" ~"" '" <..

'" <.' "" ;;:; <» '" <> '" " '" '"
<.- 3 <.' '" '" '" "" '" '" <> '" <> "u 'e u 'u u u u 'ü u

'" ;;:;
u 'õ u 'ü u 'ü " " ~

'õ
~

u l'! " 'õ
d

u 'õ u 'u u 'u~ o ~ o 1: oS
d ... o ... o o d o o ... o l'! o ~ o e "iS '5 Q õ Q

;;:; Q õ Q -.; Q -.; ;;:; Q -.; Z -.; iS -.; '5 iS -.; -.; Q
o ;;:;" ~

--
:.- ;... ~ >- :-- .,.. iS -.;;.. i'- i'- r-; ,.-, ,....

~ ::- > > ~-- --- -- --- --- --- -- --- -- --- -- -- --- -- --- -- -- r-;-- --- -- -- -------I - - - - - - - NE O.CO NE 2.70 NW O. o 1.033 S E 0.70 S E 2.10 NE 0.30 1.033 NE 0.90 XE 1.30 NE 0..10 0.867
2 - - - - - - - NB 1.20 NE 3.10 NE 0.75 1.G83 - 0.00 "arial'el 0.0:> - 0.00 0.317 -E 0.28 NE 1.00 - 0.00 0.427
3 1\E O.~O :\w 2.20 I'ariarel 1.75 1,4.0 "ariul'Cl 0.7' 'E 1.30 NE 0.60 0.803 NE 0.00 NE 1.10 - 0.00 O.aJ3 NE 0.05 'E 1.00 - 0.00 0.050
4 - 0.00 S E 2. o - 0.00 0.U33 NW 1.12 NE 2.10 NE 1.10 1.480 NW 1.50 N 0.00 - 0.00 0.700 NE 1.00 - 0.00 NE 0.50 0.500
5 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.000 r\W 1.50 NW 1.20 NW 0.50 1.050 N 0.70 NE 0.75 NE 0.20 0.550 rariur. 0.80 XW 1.70 - 0.00 0.833
Ô E O. o NE 1,33 - 0.00 0.720 NE 0.7 NW 1.00 NW O.CO 0.793 NE 1.00 NE 0.50 NE 0.40 0.653 NW 1.50 N,y 1. o NE 0.00 1.300
7 NE 1.30 NE 1.CO i\E 1. o 1.500 - 0.00 W 0.90 - 0.00 0.300 - 0.00 NE 1.50 -w 0.85 0.783 NE 0.30 NE 0.05 - 0.00 0.417
8 . E 1.20 XE 2.40 TE 1.70 1.770 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.000 'W 1.00 i\E 1.90 NE 0.50 1.133 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.000
9 - 0.00 - 0.00 - 0.00 O.OCO - 0.00 I'ariurel 0.05 - 0.00 0.217 NE 0.00 NE 1.20 - 0.00 0.600 VariaI'. 0.60 NE 1,48 Variarei 0,45 0.843

la - O.CO - 0.00 - 0.00 0.000 - 0.00 NE 1.10 - 0.00 0.367 - O.CO - 0.00 - 0.00 0.000 - - - .- - - -
11 NE 0.70 NE 2.20 NE 1.30 1 ACO - 0.00 NE 0.50 - 0.00 0.167 NE 0.85 S E 0.85 - 0.00 0.567 - - - - - - -
12 - 0.00 NW 3.60 S E 2.70 2.100 - 0.00 'W 0.30 - 0.00 0.100 'W 0.00 NE 0.50 - 0.00 0.467 - - - - - - -
13 NE 1.eO '\E 3.10 NE 1.70 2.233 SW 1.10 - 0.00 - O.CO 0.367 NE 1.10 NE 1.90 NE 0.20 1.037 - - - - - - -
14 'E 0.70 NE 2.80 NE 1.25 1.580 NE 1.30 I'ariure! O. 3 - 0.00 0.710 NE 1.35 S E 0.95 NE O.CO 0.987 - - - - - - -
15 XW 0.30 SE 0.50 - 0.00 0.260 l'aritll'e! 0.50 NE 1..0 'E 0.50 0.733 S E 0.98 "aria\'cl 0.72 NE 0.30 0.667 - - - - - - -
16 - 0.00 - O.CO - 0.00 O.OiJO S\\' 0.75 SW 1.85 - O.CO 0.867 S E 0.68 rarial'ol 0.42 NE 0.40 0.500 - - - - - - -
17 - 0.00 - 0.00 - 0.00 O.CO - 0.00 SW 0.50 - 0.00 0.167 Ynrial'o! 0.20 NE 0.68 NE 0.20 0.380 - - - - - - -
1 - 0.00 NE O.CO KE 0.80 OAOG Ng 0040 NE 0.85 NE 0.20 0,4 3 I'al.'ial·ol 0.7' NE 0.75 - 0.00 0.510 - - - - - - -
19 KW 2.10 KE 2.20 i\'E 0.70 1.766 W LO:> SW 1.45 I'arilll'cl 0.70 1.007 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.000 - - - - - - -
20 KW 1.30 NE 2.70 . E O.CO 1.:,33 - 0.00 1· ".V O. o - 0.00 0.237 I'arial'el O.;; NW 0.75 - 0.00 0.443 - - - - - - -
21 NE 0.70 N'E 1..:0 - O.CO 0.~33 • E 0.85 N \\' 0.75 . E 0.30 0.633 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.000 - - - - - - -
22 - 0.00 NE 2.30 - O.CO 0.700 NE 0.66 'W 0.42 i\E 0.55 0.5-13 - 0.00 NE 0.~2 - 0.00 0.140 - - - - - - -
23 NE 1.10 i\E 2.CO Ynriarcl 1.00 1.566 NE 0.83 NE 1.30 NE 0..15 0.867 I'nrial'ol O. 6 NE 0.05 - 0.00 0.503 - - - - - - -
24 NE 0.40 NE 2.10 NE 1.70 1.400 i\E O.CO NE 1.00 NE 0.30 0.633 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.000 - - - - - - -
25 NE 1.70 Ng 2. o l' E 1. 10 1.523 NE 0.70 1 E 0.75 NE O.W O.OEO NE 0.C4 NE L NE O. o 0.Q01 - - - - - - -
2) i\E 0.80 NE 1.00 NE 0.30 0.9CO I'arilll'cl 0.50 l'urinl'el O.~O , E 0.30 0.567 NE 0.75 'E 1.00 'E 0.30 O. 3 - - - - - _. -
27 NE 0.90 l' E 220 NE 0.00 U33 - 0.00 - 1,43 - 1.10 O. 43 NE 0.92 'E 0.:i6 - 0.00 0..193 - - - - - - -
28 NE 0.70 NE 2.80 " E 0.40 1.300 NE 0.62 'E 0.12 - 0.70 0.4 o Varial'el O. 6 NE 0.1, - 0.00 0.3\7 - - _. - - - -
2\J i\E o.no NE 2.S0 NE 0.50 1.~00 - - - - - - - HE 0.60 NE 0.14 - 0.00 O. 7 - - - - - - -
30 NE 0.60 NE 2.30 - O.CO 0.960 - - - - - - - - 0.00 - 0.00 - 0.00 O.roo - - - - - - -
31 - 8 0.90 NE 2.80 - 0.00 1.233 - - - - - - - I'ufiuvol 0.62 NE 0.4~ - 0.00 0.3:>3 - - - - - - -

-- --- -- --- -- --- -- -- -- -- - --- -- --- -- --- --
~11.02:;

--- -- ---
!Iédia~ - 0.M5 - 1. 07 - 0.680 1.036 - 0.566 - 1.031 - 0.355 0.651 - 0.033 - O.íEO - 0.163 0.517 - 0.703 0.217 0.648

o

G
Rio de Janeiro, 30 de Abril de 1893. José ele Carvalho Almeiela] E. C.





Estado
de lv.bine.s Geraes

COMMISSÃO D'ESTUDO DAS LOCALIDADES INDICADAS PARA ANOVA CAPITAL

Quadro das observações de nebulosidad
Estação:

'V~r~e'!t qQ M!'lJryal

I
-

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL

9h. 15' A. :'ú. 1h. P. M. 9h. 15' 1"'. M. 9h. i::i' A. M. 1h. P. M. 0h, 15' P. ?lI. 911. :15 1 A. lú. 1h. p. >l. 9h. 15' 1"'. M. 9h. 15' A. :\I. i ll , P. M. Oh, l~IJ P. M.

DIAS - - - - - - DIAS - - - - - -
'" '" '" '" '" '" '" '" '" '"" '" '" " '" '" '" " '" "~ '" " '" '" '" '" '" '"'" '" '" '" '" '".:> " lO " 10 " 10 " 10 " '0 " '0 " lO " I::>

~ 10 " I::> " '" '"Qo

Ê <.o' .~
Qo

Ê
Qo a Qo s '" a <.o' 8 '" 8 '" Ê '"

lO "" " " " '" E '" E" " u u ... ... ... ... ... " [; " "" " " " " ... u

" "" " "" " .::> 'O "" ... 'O .::> 'O i: " " "
...... ... ...

~ ~
... 'O '0 'O

>:< ... >:< >:< >:< >:< >:< >:< r:. >:< >:< "" >:< ~ >:< ~ "" ~ ""r=. >:< r:. "" ""--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --
1 - - - - - - 0.2 CK 0.1 K 0.3 li:S 1 0.4 CN 0.3 KN O.i N 0.4 CK 0.2 li 0.3 Cli
2 - - - - - - O.'> CN 0.5 liS 0.-1 S 2 0.3 CN O.i N 0.5 N 0.5 CE: O.ft E: 0.3 Cli
3 O.ft CN 0.3 C 0.5 CN 0.7 CK O,t. E: 0.9 C S 3 O. i K 0.2 C li: 0.1 CN 0.8 N 0.7 CN 0.9 N
.( 0.3 C 0.7 C N 0.6 N 0.6 S 0.7 S~ 0.6 li: N 4 0.4 CN 0.6 N 0.7 !'i O.'\. SN 0.2 N 0.7 N

5 0.6 CN O. CN 1.0 N O. i C li: 0.2 C li: O.i E: 5 0.8 N 0.8 N 1.0 N 0.2 C S O.i S O.i C

6 0.4 N 0.5 E: 0.6 N 0.2 C li: 0.2 K 0.1 C 6 0.9 N 0.7 N 0.9 !'i 0.9 C li: 0.3 li 1.0 Cli

7 0.5 CN 0.7 CN 0.9 N 0.8 CE: 0.4 li 0.9 li 7 0.8 N 0.6 N 0.8 N 1. i) C~ 0.9 C 1.0 N

8 0.4 CN 0.8 N 1.0 N 0.6 N 0.2 K 0.6 KN 8 0.6 CN 0.2 E: O.S N 0.6 Cli 0.1 li 0.2 C li:

9 1.0 N 0.9 N 1.0 N 0.7 CN 0.4 N O.S N 9 0.5 Cli 0.6 Cli 0.7 K 0.3 C li: 0.2 li O. i C S

10 1.0 N 1.0 N 1.0 N O.S N 1.0 N 1.0 li:N 10 0.3 K 0.1 Cli O.i li - - - - - -
11 O.i KS O.i K 0.2 C s 0.7 CN 0.6 N 0.6 I\.N 11 0.4 K 0.3 Cli 0.8 li - - - - - -
12 O.:' CK 0.6 CK 0.5 C 0.5 CN 0.7 K 0.7 I\.S 12 0.2 K O.i C S 0.1 C S - - - - - -
13 0.2 I\. 0.2 C 0.1 C 0.2 CK 0.1 C I\. O.i S i3 O. i li: 0.1 CE: 0.2 K - - - - - -
14 0.3 I\.N O.ft CN 0.7 N 0.6 CK 0.4 I\. 0.8 KS til O.i E: 0.3 C S 0.1 C S - - - - - -
15 0.8 CN 0.8 CN 1.0 N O.ft CK 0.3 K 0.5 KN 15 0.6 E: 0.5 Cli 0.5 K - - - - - -
16 0.4 C. T 0.6 CN 0.7 N 0.1 C 0.1 C S 0.3 KN i6 DA K 0.2 CK 03 CE: - - - - - -
17 1.0 N 1.0 N O. CN 0.7 CN 0.2 CK 0.4 S1\ 17 0.2 C S 0.1 S 0.2 C S - - - - - -
1 0.2 C S O.i CN 0.3 C 0.5 CK 0.3 K 0.5 li: N 18 0.3 E: O.ft CE: 0,1. li: - - - - - -
19 0.6 CK 0.3 C 0.7 li: 0.6 !'i 0.3 li:N 0.2 liN 19 0.4 K 0.5 CK 0.3 CX - - - - - -
20 0.5 N O':' li: 0.6 C S 0.8 ~ 0.2 !'i 0.7 KN 20 0.5 C T 0.6 CN 0.4 KN - - - - - -

2l O.i C 0.1 C li: O. i Ii: 0.5 SN 0.4 0.3 li:S 2l 06 E:N 0.7 N O.ft 1 - - - - - -
22 0.7 CN 0.6 CN 0.9 CN 0.8 C li: 0.5 li:N 0.6 Ii:N 22 0.8 N 0.7 N 1.0 ~ - - - - - -
23 0.6 CN 0.5 CN 0.8 CN 0.6 N 0.9 N 0.9 Ii:N 23 0.5 CN 0.6 N 0.4 CN - - - - - -
24 O.i li:S 0.3 C 0.1 I\. 0.3 C 0.8 Ii: 0.1 Ii: N 24 0.7 N 0.8 N 0.9 N - - - - - -

25 0.6 CN 0.4 C li: 0.8 CK 1.0 N 0.7 CN 0.6 C li: 25 0..8 N 0.8 N 0.9 N -' - - - - -
23 0.6 CN 0.7 C O.'L I\.: 0.3 CN 0.6 N 1.0 N 26 0.5 C I\. 0.4 CE: 0.6 li - - - - - -
27 0.2 C I\. O.i C 0.3 C S 0.4 C li: 0.5 li: 0.2 Ii: T 27 0.6 Nli: 0.2 C li: 0.6 li - - - - - -
2S 0.6 CN 0.5 C li: 0.8 N 0.1 C li: 0.2 Ii: 0.3 C li: 2S O. N 0.7 N 1.0 N - - - - - -

29 0.8 CN 0.6 CN 1.0 N - - 29
.

0.7 N 0.8 N 0.9 N - - - - - -- - - -
30 0.3 CN 0.2 C li: 0.2 C S - - - - - - 30 0.9 N 1.0 N 0.9 N - - - - - -
3l 0.2 C 0.1 C O.i li: S - - - - - - 3l 0.8 N 1.0 I 0.8 - - - - - -

--- --- -- -- --- - --- --- -- --- -- --- --- -- --- --- ----- -- --- --- --- - --
~rddins 0.18 0.4lJ 0.6l 0.5l 0,12 - 0.52 Mddins 0.51 - 0.48 - 0.56 - 0.57 - 0.34 - 0.5i -- - - - -

I !

Rio de Janeiro l 30 de Abril de 1893. José de Carvctlho Atmeida1 E. c.





COMMISSÃO D'ESTUDO DAS LOCALIDADES INDICADAS PARA ANOVA CAPITAL

Estado
de Minas Geraes

Quadro das observações barometricas Estação:
Bello Horizonte

Ja.neiro a. Abril de 1 98
Barom.e"tro For"ti:n :0.. 993 Altitude .... 805 m.

Alturas barometricas redUZidas a 0 0 e ao nivel do mar

Samuel Gomes Pereira) E. C.
Rio de Janeiro, 30 de Abril de 1893.

8

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL

rn 9.h :15 A. M. 1. h P. M. 9. h 15 P. M. -< 9.h 15 A. M. 1. h p. M. 9. 1'15 P. M.
., 9. h 15 A. M. LhA. M. 9.h 15 P. ~l.
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--- -- --- -- --- --- -- -'-- -- ----- --- --- -- --- -- ----- --- --- -- --- -- --- -- --- ---

! - - - - - - - 24.0 754.95 27.0 752.41 21.05 753.44 753.60 24.03 753.1:1 25.08 7~1.04 22.0 753.23 152.46 ~9 o 755.03 24. 0 7j3.61 19.08 755.01 754.55

2 - - - - - - - 24.08 753.81 27.0 752.16 23.02 752.01 752.99 24.°8 752.51 26. 0 751.32 2:1.08 752.91 7;;2.25 23.°; 754.53 2;.03 752.34 21. 03 754.34 753.74

3 :M. o 753.52 26.05 753.70 23.0 752.42 753.21 25.0 75-'1.52 27.08 752.97 23.08 753.52 753.67 25. 0 752.63 25.02 751.37 21. 03 753.55 752.52 23.0 755.71 24.02 754.24 20.08 758.66 755.54

4 :M.O 751.72 28.0 '750.60 22.0 7;0.07 750.80 24.0 7')4.23 26.06 752.73 23.0 753.32 ~753.43 21.°2 755.13 2'2 o 753.78 21.08 753.75 751.22 2'2.08 736.13 24.°3 753.91 21.08 751.50 754.85

5 22.01 751.35 23.0 750.27 21.0 750.22 750.61 24. 08 754.:10 2".°2 752.41 22. 02 752.63 753.05 21.05 755.48 25.0 752.78 22.0 753.98 754.08 22.03 754.14 25.°2 751. /17 21.05 733.14 752.92

6 20.05 751.32 22.0 751.22 20.6 751.55 751.31 24.02 753.69 27.0 751.31 20.°8 732.3:1 752.4\ 21.°2 754.13 22.o', 752.63 22.0 732.99 753.25- 21.0 754 .69 22.06 753.45 20.08 755.60 754.58

7 20.02 752.43 21.04 751.74 19.5 752.62 73226 26. 06 750.59 28.°2 749.25 23.05 750.42 730.09 23.0 753.27 23.03 732.03 21.05 753.44 752.91 22.0; 735.67 25.0 753.82 2l.05 756.43 7"5.31

8 20.05 75:\.65 :M.02 749.56 20.8 750.61 750.6:1 20.06 752.82 22."'.;l 751.83 20.06 752.62 752.42 20.°8 735.31 23.D 753.87 21.03 755.14 1.>4.i9 21.°3 758.43 23.05 754.43 19.08 755.74 755.53

9 20.02 751.95 20.05 752.05 20.2 752.60 752.20 19.08 754.02 20.08 753.31 19.05 753.96 733.76 22.04 75600 24.°2 754.64 2:\.0 756.2~ 755.64 22.06 758.33 22.03 755.83 19.0·i 757.68 758.61

10 20.0,\ 754.23 2'2. ° 753.53 20.0 754.30 754.04 19.05 754.84 20.05 754.15 20.04 753.78 73un 23.° 756.96 24.02 755.7·4 20. 0 757.05 736.58 19.0 759.30 21.° 73808 1l.05 759.51 759.00

11 20.08 754.20 21.08 75464 20.02 753.49 754.1:1 23.0 753.n 21. "6 752.13 21.02 753.73 753.1:1 21.° 757.4 22. 0 756.77 2:\.0 757.:18 757.14 - - - - - - -

12 20.0 754.70 21.02 754.13 20.05 753.80 754.21 23.05 753.77 25.° 752.83 22.° 754.13 753.58 19.°8 758.35 22.°3 756.58 19. c2 756.9 757.31 - - - - - - -

13 21. 05 755.18 :M.05 753.85 2:\.0 753.74 754.28 24. 0 755.00 26. 0 753.36 21.°8 75i.81 754.40 22.° 7~7.82 24.04 756.07 21.08 757.38 757.09 - - - - - - -

14 21.08 754.69 :M.02 753.64 22. 0 753.88 754.07 24.0 755.40 25.0 754.27 20.°2 754.99 754.89 22. 0 758.11 25.0 756.36 22.°6 757.98 757•.\8 - - - - - - -
r'

15 24.0 753.61 26.0 751.77 22.8 752.78 752.72 25.0 754.77 27.0 753.25 23.02 753.66 '153.89 21.°8 758.43 24.0 755.75 21. 06 756.75 758.98 - - - - - - -

16 21.08 753.59 25. 0 751.99 23.0 752.07 752.55 24,0 755.35 27.0 754.10 21.04 755.81 755.09 23. 08 758.41 :M.01 754.98 19.08 756.46 755.95 - - - - - - -

17 23.0 754.02 23.°2 752.71 21.0 754 .54 753.76 25. 05 755.71 27.02 754.34 23.02 755.65 755.24 22.04 755.90 24.05 753.75 19.08 755.26 754.97 - - - - - - -

18 24.08 754.05 :M. 02 753.54 20.08 755.60 754.40 2.4, 02 755.88 26.05 753.45 21.06 754.50 754,61 23. 08 755.36 25.08 753.68 19.03 755.42 754.82 - - - - - - -

19 25.0 754.27 26. 02 753.15 21. 0 753.69 753.70 26.04 752.19 21. 04 750.49 :M.08 750.87 751.18 25.0 754.32 27.04 752.38 21.0 734.19 733.63 - - - - - - -

20 24. 02 754.24 25.02 752.91 21. 06 752.86 753.34 22.02 751. " 25.0 750.84 21.°2 752. 4- 751. 5 26. 02 752.56 27. 05 750.51 2'2.05 752.88 731.98 - - - - - - -

21 25.° 754.47 26.06 752.48 22.° 754.33 753.76 21. 06 752.96 23.05 752.02 24.04 753.93 752.97 25.02 752.91 26.°2 351.11 20."3 754.76 752.93 - - - - - - -

22 24.0 754.90 27.0 752.81 24.0 753.01 753.57 20.08 754.61 21. 02 753.53 19.0 753.52 753.89 :M. o 753.86 25.0 752.23 22.0 753.93 753.34 - - - - - - -

23 23.0 754.32 25.08 752.18 21. 02 752.47 752.93 21. 06 754.10 21.03 753.45 18.02 754.52 1.».02 21. 02 754.53 24.0 752.51 21.08 753.64 753.56 - - - - - - -

24 25.0 752.98 27.° 751.76 22.02 752.07 752.27 21.06 753.9 24.0 752.12 21.06 753.66 753.25 22. 0 754.0S 23.°·1 152.75 20.°3 753.66 753.ÕO - - - - - - - .
25 :M.04 753.48 27. 0 752.01 23.0 752.91 752.82 24.05 754.65 26.0 753.36 22.° 755. 2 754.61 22.02 753.52 24.°5 751.56 21.04 752.77 732.62 - - - - - - -

26 24.02 7M.09 26.05 752.16 21.05 752.99 753.08 22.0 757.62 23.02 756.55 22.0 756.12 756.76 23.08 751.53 25.0 750.04 22.° 752.14 751.24 - - - - - - -

27 24.0 754.60 26.08 752.66 23.0 753.72 753.66 23.02 756.69 25.0 754.37 20."6 755.51 755.52 22. 01 752.80 24.°2 751.30 20. 05 733.40 752.50 - - - - - - -

28 24.0 755.30 26.08 754.11 23.02 754.30 754.57 23. 02 755.55 25.04 753.30 23.0 . 753.47 754.11 22.° 754.28 25.04 752.30 21. 08 754.64 753.74 - - - - - - .-

29 24.0 755.:10 26. oS 753.36 21.0 753.99 754.15 - - :M. o 755.20 27.0 752.80 21.0 756.1 754.73 -- - - - - - -
- - - - -

30 25.° 754.72 26.04 753.49 20.08 754.60 754.21 - - 2íl.°8 755.33 24.02 753 74 20. "6 735.96 755.01 - - - - - - -
- - - - -

31 23.0 754.62 26.0 753.02 22.04 753.06 753.57 - - 21. 08 75554 23. 04 754.04 20.06 755.1ê 754. I - - - - - - -
- - - - ---- -- --- -- --- -- --- -- -- -- I 753.81

-- --- -- --- -- -- --
23.oE

--- -- -- --
-- --- -- --- -- -- 20.06 755.87 755.26

Médias 22.02 753.77 24.08 752.59 21. 05 753.04 753.13 22. 06 755.58 25.°1 752.86 22.03 754.0 í!2.08 754.93 2i.05 753.24 21.°2 754. '1 754.33 22." 755. O 751.12

I
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COMMISS!O D'E3TUDO DAS LOCALIDADES INDICADAS PARA A NOVA CAPITAL

Quadro das obs rvações thern10metricas Est~çãg :
13e110 Horil;lont~

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL

DIAS '" '" TEMPERATURA ~ :l TE/dPERATURA :oi '" TE3lPERATURA '" :i:;; TE/dPEn.\TURA.; r. o: .; '" c: ." - ..: ,: ., .; ;;;.., - - ...: s ~ Ci .: õ .: :.. -
~ ~ -;;:J ;;, ln .~ ;;, ~ .~ õ,;, "

..., ;;, -~;;l d ... ... ... ;;

'" ...
"

-;. .g ... ;;
'"

..
~

:;. ",' .."l -;. ",' ~
.:l :;. .~'" ~ .."lo: o: ã> c> "" "" €, ~ "" ~ C; ",'

~c:> ...--- ----- -- -- --- --- -- --- -- -- --- --- -- - - -- --
i - - - - - - 240.8 270.8 180.0 230.5 310.0 170.6 260.2 230.4 200.0 23°.2 300.2 16°,2 220,8 250.4 160.8 210.7 250.4 140,8
2 - - - - - - 250,5 290,5 190.2 240,7 310,5 150,5 240,0 260,0 190.6 230,2 290,8 17°.6 230.2 25°.5 190,6 22'.8 270,0 130.0
3 230,5 20.0 210.0 210.2 - - 250.2 300.5 200,5 250.4 310.5 140,5 260,0 24°,0 200,2 23°,4 270.8 16'.0 220.5 240.0 180,6 210.7 280.6 170.6
4 230.5 260,0 190,5 230.0 300.5 150,0 250.0 300,0 180.2 240.3 320,0 14°,5 190.5 220,4 190.5 200,5 30°.0 160.8 220.0 250,2 190,0 220.1 270,5 170.6

5 230,5 230,8 200.0 220,4 310,0 170.8 250,0 300.0 190.4 24°.8 310.6 150,4 200.3 260,5 190.8 220,2 240.8 180.0 210.2 250.0 200.0 22°.1 270,0 170.5
6 20".8 220,0 200,0 200.9 270.0 i 0.8 210,2 300,0 180.5 240.2 300.8 150,0 200.2 220,0 200.2 20°.8 260,8 180,8 200.0 240.2 180,2 200.8 270.5 150.0

7 200.2 220.6 190.2 200.7 250.0 1 0.5 25°,4 300,2 200.5 250,4 31",5 130.5 2'20.0 220,8 200.2 210,7 250.2 190,4 210.0 260.6 180.5 230.0 260.0 150.5

8 210.5 250,5 200,5 220.5 27°.2 180.2 170.8 21°.6 180.4 190.3 320.0 170.6 210,2 250.5 200,3 22°.3 250.5 170,0 '210,2 240.2 170.3 20°.9 280,6 170.0

9 200.6 210.0 200.0 200.5 260.2 18°,5 180.2 190.5 180,2 180.6 220.8 170.2 220.8 250.8 190,0 220.5 260.6 170.2 210.8 230,0 160.4 200.4 250,5 160,2

10 20'.5 230.0 200.0 210,2 220.0 180,4 1 0.6 200.0 1 °,5 190.0 220,0 170.0 210.3 250,4 160,5 220.1 230,2 160,0 180.8 210.5 160,8 190.0 230,5 14°.0
11 200.8 220.5 190.5 200.9 230,5 170,5 220.6 250.0 180.8 220.1 230.0 180.0 210.0 220.5 180.5 200.'7 270.0 140.5 - - - - - -
12 190.8 230.5 190.8 210,0 250.0 170.5 220.5 2;'0,0 190.6 220.4 220.6 160.6 190.5 220,5 160.5 190.5 210.8 170.0 - - - - - -
13 21°,6 250.2 190,4 220,1 230.5 170.5 24°.0 260,6 260,2 250,5 270,8 160,6 230,6 250,5 190.0 230,0 240.6 150.6 - - - - - -
H 22°.0 260,0 210.0 230.0 260.5 170.3 230.5 280.4 170.2 230.0 280.2 140.0 210.6 270.8 200.5 230,0 28°.5 150,5 - - - - - -
15 25°,4 230.5 210,0 230.3 290.5 180,5 260,0 290.5 200.2 210,9 290,5 140,0 22°.5 240.0 190,4 210.9 280,5 160.0 - - - - - -
16 22°.0 260.0 200.0 220.7 290.6 180,2 230,6 280.8 180.0 230.5 310,0 140.8 240,0 250.6 160,0 21°,9 270.6 150,0 - - - - - -
17 220.2 230,0 190.5 21°.8 280,4 180,0 250,6 290,5 190,5 240.9 300.4 120,5 220.8 :'70.0 160,0 210.9 290.0 100,6 - - - - - -
18 jMo.8 24°,0 1 0,2 220,3 280.5 180.0 240.0 28°,8 1 0.2 230.7 310,2 1 0.4 240.3 280.0 160.0 220.8 300.0 120,4 - - - - - -
19 2,0.0 260.0 170.5 220.5 270,0 130.2 260.2 280,8 220.5 250.8 300.6 160,0 25".0 280,7 180,5: 240.1 30°.0 120,8 - - - - - -
20 23°.4 250.8 1 0.4 22J .5 300.0 110.6 210,8 240.2 lSO.5 210,5 310.0 19',2 260.0 280.5 190.8 24°.8 300.8 140,0 - - - - - -
21 250,0 270.6 19°.0 230,9 290,5 150.0 21°,4 240.5 1 0,2 210.4 25°.8 150. 250.3 20.0 1 °.0 230. 310.2 1902 - - - - - -
22 250.6 290,0 220.0 250,5 300.6 140.4 200.0 20°.4 16°.2 180.9 260,0 150.0 220.8 250.0 19°,4 220.4 290,4 170.3 - - - - - -
23 23o, 20.5 180.2 210.7 310.0 130.6 200,8 220,0 160 ,2 190,7 240,0 150.0 200.3 240.5 190.6 210.5 270,5 180.2 - - - - - -
24 2/,°.5 30°,0 180.2 210.2 300,0 130,0 220.6 250,0 200,5 220,7 24°'6 120,0 210,f, 230.0 1 0.6 21°.0 260,0 i ~o.5 - - - - - -
25 24°.0 290,0 200.2 240,4 310,5 150.0 250.5 280.8 210.0 250,1 270,2 [í'0.8 22°.2 240.2 1 0,8 21°.7 230.2 i 0.2 - - - - - -
26 250,0 280.5 170.8 230.8 300,2 180,2 220.6 230.5 200.0 220,0 290.2 1 0.6 250.0 25°.8 200.2 23°.7 270,0 170,0 - - - - - -
27 2;° ,O 270.8 210.8 250,5 290.5 150.5 2\0.2 26°, 170.0 240,0 260,0 160.6 200.0 250,0 10.0 210.0 2 0.0 170,5 - - - - - -
28 2to,6 300.5 190'5 2-\0.9 300.5 180.0 210,2 270.5 200.4 240.0 2 0.4 150.8 210.0 260.4 180.5 210,9 27°,4 170,0 - - - .- - -
2~ 230.5 300.0 :17°.5 230,7 31°,2 150.0 - - - - - - 25°.0 29°.0 i 0.6 210,2 0,3 160,8 - - - - - - ;

30 25°,4 290,2 170,0 230,9 310.5 170.5 - - - - - - 220.6 250.6 10,8 220.3 300,5 170,0 - - - - - -
31 240,0 300.2 200.0 240.7 300.4 150..i - - - - - - 21°.0 240.6 1 0.6 210.4 270.0 170,2 - - - - - -

-- -- -- --- -- -- -- --- -- -- --- ---- ---- - --- -- --
Médias.,. , 230.1 2ão,l BO.5 220,9 280,4 leo,4 230,2 260.5 190.2 230.0 280,3 150.9 22'.7 250,3 180.8 220.3 270. 160,4 210.7 240.4 lSO,1 210,4 260.7 150.8

9
Hio de Janeiro, 30 de Abril de 1893. Samuel Gomes Pereira) E. c.





Estado
de Minas Geraes

COMMISSAO D'ESTUDO DAS LOCALIDADES INDICADAS PARA ANOVA CAPITAL
Quadro das observações psychrometricas e hygrometricas

J"a.:n.e:lro a. Fe-v-ere:lro d.e ~aaa

Estação:
Bello Horizonte

JANEIRO FEVEREIRO

rn TENSÃO DO VAPOR PSYOHRONETRO nYGROMETRO rn TENSÃO DO VAPOR PSYCHROMETRO-< -< HYGROMETRO.....
i5 A

e a 8 8 8 e S e e ti e É e ee
.~ e .~ <i ci. '" <i Ó. .~ <1 e '" e '"'" ci.
'O

.; Ó. 'O
Ó.

;;
Ó. 'O Ó. ;; <i Ó. ;;Ó. Ó. ~ ;;., .., .., ó. ó.;;., .., ;;., ," ~

;;.,
~ .... ~

.., ..,.... !!l "'" .... ..... .... .c "'" ..... ;;., ....
~

;;., :;;:.... ..... "'" .... .c .c .... .c ..... "'" .c ....
.c :;:. .c .c ..... .c --L... ..... Õ> §, §, .c .... .c --L.

.... ã,'" -"'-- '" '" -- -- --- -- ~ -- C> C>--- --- --- ----- -- - -- ---
t - - - = - - - - - - - - 1 13.02 12.77 13.69 13.16 53.60 42.60 88.00 61.40 63.00 53.00 97.00 71.00

2 - - - - - - - - - - - - 2 13.34 13.19 14 29 13.61 52.00 39.80 86.00 59.30 66.00 57.00 100.00 74.30

3 14.39 14,112 14.44 14.42 63.80 49.40 75.00 62.70 72.00 57.00 82.00 70.30 3 13.68 12.45 12.95 13.03 5320 33.60 74.40 53.70 77.00 62.00 97.00 78.70

4 13.80 11.19 15.0 14.36 61.40 51.00 89.40 67.30 72.09 52.00 7.00 70.30 4 14 20 H.20 12.55 12.65 60.00 33.40 78.40 57.30 66.00 47.00 91.00 68.00

5 15.40 17.69 16.06 16.33 70.20 74.00 92.20 78. o 69.00 82.00 83.00 78.00 5 12.78 14 04 12.19 13.00 49.60 42.80 73.40 55.30 7300 62.00 93.00 76.00

6 16.41 17.62 16.58 16.87 86.00 81.40 94.00 87.10 78.00 77.00 3.00 79.30 6 13.17 13.43 13.16 13.25 5450 4020 88.00 60.90 5 .00 43.00 8200 61.00

7 15.06 15.40 14.29 14.92 83.00 70.20 86.80 80.00 73.00 69.00 73.00 71.70 7 12.66 12.22 13.67 12.85 4 .60 36.00 77.80 M.l0 56.00 47.00 83.00· 62.00

8 15.13 15.16 15.93 15.41 75.50 57.20 90.20 74.30 73.00 62.00 81.00 72.00 14.59 15.97 15.31 15.2, 94.00 85.60 96.00 91.90 98.00 91.00 98.00 95.70

9 15.20 16.16 15.49 15.62 80.20 82.00 87.00 83.10 75.00 78.00 83.00 78.70 9 15.25 15.73 14.17 15.05 95.00 91.00 90.00 92.00 100.00 98.00 90.00 96.00

10 16.17 17.14 14.26 15.86 85.80 78.20 83.00 82.30 81.00 77.00 72.00 76.70 10 13.98 16.2\l 15.19 15.15 84.60 89.00 94.00 89.20 91.00 95.00 98.00 94.70

H 13.48 13.59 13.86 13.64 70.20 64.80 83.00 72.70 66.00 63.00 7,2.00 67.00 H 15.62 16.87 16.10 16.20 70.40 67.00 96.00 77.80 81.00 78.00 100.00 86.30

12 13.37 14.20 13.44 13.67 76.00 61.80 79.40 72.40 72.00 63.00 72.00 68,70 12 17.02 16.87 16.33 16.76 80.00 67.00 94.00 80.30 88.00 78.00 100.00 88. 70

13 13.H 12.97 13.92 13.33 66.00 48.00 81.00 65.00 65.00 53.00 77.00 65.00 13 16.76 16.32 15.02 16.03 71.00 56.40 88.40 71.90 3.00 72.00 95.00 83.30

H 13.H 13.22 14.93 13.75 66.00 52.60 81.80 66.80 65.00 53.00 79.00 65.70 14 15.10 13.45 13.77 H.H 62.60 4500 92.00 66.50 91.00 44.00 82.00 72. 30

15 14.81 14.83 15.57 15.07 56.00 57.80 85.20 66.30 63.00 52.00 79.00 64.70 15 16.57 14.85 15.20 1).54 60.20 48.00 80.80 63.00 58.00 47.00 81.00 62.00

16 14.74 14.68 16.58 15.33 69.60 53.20 94.00 72.30 78.00 59.00 90.00 75.70 16 14.79 13.69 14.17 14.22 63.20 43.40 90.00 65.50 63.00 47.00 90.00 66.70

17 15.74 16.06 15.47 15.76 72.00 70.80 92.00 73.80 79.00 78.00 87.00 81.30 17 15.40 15.33 15.22 1532 57.40 46.60 88.60 64.20 63.00 53.00 91.00 69. 00

18 15.77 17.00 14.47 15.75 58.60 71.00 92.00 73.90 62.00 69.00 85.00 72.00 18 15.60 15.10 14..35 15.02 67.60 50.00 90.00 69.20 75.00 58.00 98.00 77. 00

19 14.42 15.88 14.54 14.1)5 60.00 57.80 96.00 71.30 63.00 59.00 90.00 70.70 19 15.96 13.32 16.70 15.33 57.00 43.20 81.00 60.40 65.00 57.00 90.00 70. 70

20 14.88 14.74 14.59 14.74 62.4ü 58.60 9-1,.00 71.70 69.00 01.00 93.00 74.30 20 1835 17.92 15.31 17.19 88.00 7050 96.00 84.80 88.00 66.00 98.00 84. 00

21 13.78 l/L. 17 14.75 14.23 52.40 43.80 90.00 62.10 63.00 57.00 91.00 70.30 21 14.34 14.05 13.81 14.07 69.20 56.20 90.00 71.80 72.00 59.00 82.00 71. 00

22 H.52 14.73 14.00 14.42 58.40 47.00 72.00 59.10 69.00 58.00 1.00 69.30 22 12.88 14.14 12.57 13.20 69.60 7500 89.60 78.10 72.00 75.00 83.00 76.70

23 13.51 13.82 13.81 13.71 50.60 46.20 90.00 64.30 72.00 5 .00 100.00 76.70 23 13.03 13.89 12.81 13.24 67.00 66.00 93.00 75.30 69.00 66.00 91.00 75.30

24 14.17 13.87 13.87 13.97 57.20 41.00 88.00 62.10 72.00 57.00 100.00 76.30 24 16.40 13.7 14.41 14. 6 72.00 52.40 0.00 6 .10 70.00 59.00 2.00 70.30

25 15.13 15.58 13.67 14.79 65.40 50.40 77.80 64.50 82.00 69.00 91.00 80.70 25 169 16.07 15.89 16.88 67.40 52.60 87.00 69.00 70.00 61.00 83.00 71.30

26 13.56 t2.33 13.65 13.20 52.20 33.60 90.00 60.30 77.00 63.00 90.00 76.70 2õ 13.77 14.90 14.46 14.33 65.00 6330 83.00 70.40 77.00 77.00 85.00 79.70

27 13.22 13.14 14.57 13.64 52.60 45.20 76.80 58.20 63.00 53.00 82.00 66.00 27 16.94 13.53 13.47 14.65 64.20 49.80 90.00 68.00 73.00 63.00 98.00 78.00

28 12.50 13.62 13.74 13.29 51.40 39.00 81.00 57.10 68.00 - .00 97.00 74.30 2 15.45 16.3 14.86 15.56 63. O 56.90 83.00 6790 78.00 66.00 95.00 79.70

29 14.81 11.32 13.34 13.16 06.00 33.80 88.00 62.60 62.00 42.00 .00 64.00 - - - - - - - - - - - - -
30 12.86 11.25 12.80 12.30 4 .80 36.00 88.00 57.50 58.00 47.00 93.00 66.00 - - - - - - - - - - - - -
31 13.86 13.56 14.13 13.85 57.80 42.40 81.00 60 AO 73.00 61.00 97.00 77.00 - - - - - - - - - - - - -

--- --- - - ------ --- --- -- - --- --- --- ------- -------- - -----
14.37 14.56 14.54 14.49 64'88 55.í!8 86.16 68.77 70.00 61.60 8~.40 72.30 - 14.65 14.56 14.34 14.52 66.45 55.12 7.10 69.56 71.00 63.60 9Loo I 75.20

- .
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Rio de Janeiro, 30 de Abril de 1893. Samuel Gomes Pereira) E. C.





:E1stado
de Minas Geraes

COMMISSAO D'ESTUDO DAS LOCALIDADES INDICADAS PARA ANOVA CAPI1AL
""uadro das observações psychrolnetricas e hygroluetricas

1\I.[arço a .Abril de 1093

lnstação:
Bello Horisonte

MARÇ ABRIL

TIlNSÃO no VAPOR l'sVCllItOMBTRO BvonOMETno TIlNSAO DO VAPOR l'8YCnRO~leTRO . nYGnO~IETnow rJJ
.q -:!
M i5I=l .

é ,
s s s . 8 S a 2 2 2 2 2
d E ,,;. d d E

~
,$ d 8 o. d d a ~ .S o. ::: cio .:l 2 eo. :a ,,;. "O ci. :a o. 3' ,,;. '"

ci o. :a.., ;r,
~

~ ;r, ;r, ..,
~ ;n .... ;:., "<> Ó. ...

~ .~ ~ ..... r; ..... ~ '" .:l ~ ;;: ~ ~ :<!.c ..... .c .....
~

..... ..... :;:.g, ..... .c g, ..... .d
..... .c: .....

11-
1

a> g, g,
'" õ '" õ õ " Õa>-- --- -- -- -- -- -- --- -- ---- -- -- ------------ ---

16.32 16.16 16.90 16.16 5GAO 6U.00 06.00 73.80 02.00 63.00 00.00 73.70 1 15.01 15.89 14.01 14.97 63.40 50.60 98.00 73.00 7203 66.00 98.00 78.70

I'
2 18.2~ 16.0 lS.47 16.61 70. O 5 .00 92.00 73.60 73.00 61.00 88.00 71.00 2 16.03 lS.17 16.06 lS.75 61.30 59.00 92.20 71.80 77.00 65.00 100.00 1.00
3 ii. 56 ii. 1 17.4 17.62 61.00 76.00 O 00 7 .30 70.00 78.00 93.00 80.30 3 15.80 H.61 11.23 14.8 66.90 60.00 &s.00 71.60 77.00 72.00 91.00 80.00
1 16.06 17.51 :15. i3 16.44 02.20 83.00 92.00 0.10 91.00 82.00 90.00 87.70 4 H.13 16.38 15.;} 15.43 62.60 62.80 91.00 73.10 81.00 72.00 100.00 81.30
5 15.74 i .31 16.90 16.9 3.50 66.00 96.00 81.80 8;).00 68.00 93.00 82.00 5 17.29 1.54 16.90 17.58 86.00 71.00 96.00 81.30 97.00 83.00 100.00 93.30
6 17.37 1 .4 1 .90 ii. 58 96.00 9.60 95.00 03.90 93.00 8.00 93.00 91.30 6 13.80 14.69 H.56 14.35 72.00 6;).00 92.00 76.30 87.00 70.00 100.00 85.70
7 17.87 19.08 16.38 17.7 84.40 8 .00 94.00 88.80 85.00 7.00 93.00 88.30 7 13.93 16.20 16.50 15.61 55.20 57.20 96.00 69.50 73.00 73.00 100.00 82.00
8 14.75 14.30 14.33 14.46 77.00 [;5.10 81.20 71.10 TI.OO 59.00 81.00 7230 8 16.82 17.12 14A8 16.14 82.60 6~.80 93.00 83.50 79.00 69.00 90.00 82.70
9 13.41 14. 6 13.32 13.86 4 • O 5·\.70 83.00 62.20 69.00 63.00 3.00 71.70 9 15.06 lS.03 12.57 14.23 71.80 69.00 89.60 76.80 68.00 63.00 83.00 71.30

10 H. O 13.14 12.09 13.H 5\.20 50.40 89.00 64.50 68.00 62.00 97.00 7S.70 10 11.91 13.31 13.53 12.93 70.80 eG.oo 94000 76.90 69.00 62.00 81.00 70.70
11 13.75 13.60 14.23 13.86 69.00 61.20 .00 72.70 79.00 73.00 93.00 81.70 11 - - - - - - - - -- - -
12 14 .13 15.01 13.26 14.14 81.00 69.90 94000 81.60 90.00 72.00 100.00 87.30 12 - - - - - - - - -- - -
13 16.52 15.34 13. 6 15.21 71.00 5S.10 83.00 60.70 75.00 68.00 90.00 7i.70 13 - - - - - - -- - - - -
11< 14.66 14,42 i4.0) H.3U 71AO 49.10 78.00 06.30 82.00 62.00 90.00 73.00 14 - - - - - - - -- - - -
15 12.65 12.55 13.01 12.74 56.60 53.00 76.00 61.90 78.00 69.00 00.00 79.00 15 - - - - - - -- - - - -
16 H.68 13.90 13.17 13.0-02 55.00 53.40 94.00 67.50 75.00 62.00 100.00 79.00 16 - - - - - - -- - - - -
17 14.17 13.45 12.69 13.14 57.20 43.00 91.60 64.60 77.00 61.00 100.00 79.30 17 - - - - - - -- - - - -
18 15.54 13.58 12.91 14.00 60.20 16.00 92.80 66.30 81.00 62.00 100.00 81.00 18 - - - - - - - -- - - -
19 18. 3 14.78 H.75 16.12 6 .00 4 . O 90.00 64.30 1.00 70.00 91.00 80.70 13 - - - - - - -- - - -
20 16.H 15.58 16.58 16.10 55. O 50.10 94.00 66.70 57.00 52.00 91.00 66.70 ;lO - - - - - - - - - - --
21 18.56 16.88 15.23 16.89 68.'!O 54.50 9'.00 73.60 73.00 61.00 97.00 77.00 21 - - - - - - - - - -- -
22 17.62 19.43 16.10 17.72 7 .60 75.00 96.00 83.20 81.00 77.00 93.00 83.70 22 - - - - -- - - - - - -
23 16.05 16.63 16.70 16.00 89.00 67.00 93.00 81.00 91.00 73.00 93.00 85.70 23 - - - - - - -- - - - -
24 17.53 17.74 16.03 17.10 89.00 80.00 98.00 89.00 88.00 3.00 95.00 88.70 2\ - - - - - - - -- - - -
25 17.25 18.77 15.97 17.33 77.00 76.00 97.00 83.30 83.00 83.00 95.00 87.00 23 - - - - - - -- - - - -
26 18.82 19.69 16.16 18.32 68.40 75.00 92.60 78.70 77.00 82.00 91.00 83.30 26 - - - - - - -- - - - -
27 16.95 18.80 15,43 16.73 84.00 71.00 e8.00 84.30 90.00 72.00 98.00 86.70 27 - - - - - -- - - - - -
28 17.66 18.30 15.37 17.ti 91.00 6S.00 94.00 84.30 95.00 75.00 9 .00 89.30 28 - - - -- - - - - - - -
29 18.40 18.48 13.03 17.60 71.80 59.00 98.00 76.30 79.00 68.00 100.00 82.30 29 - - - -- - - ~ - - - -
30 17.38 18.16 16.22 17.22 81.20 69.80 9 .00 83.00 81.00 72.00 93.00 82.00 30 - - - - -- - - - - - -
31 15.96 15.01 15.39 15.75 78.60 64.20 91.00 .78.90 79.00 68.00 93.00 80.60 - - - - - - - - - -- - -

--- ---- ---- --- -- -- -- __o -- -- -- ---- --- -- -- ---- -- -- -- -- ---
Médias 16.32 16.36 15.13 15.93 7.2.40 63.92 92,20 76.20 79.50 70.40 90.40 80.10 H.98 15.70 14.86 13.18 69.60 63.90 93.60 75.70 7 .00 69.liO Oí.30 80.60

=-

..

11
Rio de Janeiro, 30 de Abril de 1893. -Samuel Gomes Pel'ei1'a, E. C.





Estado
de Minas Geraes

,
"

COMMISSÃO D'ESTUDO DAS LUGÂLIDADES INDICADAS PARA A, NOVA CAPITAL
" .'

Quadro das observações pl~~~6n1etricas, evaporolnetricas e ozonolnetricas

õl'a:n.éiro a. AbrU ele 199a

Estação =

Bello Horisonte

I

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL

DIAS DIAS

CHUVA EVAPORAÇÃO OZONA CHUVA EVAPORAÇÃO OZO~A CHUVA EVAPORAÇÃO OZO~A CHUVA EVAPORAÇÃO OZ'~A

i - - - 0.00 3.60 6 1 7.00 1.60 4 0.00 1.50 "
2 - - - 0.00 3.20 éi 2 4.20 1.40 5 0.00 1.50 3

3 0.00 1. o " 0.00 3.70 5 3 3. o 1.00 4 0.00 1.50 7

4 0.00 2.70 /. 0.00 4.30 6 r. 21.00 0.90 7 0.00 1.80 6

5 19.00 1.20 6 0.00 3.70 5 5 17.40 0.90 7 H.OO 1.20 7

6 20.00 0.85 5 0.00 3.70 6 6 30.00 0.50 6 0.00 1.30 6

7 21,,20 1.40 6 0.00 3.50 5 7 13.60 O.r.O 5 3.20 1.60 4

8 5.00 2.30 6 GO.03 1.20 7 8 0.00 2.10 6 3:;.00 0.70 5.
9 48. o 0.55 6 14.00 0.70 :) 9 0.00 2.60 /. 0.00 0.80 6

10 31.GO O. o Ij 7.GO 1.90 7 10 0.00 2.30 6 3.40 1.30 8

11 0.00 2.20 5 1.80 1.30 6 11 0.00 1.80 7 - - -
12 0.00 1.80 6 2.40 1.00 4 12 0.00 1.70 7 - - -
13 0.00 2.60 5 0.00 1.55 5 13 0.00 2.00 6 - - -

5 0.00 2.GO 6 H 0.00 2.25
.

ir. 0.00 3.00 " - - -
15 0.40 3.00 4 0.00 2.70 4 15 0.00 2.40 6 - - -.
16 0.20 2.60 " 0.00 2.80 6 16 0.00 2.40 6 - - -
17 1.70 1.35 5 0.00 2.90 5 17 0.00 2.20 " - - ~

18 0.40 1.35 6 0.00 2.90 6 18 0.00 L95 4 - - -
19 17.10 2.20 5 0.00 2.70 5 19 0.00 2.10 4 - - -
20 0.50 2.25 r. 12.20 1.00 7 20 0.00 2.50 6 - - -
21 0.00 2.70 3 17.00 1.40 7 21 31.70 0.90 6 - - -
22 0.00 2.60 " 0.30 1.40 7 22 0.80 0.90 4 - - -
23 0.00 3.20 6 0.00 1.50 6 23 17.20 0.70 6 - - -
24 0.00 2.90 " 0.00 1.70 l 24 6.40 0.40 5 - - -
25 0.00 2.40 -1 0.00 2.30 6 25 2.10 0.90 5 - - -
26 0.00 3.10 5 0.50 2.00 5 26 1.70 0.80 " - - -
27 0.00 2.90 6 1.20 2.40 6 27 16.00 1.00 5 - - -
28 0.00 4.10 6 0.00 2.50 6 28 25.00 1.05 5 - - -
29 0.00 3.50 6 - - - 29 21.80 1.60 4 - - -
30 0.00 3.50 6 - - - 30 11.60 0.60 6 - - -
31 0.00 3.10 6 - - - 31 7.00 1.30 6 - - -

148 i5 104 56
'l'olaes 168.90 67.95 -~5.1 117.00 66.15 -=5.6 Tolaes 244.30 4.5.1:> _:=t 5.3 56.60 13.20 -;= 5.6

29 28 31 10

12
Rio de_Janei.ro, 30 de Abril de 1893 Samue~ Gomes Petei7'ct, E. C.





Estado
de Minas Geraes

COMMISSÃO D'ESTUDO DAS LOCALIDADES INDICADAS PARA ANOVA CAPITAL

Quadro da direcção e velocidade dos ventos Estação:
BeBo Horizonte

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL

9h 15 a. m. lh. p. m. 9h.15 p. m. Velocidado 9h. 15 a. m. Ih. p. m. 9h.16 p. m. Velocidado 9h.15 a. m. lh. p. m. 9b. J5 p. m. Velocidade 9b. 15 a. m. Ih. p. m. 9b.15 p. m. VelocidadeC/J - - - - - - - - - - - -<II - - - -H
.e

'" "
Çl ., ., .,

1:
., ., .,

i:
., ., .. E .. .. '"o 'O o 't:l o 't:l o 'O o 't:l o 't:l o 't:l o 'O o 't:l .. ..'" '" ,o! '" '" " .::l ,o! " '" '" '" '" .= ,..
" '" " '" '" ::l o 't:l o 't:l o 't:l ...'" '" 't:l '" 'O '" 't:l '" 't:l '" 't:l '" :9 '" 't:l '" 't:l ;<; ,.. .. ,'" d ,'" d .::l" :9

" 'e; " 'e; 't:l u '<3 u '<3 " 'e; 't:l U u '<3 " '<3 '" :g '" :9 <> 'O
't:l

.. U .. o! .. ..
~ ~ " .. ~ d " " " " " õo .. o ... ~ .. o .. o " .!:! o ... o o ~ o .. .. d

... ... ;<; 'ii " .. oi:l q; i:l q; i:i Ã q; i5 q; i5 q; 't:l i5 q; i:l q; Ã q; q; ~ q; :a.. ~
~ ~ Ã i:l q;;> ;> ;>

~
;> ;> ;>

~
;> ;> ;> ;:;l ;> ;> ;> .."

~- - -- - -- - - - - - --- - -- - -- - -- - -- - ---- - -1 - - - - - - - ENE 2.50 E 1.00 E 1.80 1.80 E 0.90 W 2.00 S OAO 1.10 E 2.00 E 0.30 NE 0.30 0.90
li - - - - - - - ENE 2.20 E NE 1.80 ENE 0.60 1.50 NW 0.40 N 0.60 SW 0.20 0.40 W 0.30 NE 0.70 - 0.00 0.30
3 E 1.80 E 1.70 - 0.00 1.20 E 1.20 NE 0.50 ENE 2.20 1.30 NE 0.50 NE 0.10 - 0.00 0.20 S 1.70 E S 1.50 E 0.7Ó 1.30
4 E 2.00 NNE 1.60 NNE 2.00 1.90 ENE 2.50 N 0.80 E 1.20 1.50 S 1. 10 E 0.20 ENE 1.00 0.80 E 1.50 ENE L20 E 0.50 1.10
5 NNE 1.80 NW 2.10 NNW 1.50 1.80 E 3.00 NNE 1.00 E 0.50 1.50 NE 0.20 NE 0.60 - 0.00 0.30 N 0.40 N 1.20 WSW 0.70 0.80

2.30 NE 2.20 0.00 -6 NNW 2.20 N 2.00 N 2.10 2.10 E - 1.50 ENE 1.40 E 0.80 E 0.40 0.90 NE 0.20 ENE 0.30 E 0.20 0.20
7 ESE 2.20 ESE 1.50 E 1.20 1.60 N 0.20 N 0.60 SW 0.50 0.40 ENE 0.80 NE 0.60 E 1.30 1.20 E 0.60 E 0.60 W 0.50 0.60
8 ESE 2.00 E 1.60 ESE 1.00 1.50 ENE 0.50 NE 0.20 SW 0.50 0.40 ENE 2.00 ENE 1.20 E 1.00 1.40 ENE 0.70 NE 0.40 - 0.00 0.40
9 ESE 0.70 ESE 2.00 - 0.00 0.90 ENE 0.50 ENE 0.60 E OAO 0.50 E 2.00 ENE 2.40 E 0.70 1. 70 S 1.00 S 1.20 SSE 2.00 1.40

10 E 1.00 NE 0.50 NE 2.50 1.30 E 2.00 NE 1.20 SE 1.50 1.60 E 1.80 E 1.80 E 1.40 1.70 E 1.30 E 1AO ENE 2.00 1.60
11 ENE 2.00 E 1.60 ESE 0.80 1.50 E 2.10 ENE 1.00 SW 0.70 1.30 E 1.40 E 1.50 ENE 0.40 i.10 -- -- -- -- --- -- ---
12 - 0.00 ENE 1.80 ESE 2.00 1.30 ENE 0.40 NE 0.60 S 0.20 0.40 ENE 0.70 ENE 1.10 NE 0.70 0.80 Média. - - - - - 0.90
13 E 1.20 E 1.00 - 0.00 0.70 ENE 1.20 NE 1.40 ENE 0.40 1.00 ENE 1.50 NE 2.10 ENE 1.00 1.50

o14 E::iE 1.70 - 0.00 - 0.00 0.60 E 2.20 ENE 1.80 ENE 0.40 1.50 E 1.20 NE 1.20 - 0.00 0.80 o e:
" ::l" '" '"DIRECÇÃO ;;; '" " '" TOTAL15 . E SE 1.00 E 0.80 SW 0.20 0.70 ENE 2.00 NE 0.80 E 0.20 1.00 E 2.00 E 1.40 E 0.50 1.30

~ " < Ol> ;:; <
'"16 E 0.15 ENE 1.20 W 1.20 0.80 E 2.00 1.00 0.20 1.10 2.00 1.00 E 0.50 1.20 ..NE NE E E -- ---17 - 0.00 ENE 1.00 - 0.00 0.30 ENE 2.00 ENE 0.80 ]E 2.00 1.60 E 1. 70 E 1.00 E 0.20 1.00 E 25 31 31 9 96

18 - 0.00 ENE 1.30 S 0.50 0.60 E 1.40 ENE 1.50 SW 0.20 1.00 EN 1.30 ENE 0.50 ENE 0.20 0.70 NNE 4 i i O 6
19 WSW 0.10 ENE 1.40 E 0.40 0.60 NE 1.00 W 1.50 - 0.00 O.SO E OAO NNE 0.60 ENE 0.50 0.50 NW i O i O 2
20 E 1.00 ENE 1.00 NE 0.90 1.00 NE 0.20 SW 1.40 E 0.50 0.70 E 0.90 N 0.40 SE 1.10 0.80 NNW 2 O O O 8
21 ENE 1.60 E 1.60 ENE 0.40 1.20 E 1.00 E 0.20 ENE 0.50 0.60 ENE 0.80 ENF 0.80 ENE 0.30 0.60 N 4 2 i O 7
22 E 1.80 NNE 0.70 NE 1.50 1.30 SE 0.80 NE 3.00 E 0.50 1.40 ENE 0.50 SE 0.30 ENE 0.50 0.40 ESE 12 3 O O 15
23 NE 1.30 NE 1.50 N 0.50 1. 10 E i,80 ENE 1.50 E 0.80 1.40 ENE 0.80 E 0.70 - 0.00 0.50 NE ii 14 11 4 40
24 EN 1.20 NE 1.10 N 0.50 0.90 E 2.00 E 1.50 E 1.30 1.60 ENE 0.60 E 1.00 ENE 0.60 0.70 ENE 16 22 31 4 73
25 NE 1.20 NE 1.30 E i.40 1.30 E 2.00 ENE 1.40 E 0.20 i,20 SW 0.20 E 0.80 NE 0.30 0.40 SW i 5 5 O ii.
26 ENE 2.50 NE 1.20 ENE 1.50 i.70 NE 1.80 ESE 0.40 E E 0.20 O. O ENE O. O W 0.80 S 1.20 0.60 W i i i 2 5
27 E 1.80 NE 1.00 E 1.20 i.30 E U!ú E 0.50 ESE 0.20 0.60 E NE 0.60 E 0.80 - 0.00 0.50 S i i 3 3 8
28 ENE 3.80 E 1.30 ENE 1.70 2.30 E 1.40 E 0.60 E i 00 1.00 ENE 0.50 E 0.20 SW 0.80 0.50 WSW i O O i 2
29 ESE 0.80 E 2.00 E i.30 1.40 - - - - - - - ENE i.40 S 0.80 SW 2.00 1AO SE O 2 2 i 5
30 ENE 1.40 E 1.20 ESE 0.40 1.00 - - - - - - - ENE 1.20 ENE i.40 NE 0.40 1.00 E O O i 1 2
31 ENE 2.00 E 1.50 E 1.20 1.60 - - - - - - - E NE 1.30 ENE 1.20 E 0.30 0.90 SS E O O O i i

--- -- --- -- __'o -- -- -- -- - -- --- --- -- --- -- ---
Médias - - - - - - i.20 - - - - - - i. 10 - - - - - - 0.90

:l3
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Estado
de Minas G~~ae~

COMMISSÃO D'ESTUDO DAS LOCALIDADES INDICADAS PARA ANOVA CAPITAL

Quadro das observações de nebulo idade
iTa;p.eiro a A.bri~ de 1Sea

:mÊlta<jão:

l3ªUg Horisont~

, -

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL

9,h 15' A. M. 1.h P. M. 9.h 15' P. M. 9.h 15' A. M. 1.11 P. M. 9.h 15' 1'. ~r. 9.h 15' A. M. 1.h A. M. 9. h 15' P. M. 9.h 15' A. M. 1.h P. M. 9.b 15' P. M.

DIAS - - - - - - DIAS - - - - - -., ., ., ., ., '" ., ., .,
til li) '"'" li)

'"
til '" li) '" li) '" li) '" li) '" rn '" '" " rn " li) '" til " li)

lO " lo " lO " '0 "
lO " '0

"
lO .. '0 .. lO " lo " lO " '0 ~'" a '" É '" ~ '" a '" é 0-

E
..,.

E '" ~ '" " '" E '" " o-
" '" " u u ... " u ... " " u ;; " " ;:; " i::: .. -o .. d d .. d l': .. "'" ... r.:. ~ '" ~

-o ... -o
~

'O '"
.... -o

~
.... " -o ... -o :: -o

r.:. r.:. r.:. r.:. r.:. r.:. r..:. r.:. r.:. r.:. r.:. r.:. r..:. ~ r.:. r..:. r..:. r.:. r.:.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- - --- --- --- --- - - --- --- --- --- --- ---

1 - - - - - - 0.1 CK 0.5 K 0.0 - 1 0.5 CE: 1.0 RN 1.0 K 0.3 CE: 0.5 K 0.1 S

2 - - - - - - 0.4 K 004 K 0.0 - 2 1.0 R 1.0 R 0.4 C S 0.2 C S 0.8 K 0.4 CK

3 0.7 KN 0.6 CK 0.4 C S 0.1 C 0.3 K 0.0 - 3 1.0 K 1.0 KN 1.0 RS 0.4 CK 0.9 CK 0.9 KN

4 0.4 CE: 0.3 C S 0.3 C S O.S KN 0.4 K 0.0 - 4 1.0 KN 0.9 RN 0.9 Ií: 0.8 R 0.9 K 1.0 N

5 0.8 CK 0.9 CK 1.0 N 0.1 S 0.6 K 0.0 - 5 1.0 KN 0.8 CE: 1.0 E:N 1.0 KN 0.9 KN 0.9 R

6 1.0 CN 1.0 KN 1.0 N 0.7 R 0.7 R 0.0 - 6 1.0 N 1.0 RN 0.9 E: 0.9 C S 0.1 C SR 0.1 R

7 1.0 KN 1.0 Ií: N 0.3 CK 0.4 C 0.8 K 0.8 Ii:N 7 1.0 KN 1.0 KN 1.0 CK e.1 C S 0.9 E:I 1.0 K

8 0.9 CK 0.9 Ii:N 1.0 KN 1.0 N 1.0 N 1.0 KN 8 1.0 K 0.6 CK 0.1 CK 0.9 KN 0.9 K 0.9 KN

9 1.0 N 1.0 KN 1.0 N 1.0 N 1.0 N 1.0 Ii:N 9 0.6 CK 0.6 CE: 0.1 E:S 0.9 E: 0.9 E: 1.0 E:N

10 1.0 N 1.0 KN 0.8 KN 1.0 N 1.0 lí: N 1.0 K 10 0.7 K 0.8 CR 0.0 - 0.9 CR 0.9 KN 0.9 CK

11 0.9 RN 1.0 R 0.4 KS 0.9 C Ií: 1.0 K 0.7 K 11 0.9 KN 1.0 RN 1.0 K - - - - - -
12 0.9 CR 1.0 KN 0.6 CR 1.0 Ii: 1.0 Ii: 0.9 CK 12 1.0 KN 1.0 R 0.9 K - - - - - -
13 0.8 CK 0.9 C Ii: 0.2 S 1.0 K 1.0 Ii: 0.4 KS 13 0.8 K 0.6 K 0.1 CK - - - - - -
14 0.8 C 0.5 CR 0.3 C S 0.5 KS 0.6 K 0.0 - 14 1.0 RN 0.8 K 0.6 CR - - - - - -
15 0.6 CK 0.5 CK 1.0 KN 0.2 RS 004 KS 0.0 - 15 0.8 CK 0.5 CK 0.0 - - - - - - -
16 0.9 KN 0.8 KN O. NS 0.4 C S 0.6 K 0.0 - 16 0.7 K 0.7 K 0.0 - - - - - - -
17 0.9 K 1.0 KN 1.0 N 0.1 KS 0.4 K 0.0 - 17 0.1 K 0.4 CK 0.0 - - - - - - -
1 0.9 CN 0.9 KN 0.9 RN 1.0 K 0.8 K 0.1 K S 1S 0.1 CK 0.6 CK 0.0 - - - - - - -
19 0.5 K 0.7 KN 1.0 N 0.1 KS 0.7 K 0.9 CK 19 0.1 K8 0.8 K 0.1 CK - - - - - -
20 0.6 K 0.8 KN 0.5 C 1.0 KN 1.0 K 1.0 N 20 0.1 C 0.5 CK 0.9 KN - - - - - -
21 0.5 CK 0.7 CK 0.1 C 0.8 K 0.8 K 0.5 CN 21 0.6 K 1.0 KN 0.6 RS - - - - - -
22 0.0 - 0.6 CR 0.0 - 1.0 KN 1.0 N 0.1 CK 22 1.0 R 0.7 CK 1.0 , - - - - - -
23 0.1 K 0.1 C 0.0 - 1.0 K 1.0 RN 0.4 K 23 1.0 N 1.0 CK 0.9 CK - - - - - -
24 0.0 - 0.5 K 0.0 - 0.5 CR 0.8 K 0.9 CK 24 1.0 KK 1.0 N 1.0 KN - - - - - -
25 0.9 CK 1.0 KN 0.1 S 0.5 CR 0.9 K 1.0 KN 25 1.0 R 0.9 KN 0.0 - - - - - - -
25 0.7 CK 0.9 KN 0.0 - 1.0 R T 0.9 K8 0.0 - 26 0.4 CK 0.6 KN 0.9 KN - - - - - -
27 0.4 K 0.6 KN 0.0 - 0.8 K 1.0 K 0.0 - 27 0.8 CK 0.7 CK 0.1 K8 - - - - - -
28 0.0 - 0.2 K 0.0 - 0.9 R 0.1 K 0.1 C S 28 0.1 K 0.6 CKK 0.1 K S - - - - - -

29 0.7 KN 0.1 K 0.1 C 8 - - - - - - 29 0.1 CSK 0.4 K 1.0 KN - - - - - -
30 0.7 K 0.7 R 0.0 - - - - - - - 30 0.9 CK 0.7 KN 1.0 KN - - - - - -
31 0.8 KN 0.9 Ií: N 0.5 CK - - - - - - 31 0.9 EN 0.9 KNC 0.3 KS - - - - - -

-- -- --- --- --- --- --- --- --- --- -- -- --- --- --- -- ----- --- --- --- --- --- --
Médias 0.7 - 0.7 - 0.5 - 0.7 - 0.7 - 004 - Médias 0.7 - O.S - 0.5 - 0.6 - 0.8 - 0.7 -
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Estado
de Minas Geraes

Janeiro '11 Abril de 1893

COMMISSÃO D'ESTUDO DAS LOCALIDADES INDICADAS PARA ANOVA CAPITAL

Quadro das observações barometricas

Barozn.e"tro Fo~ :1:1. aa'7

Alturas barometricas reduzIdas e. 00 e ao nivel do mar

Estação:
Barbacena

Altitude"., 11j()m,

JANEIHO FEVEREIRO MARÇO ABRIL

9b.15' p, M.
<Il

~ 9b, 15' A, '1, 9b. 15' P.
<Il <Il

rn 9b. 15' A. M. 1b, P. M. .. 9b . 15' A. M . 1b. P. M. 9b. 15' P. M. 1b. P. M. :-r, .. 9h.15 J A. M. 1b. p, M. 9h. 15' P. ,1, :s
<li õ Õ õ o

Q - - - ~::::l - - - "" - - - "" - - - '01:z :z :z :z-
d

'" " 1': " '"
<Il " ;; d ;; " '"

<Il d ;; d

'" " ~ "' .. " " UJ

ci. ... ci. ci. ... .. ci. ci. ci. ... ." ci. ci. ... ci. ." .ci. ;; ci. 1': ci. e ..
,g " a E '" a E a É '" ~ E o; " e -ª '" ...

'"a 8
~

c E a c
~

c " E E 3 e 3 c
" '< " " :;; .. " :;; " :;; '" ;; :;; " " .. " "

.,
E-< E-< E-< .., E-< E-< E-< <l E-< E-< E-< <l '" <: ~ <i ..

E-< E-< E-< ...,.. .. .. ..
--- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- --- ----- -- --- --

l. - - - - - - - 190.5 76L46 22°.5 758.38 200.5 759.00 7~9.61 200.1 759.59 220.0 751.41 180.8 759.28 158.76 18°.0 762.24 200.0 760.0<1. 180.8 760.38 760.89

2 - - - - - - - 200.6 759.88 23°.4 75 .57 210.2 75 .88 7~9.11 19°.8 758.58 21°.8 757.60 210.0 758.07 758.08 200.0 760.44 220.2 ;'5 .12 190.4 760.71 759.76

3 - - - - - - - 210.0 760.91 240.5 758.14 210.2 759.5 759.56 210.6 758.59 230.6 756.91 210.3 159.23 758.26 160.2 763.88 i10.3 762.76 16°.0 763.41 763.37

4 - - - - - - - 200.6 160.46 22°.8 759.55 2,2°.0 75).31 7'j9.71 19°,4 760.51 210.5 758.63 200.0 759.24 759.46 160.2 763.48 19°.0 760.49 10.2 7tO.45 761.54

5 - - - - - - - 200.0 760.94 23°.4 758.21 210.4 758.28 759.16 19'.8 7';9. 21°.8 758.60 210.0 758.91 759.15 1"°.4 759.76 21°.4 757.08 180.6 758.71 758.54

6 - - - - -- - - 210.0 758.81 230.0 751.95 21°.5 756.93 751.92 21'.0 759.37 21°.6 157.69 210.0 158.27 158.41 170.0 731.60 190.S 759.73 16°.S 76203 761.14

7 - - - - - - - 21°. 756.60 24°.5 754.15 210.5 75ü.83 755.86 20°.0 759.74 22°.2 nS.02 200.2 759.24 75).00 160.2 763.03 190.0 761.19 170.8 762.03 762,10

8 - - - - - - - 180.4 758.96 1 °.5 75~.61 160.0 759.27 758.95 1~0.0 761.39 210.2 760.08 19·,4 761.11 760.86 {0.4 762.03 200.6 700.26 190.0 761.79 761.37

9 - - - - - - - 150. 761.26 160.1 760.92 150.7 761.50 761.23 190.0 76259 20'.6 761.66 180.8 762.68 762.31 160.6 764.58 [io.O 761..00 15°.2 765.73 761.71

10 - - - - - - - 16 .0 7ü2.07 160.8 761.39 160.8 760.8~ 76L45 18°.7 76<1..17 200.4 762.05 180.0 763.0·\ 763.0') l<\.°.6 766.90 150.0 766.12 150.0 766.42 766.48

11 - - - - - - - 180.4 760.26 20°.0 759.04 19°.0 759.39 759.56 180.0 76<i..24 190.2 762.80 18°.4 763.76 763.60 - - - - - - -
12 - - - - - - - 190.4 760.41 21°.8 75 .70 21°.0 759.77 759.63 17°.8 764.53 19°.8 762.58 18".6 762.87 763.33 - - - - - - -
13 - - - - - - - 200.8 760.7ü 220.6 759.74 20°.6 760.46 760.3,2 19°.0 764.51 210.6 762.59 [90.0 763.89 763.66 - - - - - - -
14 - - - - - - - 200.2 761.34 220.8 760.35 200.2 760.5\ 760.7·~ 190.6 763.92 220.0 762.61 20°.0 763.5\ 753.36 - - - - - - -
15 - - - _. - - - 20°.8 761.26 230.0 760.06 210 ,0 759. 7 760.40 19°,0 764.19 210.6 762.29 180.4 763.05 763.18 - - - - - - -
16 190.4 759.41 210.4 758.18 200.1 758.39 758.66 210.0 761.47 230.6 760.07 210.9 760.95 7.10.83 20'.0 762.84 210 .2 761.38 190.2 761.70 761.97 - - - - - - -
17 200.0 759.9<\ 20°.8 758.96 190.8 759.83 759.58 220.2 762.12 240,6 760.80 22J.7 761.39 761.44 200.0 761.6\ 220.6 759.64 200.0 760.34 760.54 - - - - - - -
18 200,0 760.5<\ 200.0 760.34 200.0 760.71 760.54 220.0 762.01 240.0 759.59 220.0 759.51 760.37 200.8 760.98 23°.0 159.66 21°.0 759.97 760.19 - - - - - - -
19 190.5 760.86 210.8 759,40 210.0 758.87 759,71 220.4 758.33 250.0 756.02 22J .O 757.5i 757.29 21°.4 760.38 230.8 758.48 220.6 758.74 739,20 - - - - - - -
20 210.0 759.77 230.0 758.16 210.5 757.93 758.62 100.2 758.90 210.2 757.7 180.0 759.74 75 .81 220.0 758.91 220.0 158.11 210.2 758,38 758.47 - - - - - - -
21 21°.0 760,27 230.2 758.76 210.8 759,10 759,38 18·.0 760.14 190.8 75~.43 170.4 761.02 760.20 21°.2 759.08 230.0 757.56 .20°.4 759.65 758.76 - - - - - - -
22 210,0 760.67 21.0.0 758.3g 220.0 75 . 1 759.29 170.2 761.41 190.2 759.90 17°.0 760.50 760.60 ,200. 759.96 220.0 758.51 200.2 760.0\ 759.50 - - - - - - -
23 210.0 759.71 240.0 757.39 210.0 758.27 758.44 160.8 761.29 170.8 760,43 17°,4 760.02 760.78 1S'.4 760.71 200.8 759,16 190.6 7~9.72 759. 6 - - - - - - -
24 210.4 759.18 24°.0 757.39 210.2 757.88 75 .15 180.0 760.4<1. 200.0 759.14 k°,4 760.76 760. H 180.8 760.38 200.4 758. 5 100.0 753.49 759.57 - - - - - - -
25 210.8 761.40 23°.0 75 A6 210.2 758.98 75).61 180.8 761.78 200.0 760.34 100.0 7530g 761.74 199.8 159.23 210.2 757.68 200.0 75 .().i 73 .52 - - - - - - -
26 210.0 759.97 22°.6 758. 1?4 200.6 758.86 759.~ 190.2 764 .00 1200.4 762.95 190.0 762.99 763.31 190. 758.53 2,2°.2 756.62 210.0 757.67 757.61 - - - - - - -
Z1 200.2 761.14 230.0 758.8õ 210.0 759.71 759.92 190.0 763.19 210.2 761.58 200.0 761.2\ 762.00 200.6 75 .46 220.8 755. - 200.6 757.86 757.72 - - - - - - -
28 200.0 761.44 230.0 760.46 200.8 761.26 761.05 190.0 762.39 210.4 760.18 200.0 759.64 760.74 21°.6 75~.\9 23°.1i 757.71 210.6 759.49 758.92 - - - - - - -
29 200.8 761.76 23°.5 759.72 210. 760.10 760.53 - - - - - - - :21°.~ 760.88 230.0 75 .~3 20".6 761.16 760.33 - - - - - - -
30 200,0 761.44 220.0 760.51 200.7 760.71 760.89 - - - - - - - 20'.0 762.24 220.0 760.31 19".5 761.45 761.33 - - - - - - -
31 19°.4 761.61 220.0 759.41 200.4 759.65 760.22 - - - - - - - 1 ' 5 76145 200.6 760.06 180.6 760. \l7 760.83 - - - - - - -

--- -- --- -- --- -- -- -- -- ~~- -- -- --- -- --- -- --- -- -- -- -- --- -- --- -- -- ---
Médias - - - - - - 759.61 - - - - - - 760.05 - - - - - - 760.25 - - - - - - 762.00
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Estado
de Minas Geraes

CO~U~ISSÃO D'ESTUDO DAS LOCALIDADES INDICADAS PARA A NOVA CAPITAL

Quadro das observações thennon1etricas Estação:
Bat'bacen'1,

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL

DIAS ;;i " TE1IPERA.TURA .. .. .. TEMPERATURA '" .. TElIPEnATunA .. " TEYPERATURA
..; ;;

~ ..; .: .: ..; r, < ..... - ... - '" ... - ... -,; :; Õ Õ - Õ'" '"li) ;;,
.~ ," ~ ." .~ ~ ~

.~ . ;;, ..;;:)... ... ;;,
"

... ... ...
'" "

:< '"
... ... ;. ,;

~ d ~ " ,,;
\;; ~ ''::' .5 ~

~ .52, 2, ;:;;
"" Õ> ~ 2, "" "" Õ> Õ> "" "" 2, g "" ~

--- --- --- -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
i - - - - - - 1}o.5 2~0.5 200,5 200,8 220,5 180,0 200.1 220.1) 180.8 200.3 220,0 180.5 1 0.0 190.8 1';0.6 180.8 220.2 iíO.O

2 - - - - - - 200,6 230.4 210.0 210,7 220,8 180,6 iCD. ~ ~lo.7 200.8 200,8 220.6 r o ~Oo,O 2.20.2 190.3 20
'
,5 210,5 180.0I.

3 - - - - - - 210,0 2\0.5 210,2 220,2 2'10.2 1~o.2 210,7 230,6 ·210,3 2So.2 2io,2 19'.0 160.3 iíO.2 150.0 160.0 210.0 160.0

" - - - - - - 200.5 220.8 210,8 210.7 250,2 190,3 190 .2 210,5 200.0 200.2 24".4 1~o. 1:0,1 1:0.0 180,1 iío.7 180,5 1:0.0

5 - - - - - - ~Oo,O 230,2 21 0 ,2 210.5 2\0.0 190.0 1Co.8 210,8 210.0 210,2 230.2 180.5 180, t 210.5 1"0.4 1co.4 200,5 160.0

6 - - - - - - 210,0 230.0 210,3 210.8 24°,0 1Co,O 210,0 210,5 210.0 210.2 220.8 1:0,4 160,9 190.8 1Co,8 iío ,8 220,5 150,5

7 - - - - - - 210. 24 0 .5 210,1 220.3 210,3 190,5 1 '0,9 220,2 200,2 200,8 220.9 190.5 160.4 180,8 170,7 170.6 210.0 1\0,0

8 - - - - - - 180.4 180.5 160,0 fio.6 210.8 160.0 180,8 210,2 190.2 190,7 220,8 180,0 180,,< 200.5 190.0 190.3 200.2 1;;0.6

9 -- - - - - - 1:0.8 160.1 150.7 1:0.9 190,0 150,0 180.9 2OQ,6 180.6 1\:0.4 220.4 170,7 160,6 160,9 150.0 160,2 210,2 150,3

10 - - - - - - lCo.O 160.8 160.8 160.5 100.8 150,0 180.7 20'.3 180.0 190.0 220.2 iío,5 Ho.7 130.0 130.0 140,9 190.4 120.0

11 - - - - - - 180.4 200.0 180,8 190.1 200.4 150.7 180.0 lCo.2 180'" 1 0.5 210.8 160.9 - - - - - -
12 - - - - - . - 190.4 210.8 200.8 200.7 220,2 170.0 iío.8 190.6 180.6 1 0.7 210,3 iíO,O - - - - - -
13 - - - - - - 200.7 220,6 200.3 210.2 220. 180.3 190.0 210,4 190.0 190.8 210.2 170.5 - - - - - -
1\ - - - - - - 200,1 220.:5 200.0 200.5 ~2o. lEo.5 1:l0.6 210,9 200.0 200.5 220.8 180.3 _. - - - - -
15 - - - - - - 200,7 230.0 210.0 210.6 230.8 180.3 190.0 210.4 180,2 190.3 22o.\) 1 0.2 - - - - - -
16 190,0 210.5 200,0 200.2 210.3 1 0.0 210.0 230.5 210. <20.1 230.6 1Co.4 200.0 210.1 190.2 200.1 220.8 170,5 - - - - - -
17 200.0 260,2 1.0, 200.0 200 ,2 190.0 220.0 210A 22o.Cl 230.0 240.5 190.6 190,9 220.6 <00.0 200, 220.8 1 0.0 - - - - - -

18 200.0 200,0 200.0 200,0 2L°,ll 180.:5 220.0 230.9 220.0 2206 240.8 210.0 200.8 220.9 200.9 210,5 230.8 180.8 - - - - - -
19 190.5 21 0.8 210.0 2Co.8 210.0 180.0 220,4 240.9 210.8 220. 240.9 200.5 21'.4 230.7 220.6 22o.Cl 230.9 iSo.8 - - - - - -
20 210.0 230.0 210.5 21'.8 230,5 190.0 190.2 210.2 170.9 190 •.\ 250.1 iS'. 220.0 210.8 210.2 210.7 210.9 200.3 - - - - - -
21 210.0 ~3°.2 210.6 210,9 230.5 lfo.O 1 0.0 190,8 1/0 .2 180.3 2.0.0 160.5 210.2 230,0 20°.3 210.5 230.6 200.2 - - - - - -
22 210.0 240.0 220,0 220.3 2[0.5 19>.0 170,4 190.1 1/0, O 170.8 200,3 i50.4 200,8 220.0 2co,2 210.0 230,8 200.1 - - - - - -
23 210.0 210,0 210 ,0 220.0 250.0 190,0 lClo.8 1/0. 1,0.4 170,3 200.5 130. 190.4- 200. 1~0.6 U O.9 2"20.8 i:Jo.4 - - - - - -
24 210.4 240.0 210.2 220.2 2jo,O 190,0 180.0 200.0 i 0.4 180,8 100.0 1:0.0 180.6 200.3 1So.9 iJo.3 2"20.2 190.0 - - - - - -
9- 210,8 230.0 210,0 210,9 ~Io. 190.2 1 o, 200.0 190.0 190,3 210.0 1,0.0 190,7 210.1 190,9 200.2 220,0 180.7 - - - - - --;)

23 210.0 2,20.5 200.2 210,2 240.0 100,0 190,1 200.4 100.0 1 0,5 210.2 170.7 190. 220.2 210.0 210.0 220 .2 1~o.O - - - - - -
27 200.2 230,0 210.0 210.11 230.0 190.2 190.0 21 0,'1 200.0 200.0 200.7 1/0.2 200.6 .20,8 200.5 210.~ 220.6 190,5 - - - - - -
28 200.0 230,0 200.8 210.3 230,0 180.0 1 0,9 210,4 190.8 200,0 210.6 180.5 210.5 230,5 210,5 220,2 230.5 190.0 - - - .- - -
2) 2)0.8 23u.5 210.8 220 ,0 230,5 1)0.2 - - - - - - 210.0 220.0 200,5 210.2 210,0 200.0 - - - - - -
30 200.0 2.20,0 200.7 200.9 2jo,O 190,0 - - - - - - 20',0 220,0 190,5 200.5 230.5 190.0 - - - - - -
31 190,4 220,0 200,4- 200.Cl 230.0 170.2 - - - - - - 100.5 200.5 'ho.5 190.5 220 .5 190.0 - - - - - -

--- --- --- --- -- -- --- --- --- -- --- --- -- --- --- --- -- -- ---
Médias .. , • - - - 210,3 230,2 1 0.7 - - - 200.2 2'Zo,5 1,0.9 - - - 200.:> 22' .• 1so.7 - - - 1/0.9 210.1 13°.4

Rio de Jüneiro, 30 de Abril de '1893.
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Manoel S. Couto) E. c.





Estado
de Minas Geraes

COMMISSÃO D'ESTUDO DAS LOCALIDADES INDICADAS PARA ANOVA CAPITAL
Quadro das observações psychrometricas e hygrolnetricas

J"a.:n.ei.ro a. Fev-ereiro de 1aaa

Estação:
Barbacena

J ANEIRD FEVERErRO

~ TENSÃO DO VAPOR PSYOFlROllETRO BYGROMETRO (/J TENSÃO DO VAPOR PSicaaO~ETno lJYGROllETRO~.... H
A A

a á á 8 8 á S á e e É a s a E
d ,;. .!! d e ci. d d ,;. d d e P. d d S .!!:ã :ã :ã é. d ci. .!!P. '" p. P. p. p. '" .;. "";;, ;;, .., ;;,

~
"<> ;;, ;;, .., ;;, '" "<> ;-.., ;;, "<> ii>::il ::il H H '" -o.... .... .... .... ....

""
.... ....

""
.... .... ::il .... .... ;:;

",' ~ ",' '" ~
'"

",' ~ - :;:. :;:. :;:.c;; c;; - '" ã,-"'-- '" '" -"'- '" c:> --- '" c;; -"'---- --- --- - ------ -- -- -- --- -- -- --- -- ---
i - - - - - - - - - - - - 1 13.6 12.5 12.3 12.8 81.00 63.00 71.00 71.70 83.00 68.00 73.00 74.70

2 - - - - - - - - - - - - 2 13.4 12.6 i2.7 12.9 76.00 60.00 69.00 68.30 81.00 6;;.00 73.00 73.00

3 -- - - - - - - - - - - - 3 12.1 11.2 11.3 11.5 6600 51.00 62.00 5~.70 69.00 53.00 65.00 62.30

4 - - - - - - - - - - - - 4 13 1 13.4 12.5 i3.0 74.00 66.00 65.00 68.70 79.00 69.00 70.00 72.70

5 - - - - - - - - - - - - 5 12.9 13.0 11.6 12.5 74.00 63.00 63.00 66.60 8100 63.00 65.00 71.30

6 - - - - - - - - - - - - 6 12.9 12.9 12.6 12.8 71.00 6300 68.00 67.30 77.00 66.03 7000 71.00

7 - - - - - - - - _. - - - 7 12.3 i2.0 i2.~ i2.8 65.00 54.00 76.00 65.00 68.00 57.00 77.00 67.30

8 - - - - - - - - - - - - 8 12.8 12.8 11.1 12.2 83.00 83.00 85.00 83.70 8;;.00 8;;.00 88.00 86.00

9 - - - - - - - - - - - - 9 11.3 12.1 11.6 11.7 87.00 83.00 89.00 88.30 88.00 90.00 90.00 8l.30

10 - - - - - - - - - - - - 10 12.2 13.1 13.1 i2.8 92.00 94.00 94.00 93.30 91.00 93.00 93.00 92.30

11 - - - - - - - - - - - - ii 14.0 14.6 14.5 14.4 90.00 85.00 92.00 8g.003 88.00 82.00 90.00 83.70

i2 - - - - - - - .- - - - - i2 15.0 16.1 16.3 15.8 92.00 84.00 91.00 8g.00 91.00 83.00 90.00 88.00

13 - - - - - - - - - - - - i3 15.2 15.7 i5.1 15.5 85.00 79.03 87.01) 83.70 83.00 75.00 8700 81. 70,
14 - - - - - - - - - - - - 14 14.1 i3.7 11.6 t3.1 81.00 69.00 70.00 73.30 82.00 6800 66.00 72.00

15 - - - - - - - - - - - - 15 14.3 i3.8 14.0 14.0 81.00 68.00 76.00 75.00 ;9.00 68.00 75.00 74.00

16 14.4 15.1 15.9 15.1 88.00 82.00 92.00 87.30 89.00 84.00 93.00 88.70 i6 14.6 14.4 14.2 14.4 8O.0l 68.00 65.00 74.30 82.00 66.03 73.00 73.70

17 15.2 15.4 15.2 15.3 90.00 89.00 90.00 89.60 91.00 92.00 91.00 91.30 11 13.8 14.1. 15.4 14.4 72.00 67.00 78.00 72.30 10.00 68.00 77.00 71.70

i8 15.0 14.8 16.0 15.3 88.00 85.00 87.00 86.60 89.00 87.00 88.00 88.00 18 15.4 14.5 14.3 14.7 80.00 67.00 74.00 13.70 82.00 6MO 77.00 76.00

19 14.5 15.0 14.7 14.1 88.00 80.00 83.00 83.60 89.00 83.00 86.00 86.00 19 14.0 14.0 14.9 14.3 11.00 62.00 78.00 70.30 73.00 63.00 82.00 72.70

20 14.0 14.7 14.2 14.3 78.00 72.00 76.00 15.30 79.00 75.00 78.00 77.30 20 13.2 14.0 11.4 12.9 81.00 7600 76.00 77.70 83.00 78.00 81.00 8l.30

21 i4.2 14.2 14.1 14.2 78.00 68.00 75.00 73.70 79.00 71.00 77.00 15.70 21 10.6 11.7 11.2 11.2 71.00 70.00 78.00 73.00 77.00 72.00 83.0n 71.30

22 14.0 15.1 1L8 14.6 7<l.00 10.00 71.00 74.30 77.00 12.00 78.00 75.70 22 11.2 11.8 11.1 11.4 78.00 73.00 80.00 71.00 2.00 77.00 82.00 80.30

23 13.5 i3.8 i2.2 13.2 69.00 65.00 68.00 67.30 70.00 68.00 69.00 61'.00 23 11.5 11.9 12.5 12.0 83.00 1.00 86.00 83.30 88.00 85.00 88.00 87.00

24 1a.0 14.0 i2.7 i3.2 71.00 65.00 68.00 68.00 72.00 67.00 70.00 69.70 2i 11.8 12.3 i2.4 12.2 80.00 72.00 80.00 77.30 3.00 75.00 82.00 80.00

25 14.5 14.6 13.5 14.2 71.00 69.00 73.00 73.00 78.00 72.00 78.00 76.0il 25 13 5 15.1 i4.2 14.3 85.00 87.00 83.00 86.70 91.00 90.00 91.00 90.30

26 13.7 13.0 11.2 12.6 7 .00 66.00 65.00 69.70 79.00 68.00 68.00 71.70 23 13.3 14 1 12.8 13.4 83.00 8100 81.00 81.70 88.00 85.00 8300 85.30

27 i2.9 12.4 11.6 12.3 77.00 60.00 65.00 67.30 82.00 62.00 66.00 71.30 27 12.1 13.3 14.2 13.2 75.00 73.00 83.00 77.00 82.00 73.00 83.00 7v.30

23 i2.2 11.1 12.3 11.9 72.00 55.00 69.00 6;;.30 75.00 57.00 69.00 67.00 28 13.4 13.5 13.6 13.5 8i.00 73.00 81.00 7730 90.00 77.00 83.00 83.30

29 13.3 10.5 12.5 i2.i 75.00 51.00 66.00 64.00 79.00 52.00 70.00 61.00 - - - - - - - - - - - - -
30 i2.5 11.5 11.8 11.9 74.00 59.00 68.00 67.00 78.00 63.00 69.00 70.00 - - - - - - - - - - - - -
31 12.9 10.9 11.9 11.9 79.00 56.00 68.00 67.70 83.00 59.00 09.00 70.30 - - - - - - - - - - - - -

--- --- --- --- --- - ------- -- ----- - - --- --- ---------- --- --
Médias 13.74 13.50 13.41 13.55 78.60 68.30 74.40 73.70 80.60 70.80 76.20 75.30 Médias i3.13 13.02 i3.03 13.20 1il.30 72.2 80.80 76.60 82.40 73.80 83.40 I 78.60

-

:l.7
Rio de Janeiro~ 30 de Abril de 1893, Manoel S. Couto, E. c.





Estado
de Minas Geraes

comMISSÃO D'ESTUDO DÂS LOCALIDADES INDICADAS PARA A NOVA CAPITAL
Quadro das observações psychrolnetricas e hygro111etricas Estação:

Barbacena

~IARÇ ABRIL

Tg~SÃO no v.\pon PSYCllno:\1f:l'RO uYono:u:c:'rno TE~S:\.O DO vAroo R rSYCIlRO:>lCTRO BVGROllETno
rn rn.... ~H

ÇlÇl

Ê " E a E Ê E
à

E E E E E
d E P. '" E .:1 a ó., d

d ó. .~ " ó. .:1 d E ":9 " d- "O " '5 "O d "O Ó. '5;;, ó.

'" ::::l ~
ó.

~
."

~
ó. ;;, od ;;., o-

~
-..) ;;, ó. ..,

~
p.

~
::l.... " .,.. ;;:l .... :;; .... ;;;( .... " ~ ;;;(
""§, ....

""
-:;:. -:;:.

"
-:;:.

§,
.... :;:,

1'-1.

g, ê> §, ê> -g,. g .c .cc> c> c> c::>-- -- -- -- '------ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- ---

13. o 15.70 13.10 iI.20 80.00 82.00 81.00 2.CO 83.0) 85.00 90.00 86.00 i 12.60 12.80 13.60 13.00 84.00 73.00 8 .00 82.00 8S.0) 111.00 9l.00 86.70
I

2 14.50 13.60 1390 11.00 1'7.00 72.00 7 .00 73.0) 00.00 77.00 81.00 82.70 2 i3.60 13.50 12.90 13.30 81.00 a9.00 7>1.00 7d.30 87.00 75.00 88.00 83.3)

3 14.30 14.10 13.40 11.aO 77.00 66.00 83.00 75.30 81.00 70.00 W.OO 80.30 3 H.GO 12.00 11.60 11.70 83.00 83.00 87.00 85.00 90.00 85.00 03.00 80.30

4 ~3.20 15.00 13.20 1\.,,0 1.00 80.00 88.00 86.30 87.00 83.00 85.00 85.00 4 12.20 13.70 13.90 13.30 01.00 8~.00 02.00 8J.70 n7.00 90.CO 93.00 94.00

5 l' .ro i5.20 13.00 lUlO .00 0.00 83.00 83.70 91.00 83.00 87.00 87.00 5 H.30 15.10 12.60 1\.00 92.00 2.00 82.00 3.30 07.00 5.00 87.00 80.70

a 15.40 15.110 16. o 15.70 85.00 81.00 89.00 6.00 90.00 7.00 9l.00 89.30 6 0.80 8.90 10.20 9.60 70.00 33.00 73.00 6;.30 75.00 5).00 .5.00 60.70

7 15.00 13.80 15.10 15.30 80.00 81.00 87.00 85.70 03.00 87.00 9l.00 90.30 7 11.20 12. o 13.30 12.40 81.00 81.00 00.00 84.00 90.00 87.00 93.00 9070

S 12.40 12.10 13.80 12.80 7 .00 u .00 8LOO 76.00 83.00 6).00 90.00 8070 8 13.70 13.20 13.90 13.60 83.00 7d.00 86.00 83.30 03.00 77.00 87.00 8;.70

9 13.00 12.80 1280 12.90 3.00 72.00 82.00 70.00 87.00 77.00 88.00 84.00 9 11. 10 11.50 10.90 11.20 1.00 81.00 87.00 83.00 5.0.0 87.00 ~O.O) 87.30

10 12.:10 13.20 12.41 12.00 7 .00 7u.00 2.00 78.70 8;.00 79.00 88.00 1.00 10 10.10 10.90 11.40 10.80 2.00 7.00 91.00 86.70 90.00 00.00 97.00 93.30

11 12.70 13. O 13.40 13.3) 6.00 ·1.00 83.00 85.3) 90.00 87.00 91 00 80.30 - - - - - - - - - - - - -
12 12.90 14 .70 13.40 13.70 88.00 83.00 8'.00 5.70 93.0) 7.00 91.00 00.30 - - - - - - - - - - - - -
13 .13.80 13.40 13.80 13.70 ' .00 72.00 84.00 80.70 8'.0) 73.00 85.00 82.00 - - - - - - - - - - - - -
1-1 13.:::0 12.80 14AO 13.CO 3.00 67.00 8;.00 7 .30 83.00 70.00 90.00 81.00 - - - - - - - - - - - - -
15 14.00 13.30 11.20 1.2.80 86.00 72.00 7200 76.70 \l1.00 72.00 77.00 0.00 - - - - - - - - - - - - -

16 13.40 1.2.70 11.70 12.60 79.00 69.00 72.00 73.30 83.00 72.00 73.00 76.00 - - - - - - - - - - - - -
17 11.00 12.30 13.30 12.30 70.00 63.00 77.00 70.00 75.00 62.00 78.00 71.70 - - - - - - - - - - - - -
18 13.00 13.10 13.20 13.40 78.00 61.00 75.00 7230 1.00 UO.OO 78.00 75.00 - - - - - - - - - - - - -
10 13.80 10.80 16.00 13.50 75.00 5i.00 81.00 70.30 77.00 56.00 81.00 71.3) - - - - - - - - - - - - -
20 13.00 15.10 11.80 15.00 78.00 78.00 80.00 78.70 82.00 81.00 83.00 82.00 - - - - - - - - - - - - -
21 n.70 15.00 15.10 15.30 c2.00 73.00 8i.00 80.70 83.03 78.00 90.00 85.30 - - - - - - - - - - - - -
22 15.20 15.30 1).W 15.20 85.00 7 .00 87.00 83.30 93.00 ;.00 91.00 8).70 - - - - - - - - - - - - -
23 H.30 14.30 14.50 14.40 7.00 81.00 87.00 83.00 93.00 8í.00 01.00 9.70 - - - - - - - - - - - - -
2\ !4.50 15.40 14.70 11.90 02.00 89.00 9203 91.00 97.00 93.00 95.00 95.00 -- - - - - - - - - - - - -
25 11. 90 H.OO H. O H.90 90.00 8200 8.00 86.70 9,.00 87.00 91.00 91.00 - - - - - - - - - - - - -
23 11.80 15. O 1:>.90 15.50 88.00 81.00 7.00 8i.30 91.00 79.0) ~1.CO 87.00 - - - - - - - - - - - - -
27 15.00 15.50 14.40 15.00 S:;.OO 76.00 3.00 84.70 90.00 81.00 00.00 7.00 - - - - - - - - - - - - -
28 15.60 15.40 1a.20 13.70 3.00 73.00 85.00 8070 90.00 72.00 88.00 3.30 - - - - - - - - - - - - -
2) 1:>.,.0 H. O 14.30 11.80 83.00 7700 81.00 80.30 90.00 7 .00 87.00 85.30 - - - - - - - - - - - - -

ao 14.30 14.80 13.70 11.30 83.00 77.00 83.00 1.00 °0.00 n.oo 83.00 8;.70 - - - - - - - - - - - - -
31 12.90 12.80 12. o 12.80 7).00 72.00 2.00 77.70 83.00 78.00 87.00 82.70 - - - - - - - - - - - - -

--- --- --- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- ----- -- -- -- -- -- -- 81.60 89. o 83.97Médias 1-1.03 11.10 1-1.27 H.H 3.00 77.50 83.26 80.60 87.52 78.03 7.00 4.18 1I1édlas 12.02 12.44 12.43 12.2) 82.50 77.40 85.30 82.00 89.20

=
t8

Rio de Janeiro, 30 de Abril de 1893. Manoel S. Couto) E. c.





:Estado
de Minas Geraes

COM,MISSÃO D'ESTUDO DAS LOCALIDADES INDICADAS PARA A NOVA CAPITAL

Quadro· das observações pluvion1etricas, evaporometricas e ozonolnetricas

Ja:n.eirc> a Abril de 1aaa

Estação:
Barbacena

• •

JANEIRO FEVEREIRO

i
)IARÇO ABRIL

DIAS . 0[-\

OElUVA EVAPORAÇÃO OZOl'A CITUVA "VAPORAÇÃO OZOXA CFtOVA EVAPORAÇÃO OZO:SA CHUVA EVAPORAÇÃO OZONA

.

1
I - 1.8 6 1 7. 1 3 6 0.9- - - - 4

2 - - - - 2.3 7 2 5.6 1.2 7 - 1.5 5

3 - - - - 2.7 3 - 1.6 :3 2.3 1.2 8

4 - - - - 2.5 5 4 8.3 1.1 4 - 0.7 9

:; -- - - - 2.3 6 5 12.4 0.9 7 15.6 0.8 10

6 - - - - ;t.l 6 6 1,8 0.9 8 - 1.. 8

7 - - - - 2.7 3 7 11.2 1.1 ·i - 1.0 10

8 - - - 16.9 '1.2 4 8 .- 1.5 7 - 1.1 7

O - - - 17.2 O.~ 8 9 0.2 1.4 5 -- 1.1 6

10 - - - H.2 0.5 10 10 5.1 1.3 4 2.8 0.8 9

ii - - - 7.2 0.5 10 ii - 1.0 6 - - -
12 - - - 5.4 0.9 5 12 1.7 1.0 6 - - -

13 - - - - 0.5 4 13 1.4 1.1 4 - - -
14. .- - - - 1.6 3 1\ - 1.4 4 - - -
15 - - - - 1.5 3 15 - 1.3 3 - - -

16 5. 1.0 oi. - 1.9 3 16 - 1.7 oi - - -
17 7.3 1.0 6. - 1.9 6 17 - UI 5 - - -
18 1,3 0.0 5. 3.6 1.8 6 1 - <.7 2 - - -
10 - 1.1 3. 2.7 1.6 5 19 - 2.1 3 - - -

20 - 1.5 5. .6 1.5 5 20 0,4. 1.5 1 - - -
21 - 1. 4. 4•• 1.3 6 21 13.5 1.3 3 - - -

22 - 1.7 5. - 1.7 3 2"2 - 1.0 4 - - -
23 - 2.2 8. 0.4 0.9 6 23 16.8 1.0 7 - - -
2', - 2.3 6. - 1.3 3 24 2'2.6 0.8 8 - - -
25 - 2.1 9. - 1.0 6 25 3.6 O. 5 - - -
9- - 2.1 S. 2.1 1.0 4 23 0.6 1.0 8 - -
~J -
27 - 2.4 G. - 1.4 Ü 27 0.9 1.1 5 - - -
28 - 2,.1 L - 1.5 5 2l; 1.0 1.3 ;, - - -
29 - 2.2 5. - - - 2~ 30.4 1.0 2 - - -
30 - 2.4 5. - - - 30 - 1.1 4 - - -
31 - 1.9 5. - - - 31 - 1.'1 3 - - -

---

Totnes 14.4 23.0 5.5 83.1 42. ::'.5 1'otae 154.0 33. 4.4 20.7 10.9 7.6

I
íO

Ria de .Taneiro. 30 de Abril de 1893. Jianoel S. Couto, E. c.





Estado
ele Minas Geraes

COMMISSÃO D'ESrrUDO DAS LOCALIDADES INDICADAS PARA ANOVA CAPITAL

Quadro da direcção e velocidade dos ventos Estação:
EarlHlrCeUE\

JANEIRO FEVERErRO MARÇO ABRIL

Oh i5' a.m. Ih. p. m. Oh. I.' p. UI. Velecidade Oh. 1.' a. m. Ih. p. m. Oh. 15' I). UI. Velecidade Oh. 15' a. w. lho I). m. Oh. lõ' p. lU. l'eleeidade Oh. 15' n. m. Ih. p. m. Oh. 15' p. m. Veleeidlde
(/J - - - - - - - - - - - - - - --<. -.....

d d dP
" d" " " E " " " l: " " E " " " '"" 'C " 't:l " 'O " 'O " 't:l " 't:l " 't:l " 'C " 'O " 't:l o 'C o 'C ;;lo! o! lo! d lo! d

" I~ d '" d '" d " I~ d lo! d I~ d .~ '" d '" d 'd d.... 'C <.- 'O <" 'C :õ '" 'C <> 't:l .... 'C :õ '-" :2 .... ~ <> 'C 'C ". :g <> 'C '" 't:l :õ
<> 'õ <> 'õ <J 'õ <> '0 <> 'õ <> 'õ <>

<> <> <J <J 'õ <> <J 'õ <J '<3" '" ~ d '" ~ ~ d ~ ~ e d <>
~

... " .. " ;: .. " o " " ~ " ~ " ~ " " dÇl a; Çl '<i Çl 'Õ Çl '<i Çl a; Çl '<i 'Õ Ã ~ iS '" Çl c; 'Õ c; <i iS ~;;. ;;. " ~ ~ > ;;. '" ~ > ::: iS Çl <i~ ... ;> ;;. ;;.'" '" '" ...
'"-- --- -- --- -- --- ----- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- - --- - ---

i - - - - - - - TE i.9 NNE 0.5 NE 0.3 0.9 NNE 2.0 NW 3.0 NW 1.3 2.i TE 0.6 NNW 0.8 NE 2.0 1.i
2 - - - - - - - NE LO NW 2.i NE 3.2 2.i NW 2.4 W 0.9 0.6 1.3 NW 0.2 W W 0.5 S E 0.4 0.4
3 - - - - - - - NI\'W 0.4 Li NE 2.i 1.2 NW 3.4 NW 3.i NNE 0.8 2 ..j, E 0.3 SE 2.0 ESE i.6 1.3
.j, - - - - - - - N 0.7 NE 2.0 E E 0.2 1.0 NW 2.0 W 2.0 NNW 0.5 1.5 NE 2.0 N 0.2 NE 0.2 0.8
5 - - - - - - - NNE 2.0 NE iA E NE 0.6 1.3 NW 0.7 NW 3.2 - 0.0 1.3 NW 0.3 WNW 4.0 W 5.0 3.i
6 - - - - - - - N 2.2 I\'W 0.5 NNE 2.0 1.6 NW 0.9 NN\V 0.8 - 0.0 0.0 S E 0.7 SSW 2.0 S E 0.2 LO
7 - - - - - - - NW 3.0 NW 4.2 SW 0.3 2.5 NE 0.7 EI\'E 3.0 E 2.i 1.9 E 2.0 N NE 0.2 TE 0.4 0.9
8 - - - - - - - SE 0.3 SE 0.4 S E 0.9 0.5 NE 3.0 ENE 2. SE 2.i 2.6 WNW 2.0 WNW i.3 SSE 0.2 1.2
9 - - - - - - - E 0.2 ESE 0.3 ESE 2.0 O. NE 2.6 E. E 1.3 S E 4.0 2.6 S E 1.3 S E 0.5 SE OA 0.7

iO - - - - - - -- E 0.3 ESE 0.2 ESE 1.2 0.9 ENE 3.i S E 0.8 SE 3.0 2.3 SE 3.0 S E 0.6 ESE O.i 1.2
ii - - - - - - .- NE 0.5 N 0.3 - 0.0 0.3 E 0.3 ESE 0.6 SE 0.6 0.5 - - - - - - -
i2 - - - - - - - N\V 0.3 KW 0.7 E 0.2 0.4 KE 0.6 NNE 0.5 ESE 2.0 LO - - - - - - -
i3 - - - - - - - NNE 0.6 ENE 0.9 - 0.0 0.5 1\E 2.5 o E 0.4 - 0.0 LO - - - - - - -
i4 - - - - - - - KNE 1.8 Nl E 0.2 I\'E 0.5 0.8 E 2.2 NE 2.3 E 2.0 2.2 - - - - - - -
i5 - - - - - - - WN \\' OA - 0.0 ENE 0.6 0.3 NE 0.3 EN E 0.9 'E 2.1 i.3 - - - - - - -
i6 I\'E 2.0 NE 2.0 - 0.0 1.3 OE 0.3 NNE 0.5 ENE 0.3 0.4 ENE 3.3 NE 2.0 ENE 0.2 1.8 - - - - - - -
11 NNE 1.2 W 0.6 NW 0.7 0.8 E Li E 1.0 SE 0.4 O. NNW 0.6 NNW 1.7 NNE 0.9 Li - - - - - - -
i NW 2.i WNW LO NW O.', 1.2 NNW 0.5 - 0.0 NW 0.4 0.3 NW 1.3 NNW 2.6 N 0.5 1.5 - - - - - - -
i9 NW 1.6 T'W 1.6 E 1.6 1.6 'I\' IV 1.4 NW 1.2 - 0.0 0.9 NW 0.5 WNW 1.0 - 0.0 0.5 - - - - - - -
20 T\Y 0.4 NE 0.2 - 0.0 0.2 - 0.0 SE 0.3 SE 3.0 Li N\\' O. N 0.6 - 0.0 0.5 - - - - - - -
21 NW 1.6 , 2.0 'E 2.2 1.!l SSE 0.6 E 0.5 SSE 3.2 L.j, I\', IV OA N 0.7 - 0.0 0.4 - - - - - - -
22 NE 0.5 N 0.3 - 0.0 0.3 SSE 2.2 E 0.5 S E 3.2 2.0 NW 2.6 \VNIV 0.6 E 0.7 1.3 - - - - - - -
23 'N E 0.7 NNE 1.2 - 0.0 0.6 SE 0.9 S E O.!l S E 0.9 O.!l NE 0.7 NNE LO E 1.2 1.0 - - - - - - -
24 NW LO N OA N 1.2 0.9 E 0.3 NE 0.3 S E 2.0 0.9 NW 0.4 NNW 2.8 - 0.0 1.i - - - - - - -
25 ENE 0.4 NKE 0.4 ENE OA 0.4 E 0.2 - 0.0 ENE 0.3 0.2 Nl W 0.8 WN'I\ 2.3 - 0.0 LO - - - - - - -
23 N 1.i ' E 0.2 NE 2.2 1.2 ENE 0.0 E 0.3 S E 0.2 0.5 SSE LO NW 0.·\ NNE 0.4 0.6 - - - - - - -
27 NNE 2.0 ESE 2.0 'E 3.0 2.3 E 2.4. EKE 0.5 E 1.0 1.6 2.1 ENE iA E 0.5 1.3 - - - - - - -
28 N E 0.5 NE 3.i - 0.0 1.2 E 0.4 ENE 0.7 1 E 2.0 1.0 EKE 0.7 NW OA ES E 1.0 0.7 - - _. - - - -
29 NNE 2.2 ENE 0.3 SE 2.0 1.5 - - - - - - - ESE 0.3 N NW 1.2 S E 0.4 0.6 - - - - - - -
30 E O.!> S E 2.i E 3.2 2.i - - - - - - - S E 1.4 S E 0.4 ESE 0.9 0.9 - - - - - - -
3i NE 2.3 I\'E 0.6 E 2.2 1.7 - - - - - - - S E 1.3 SE 0.5 ESE 2.5 1.4 - - - - - - -

-- --- -- --- -- --- -- --- -- -- -- --~ -- --- -- -- --- -- --- -- - -- - --- -- ---
MúdiBS - - - - - - i m.20 - - -- - - - Om.95 - - - - - - 1m.30 - - - - - - i m.20

o

20
Rio de Janeiro, 30 de Abril de 1893. Manoel $. Couto, E. C.
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Estado
de Minas Geraes

CONIMISSÃO D'E3TUDO DAS LOCALIDADES INDICADAS PARA ANOVA CAPITAL

Quadro das observações de nebulosidade

Ja.:u.eiro a. A.bri1 d.e :I.saa

Estação:

Barbacena

JANEIRO FEVEREIRO lI1ARÇ O ABRIL

9h. 15' A. M. 1h. P. :\1. 9h. 15' P. M. 9h. 15' A. :\1. 1h. P. M. 9h. 15' P. ~r. 9h. 15' A. M. 1h. P. M. 9h. 15' P. :')1. 9h. 151 A. :\f. 1h. P. M. 9h. 15' P. M.
DIAS - - - - - - DIAS - - - - - -., ., ., ., .,

'"
., ., ., ., ., ., .,'" .,

'"
.,

'" ., '" U> '" ., 'J
.,

'" .. U> o .,
'"

., o .,'0 .,. '0 .,. '0 .,. '0 d '0 .,. '0 " '0 .,. '0 " '0 c: lO " 10 '" .,
Qo 8 <> <> E '" E Qo 5 <> " '" "E '" E Qo 8 5 C>

Ê Qo E Qoo ... o ... " o o o "
o o ... o o o É '" ~~ -o ~ -o ~ .; d ...

~
...

" -o .,.
-o d -o <l d "

o
" "

-o -o
"

... " ... -o -o -o ~ '0

"'" "'" "'" "'" "'" "'" "'" "'" "'" "'" "'"
r=.

"'" "'" "'" "'" "'" "'" ~ "'"
rb;

"'" l=<
"'"--- --- --- --- --- --- -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- --- --

1 - - - - - - 0.1. KS 0.4 K S 0.8 KS 1 0.9 KS 0.8 KN 0.9 KN 1.0 K S 0.8 CE: 0.1 C
2 - - - - - - 0.1 K 0.5 K 0.0 CR 2 0.8 CE: 0.8 K S 0.4 K 0.1 CK 0.0 CE: 1.0 )I
3 - - - - - - 0.1 C O.G R 0.0 - 3 0.5 CE: 0.8 RN 1.0 liN 1.0 liN 1.0 liN 1.0 E:)I
4 - - - - - - 0.7 Cli O. CE: 0.0 - 4 1.0 liX 0.8 liS 0.7 Cli 1.0 E:l\ 0.7 CK 1.0 E:N
5 - - - - - - 0.2 li O.G K 0.1 E: 5 1.0 li S O. KS O.G liX 1.0 )I 0.8 CE: 0.1 1\
o - - - - - - 0.4 KS 0.4 li S 0.0 - G 1.0 R 0.8 liX 1.0 li!\' 0.1 K S 0.2 Cli 0.4 CE:
7 .- - - - - - 0.1 C S 0.8 li T 0.9 liN 7 1.0 N 0.6 K 1.0 T b.6 Cli 1.0 CE: 10 liX
8 - - - - - - 1.0 E:N 1.0 E:N 1.0 liN 8 0.8 li 0.5 C S 1.0 liX 1.0 Cli O. E: 1.0 R
9 - - - - - - 1.0 RN 1.0 KN 1.0 liN 9 0.9 li 0.9 li 1.0 . 0.9 Cli 1.0 E:X 1.0 N

10 - - 1.0 liN 1.0 N 1.0
.

10 0.9 RN 0.6 Cli 0.0 1.0 liN- - - - - 1.0 liX 1.0 li
11 - - - - - - 1.0 E:N 1.0 RN 0.6 K 11 1.0 RS 1.0 liS 1.0 li!\' - - - - - -
12 - - - - - 1.0 KN 1.0 R .

0.6 K 12 1.0 RN 1.0 RN 0.3 E:- - - - - - -
13 - - - - - - 0.8 CE: 1.0 RN 0.7 K 13 0.8 liS 0.6 R S 0.2 S - - - - - -
14 - - - - - - 0.8 CR 0.7 RS 0.5 K ii 0.8 Cli 0.6 Cli 0.3 K - - - - - -
15 - - - - - - 0.3 C 0.8 CR 0.2 R 15 1.0 RN 0.6 CR 0.0 - - - - - - -
16 0.8 CR O.\) li 1.0 KN 0.5 CK 0.5 CR 0.1 E: 16 0.5 li S 0.4 KS 00 - - - - - - -
17 1.0 K 1.0 KN 1.0 KN 0.2 RS 0.7 Cli 0.8 liN 17 0.0 - 0.5 li S 0.0 - - - - - - -
18 O.G RS 1.0 li 0.6 R 0.8 Cli 0.8 liN 1.0 K 18 0.9 RS 0.6 li 0.0 - - - - - - -
19 0.8 K 0.6 K1' 0.1 K 0.5 Cli 0.8 RN 1.0 N 19 0.1 S 0.4 KS 1.0 RN - - - - -
20 0.2 K 0.7 K 0.0 - 1.0 N 0.9 KN 0.7 KN 20 0.9 Cli 1.0 R 1.0 liN - - - - - -
21 0.7 li 0.6 E: 0.7 R 0.8 CE: 0.9 liN 1.0 RN 21 0.9 CE: O. ' RN 1.0 K T - - - - - -
22 0.0 - 0.6 K 0.1 K 0.5 C I\: 0.4 E: 0.8 KN 22 LO E: O. RN LO N - - - - - -
23 0.0 - O.S K 0.0 - 1.0 li:N LO liN 0.7 Cli 23 LO N 1.0 K • 1.0 EN - - - - - -
24 0.0 - 0.8 li: 0.1 li: 0.6 K S O.S liN 0.5 KN 24 LO N O. KK 0.9 liN - - - - - -
25 0.6 CK 0.8 Cli 0.2 O. li: O. li 1.0 KN 25 0.7 KN 0.9 liN 0.3 E: -' - - - - -
23 O. K S 0.7 li: 0.0 - LO Ii:N 0.9 fi:N 0.0 - 26 0.5 K 0.7 K 0.3 C - - - - - -
27 0.4 KS 0.4 KS 0.2 K 0.5 li: " 0.7 li: 0.1 fi: S 27 0.6 Cli 0.7 K 1i.1 li - - - - - -
28 0.1 li S 0.2 Ii: 0.0 - LO Ii: N 0.7 liS 0.4 li 2 O. li 0.6 li: 0.5 Cli - - - - - -
29 0.2 K S 0.2 li: 0.0 - - - - - - - 2\) O. KS O.S KN 1.0 RN - - - - - -
30 0.6 K 0.4 li: 0.0 - - - - - - - 30 O. li: O. li: T 0.6 KS - - - - - -
31 O.\) CK 0.5 E:S 0.0 - - - - - - - 3"1 0.6 KS O. li: N 0.2 E: - - - - - -

-- -- --- --- -- --- --- --- -- -- -- --- --- --- -- -- --- -- --- --- -- --- --- --
Médias 0.5 - 0.6 - 03 - 0.6 - O. - 0.6 - Médias O. - 0.7 - 0.6 - O. - O. - 0.7 -

Rio de Janeiro, 30 de Abril de 1893. LVIanoel S. Couto) E. c.







Estado
de Minas Geraes

Janeiro a Abril de 1893

COMMISSÃO D'ESTUDO DAS LOCALIDADES I~llICADAS PARA ANOVA CAPITAL

Quadro das observaçõ~s barometricas

Barcn::n.e"tro For"ti:n. :1:1. aso

Alturas barometricas reduzidas a Çlo e ao nivel do mar

Estação:
Juiz de Fóra

AHitude.... 6í7m.

JANEIHO FEVEREIRO
.

MARÇO ABRIL
' ..

9h . 15' A. M.
V>

9h. 15' A. M.
V> V> V>rn 111. P. M. 9h. 15' P. M. < 1h. p. 'I. 9h, 15' P. M. < 9h. 15' A. M. 1h• P. M. 9h. 15' P. 'I. <! 911.15' A. :II. 111. P. ,I. 9h.15' P. :.1. <

<l Õ Õ Õ Ã..... - - - ~.. - - - .., - - - .., - - - ....q :l :l :l :l

" ~ ". ~ "
~

V> .. :: " d " ~
V> ..

d
.. d " d ~ " " ". ..<i. <i. -< ,;, ,;, <i. -< é. Ó. Ó. < cio d ;: :: ..,"" " E " <- 3 E .. <- cio ao

"8 3 s 3 E: ::> E: 3 E: g 3 ::> " 3 ~ " ::> S 3 ~ 3 8 3 ::>o
~ " :;: " <1 ... " ~ " ~ " ~

... Gi
~ ~

ii < ... " ~ ';;i " :a ...H E-< E-< ,., E-< f-< E-< ,., ;-. E-< E-<
~ E-< E-< E-< ....., <! ..----- - -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- - --- - -- -- --- -- ------ -- --- -- --- -- --- ---

l. - - - - - - - 220.8 763.42 2jo.5 760.60 241.0 76060 761.5\ 220.6 761.60 210.0 7)8.03 210.8 760.62 760.09 22°.5 76i.23 230.5 760.91 220.1 761.18 762.11
2 - - - - - - - 230.0 76221 2;°.3 760.94 210.5 76).48 761.22 200.9 781.32 230.4 75 .44 230.9 758.58 759.44 22".2 760.92 240.3 758.28 230.7 764.43 761.22

3 - - - - - - - 230.5 761.33 2jo.2 7ó1.6i 250.1 7003 761.12 230.3 730.98 230 .2 759.03 230.3 759.43 759.82 210.0 765.17 210.4 708.22 190.4 765.45 766.28
<i - - - - - - - 230.5 762.87 250.0 731.31 2io.1 731. 5 732.02 21°.8 762.42 230 8 759.95 23°.0 73l.43 731.27 190.2 767.48 200.2 762.35 200.5 7ê2.34 764.05
5 - - - - - - - 230.2 763.25 25°.0 762.5i 210.1 73\.20 762.33 22'.5 761.6; 230. 75).43 230.0 732.H 76l.i6 210.0 761.79 23°.2 758.87 220.4 759.73 760.13

6 - - - - -- - - 230.0 761.53 2;' .S 7M.52 25°.8 75".03 700.33 23 '.0 760.6S 2ío .5 759.38 210.0 730.95 760.33 200.0 704.45 210.0 763.12 190.2 765.18 764.25
7 - - - - - - - 230.9 762.31 Zã l .2 757.ü 250.1 75 ).33 753.77 23°.:> 750.91 240.8 759.1 21.0.0 761.33 760.4.8 130.0 763.37 200.2 761.34 200.3 764.90 764.87
8 - - - - - - - 210.2 760.97 22°.3 753.60 210.2 701.'ll 7u5. 2 2.2:). 762.67 304'.0 760.95 230.0 733.66 762.43 2JO.9 764.40 - - 220.3 764.74 764.57

9 21°.3 761.98 210.5 761.17 210.8 763.95 762.37 2)°.2 763.3\ 2Jo.8 7JI.ü 200.1 76\.58 73~.l2 22).') 76568 24'.0 762.53 230.8 764.89 70L33 200.8 767.52 210.0 765.05 19°.8 768.65 767.07-
10 210.5 762.20 220.0 763.20 210. 7J3.10 7oiU3 20'.0 764.03 200A 762.97 21'.1 7JI.66 762. ') 2.2=> •• 7ó6.16 240.6 7ó3.03 230.0 75g.83 763.68 200.2 763.22 19°.9 767. 7 190.8 767.50 768.20

11 210.5 763.45 220.2 762.68 210. 78\.05 763.3) 210.2 762.46 22°.6 7ÔO.85 220.0 760.06 761.12 220.5 765.61 230.2 765.55 230.0 7ã5.91 766.02 - - - - - - -
12 20°.9 761.25 220.1 762.17 21'.9 711.43 702.61 220.4 761.13 24°.6 750.10 2i".0 761.83 760.6G 22'.(} 735.63 240.0 765.23 22'.0 753.00 765.2g - - - - - - -
13 21°.6 763.77 22".2 762.21 220.0 761.21 762.33 230.2 762.47 .250.0 762.4 'L 23'.8 763.0; 762.65 22°.5 752.H 210.0 761.08 220.7 133.22 760.5" - - - - - - -
14 21'.8 762.70 23°.0 762.21 230.2 701. 3 762.25 230.8 761.16 250.1 761.91 230.8 761.16 7ill.41 2~o.Z 766.93 2~0.0 763.18 23°.0 765.91 736.01 - - - - - - -
15 230.0 762.91 240.2 760.41 21°.4 160.54. 701.28 220.0 763.93 2\0. 7J1.H 220.5 763.18 762.51 23'.1 765.58 250 .7 734.01 210. 73-\.65 761.75 - - - - - - -
16 220.8 761.21 2'10.2 760.63 240.0 760A5 7JO 78 22). 763.17 250.0 731.79 2ío.2 762.23 712.40 22'.0 705.25 230. 731.23 210.0 764.67 763.73 - - - - - - -
17 230.3 760.76 23°.0 7ãO.16 230.0 758.93 759.96 230.5 764.11 250.0 762.64 23'.0 763.69 763 AO 210.0 763.62 240.0 761.98 220.5 761.53 762.35 - - - - - - -
18 230.0 762.31 250.0 760.46 2;0.0 762.93 761.90 24,0.2 763. 1 260.0 761.62 23°.0 7dO.86 762. LO 230. - 760.05 250.2 762.33 230.3 763.01 781.80 - - - - - - -
19 230.0 762.66 230.4 761, 11 250.0 761.44. 761.73 2\0.8 75 .43 260.0 757.2i 23'.0 75J .<iS 75 .7l 230.0 75:1.01 260.0 756.6\ 210.5 731.87 760.50 - - - - - - -
20 240.0 760.65 260.0 760.14 2\0.6 753.60 7ãO.13 23°.0 759.92 2-10.0 759.10 22>.9 7132.5\ 760.52 2io.0 759.70 230.0 758.39 2\'.0 759.75 753.28 - - - - - - -
21 24'.0 762.08 2ôo.0 760.20 250.1 759.53 7ÔO.ll5 200.7 762.23 22G.2 7ô2.:;' :220.2 762.53 782.44 22'.5 760.60 2io.5 759.38 23'.2 761.32 760.43 - - - - - - -
2,2 230.8 761.69 230.6 760.82 230.0 761.21 761.25 200.7 761, 13 220.0 763.23 ·H!) ? 763.:;0 733.62 230.0 761.71 2\0.0 761.15 230.0 762.01 761.62 - - - - - - -~oI ."

23 230.5 761.95 260.0 761.27 ,2;;0.0 758.63 760.62 210. 763.2:; 220.2 7j~L03 ~.;.o.2 761.9 702.43 22'.3 763.33 .230.2 761.47 230.8 762.44 762.41 - - - - - - -
24 230.2 759.74 26°.0 753.-H 2~o .5 75,.63 759.27 210.1 7ôi.,28 2Jo 7 761.63 230.0 7li3.91 763.27 220.3 7ô1.31 220.0 761.51 220.2 7ô1,63 761.<i8 - - - - - - -
25 230.2 760.22 250.9 70U6 2\0.2 7508 760.12 .210.3 761.92 2)0.l 703.03 23°.2 772 11 73} 6~ 220.0 75'.26 230.0 750. '18 230.7 73).42 7:;;).05 - - - - - - -
26 230.0 762.03 250.5 760.84 2\0.5 760.48 76U2 220, 766.02 240.~ 7St',d :lio. ! 76,.35 733.3J 220.1 759.33 230. 75 .H 2\°.5 755.63 7- .02 - - - - - - -
27 230.2 763.03 260.0 760.04 250.0 761.1·\ 761.51 2Zo.5 705.13 :!~o. 7 7ôLO 23'. i 761.1 76i.IJ 230.6 760.73 250.0 75J.71 230.0 739.23 759.67 - - - - - - -
28 210.0 763.03 260.0 762.32 240.2 761.9L 762.12 220.0 763.63 2io.:> íJ2.0j 2jo.8 7dl.54 7ô2.12 23°.0 7'2.05 ;24°.8 753.5 24°.0 733.83 7.a.1" - - - - - - -
29 230.1 762.93 26°.1 7ô1,7.\ 240. 762.31 762.32 - - - - - - - 23°.2 761. 12 2,0.0 702.\)) Ziu .2 731.2 L 762.77 - - - - - - -
30 21°.2 763.81 260.2 762.86 210.3 762.87 763.18 - - - - - - - 23 '.õ 763.50 250.0 7d3.6> 2-\~ .0 75\.23 763.79 - - - - - - -
3I 230. 763.30 250.0 762.41 230.0 762.21 762.74 - - - - - - - 23' o 763 ln 240.5 762.51 230.6 703.76 763.38 - - - - - - ---- -- --- -- --- -- -- --

24'.18
--- -- -- --- -- -- -- -- -- --- --- --~~ --- -- -- ---

Médias 22).9 762.31 210.7 761.2J 230.8 761.23 701.61 220.6 7ô2. ~ 7dl .J 23°,<i 7222 7J2 ..20 22~.7 7ô,2.zL 2iu.3 781.11 23'.12 762.21 701.81 200.6 765.05 210.6 763.22 200.9 76\ ,41 764.28

Rio de Janeiro, 30 de Abril de 1893. E. ele B. Raja GalJagliaJ E. C,





Estado
a~ Ni;p.ÇI,.S Geraea

COMMISSÃO D'ESTUDO DAS LOCALIDADES INDICAÚAS PARA A NOVA CAPITAL

Quadro das obs rvações thermQmetriças Estação ~

JUi;li d~ fgI'~

-

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL

DIAS :i ~ TE:\IPERAfrURA r- " TE~pgRATURA " ~ 1'lDIPERATURA " ~ TEllPERATURA
~

~ c: .; ,. c: .., .; ,. .; "'" - - c. .., - :.. '" -,,; s ,:. õ .. õ .: õ." ii> .::J :;. ~ '" .~ ~ ~ .~ ..,
'" .".... ....

" "
.... :,.;

'"
.... .... ;< >i:;:. .;: ;::; -;. " .~ .:: " -;. "",' ... ",'

;,:,
~ "~ "" "" r- é'> "" "" é'> "" é'>

...
~.<:> O> O> é'> ""----- -- ---- --- -- -- --- -- -- ------- -- --- -- ----- --

1 - - - - - - 230.0 2go.2 190.8 2·\0.0 320.5 1jo.5 210.2 230.3 180.0 200.8 2jo.2 fjo.O 220. 2;0.2 170.0 210.7 200.0 100.2

2 - - - - - - 240.8 310.1 200.0 250.3 330.5 140.2 220.3 280.3 1co.9 230.7 300.0 no.o 250. 290.8 170.2 2i .3 300.8 1·\0.8

3 - - - - - - 250.5 320.0 190.8 260.1 3\0.1 150.0 260. 280.5 190. 230.0 310.5 17J.2 1jo.8 1,0.8 150.2 160.3 170.8 140.6

4 - - - - - - 200. 00.0 100.0 220.6 310.8 1;'0.8 200.4 230.7 210.3 220.5 26".2 170.2 170.3 200.4 180.8 1 o. 230.2 140.3

5 - - - - - - k2o.7 230.3 180.0 23°.3 320.2 160.0 220.0 250.6 200.0 230.2 2,0.0 180,4 230.4 2:>0.0 1 0.1 230.2 2;0,4 1,0.1

6 - - - - - - 230.1 310.0 220.0 260.0 32°.0 150.5 230.0 2\0.5 210.0 22°.8 300.0 1Co.2 180.3 220.2 130.7 180.1 230.0 130.5

7 - - - - - - 2,0.8 330.6 220.0 270.8 310.8 170.0 2\0.8 260.0 210.0 230.9 2;0.0 190.0 1 0.1 210,1 1 0.0 190.1 210.7 110.2 '

8 - - - - 2,0.2 - j'iO. i 170.0 150.1 160,4 170.3 160.0 220.0 270.5 1~O.2 22°.U 280.0 180.5 220.2 - 170.7 1ço.9 280,8 j'io.6

9 180.0 190.0 180.1 1'0.7 210.0 160,4 170,1 170.1 160.1 1eo.8 170.2 150.0 220.8 260.0 2!0.0 230.3 280,8 190.2 190.0 iJo.8 160.0 1 0.3 100.0 140.5

10 200.2 210.8 jJO.2 2CO.4 220. 170.2 170.2 190.3 190.0 180.5 230.3 160.0 220.6 2,0.0 180.0 220.5 2~o.2 170.6 170.2 100.0 100.8 180.0 - 120.2

11 2[0.5 220.8 1 0.8 210.0 260.0 1Eo.0 230.0 230.1 190.3 220.3 230.0 170.2 220.0 230.2 190.1 210.4 250.8 160.0 - - - - - -
12 190.5 2\0.2 190.0 200.0 2Co.2 1/0.4 230.0 280.0 200.3 240.7 BSo. 190.0 2~0.2 200.0 160. 210.7 270.3 2:Zo.8 - - - - - -
13 210.8 2\0.0 200.0 210.9 2:0.0 1/0.8 240.1 270.3 200.0 230.9 ~_0.6 200.2 210.5 260.3 160.7 210.5 280.9 160.2 - - - - - -

1\ 210.7 2,0.1 210.0 230.3 300.0 fiO. 250.3 300.0 180. 210.7 31 0,4 1Eo.0 200.8 240.5 180.0 210.1 2;0.6 150.2 - - - - - -
15 230.0 2:0.0 21°.7 240.6 30'.1 100.8 2:0.2 290.2 1 0.0 240.1 310.4 140.0 210,4 2;;0.7 2[0.8 230.0 280.5 170.0 - - - - - -
16 220.3 280.0 200.:; 230.7 300. 190. 270.0 300.0 200.0 . jo.l 320.8 1·\0.5 200.8 2;;0.8 1~0.1 200.6 270.5 130.0 - - - - - -
17 230.5 280.0 210.0 210.2 2:0.5 100.5 2io.0 300.5 220.0 2Jo.5 310.5 1~0. 230.0 270.3 1/0. o 220,4 280.5 120.8 - - - - - -
18 230.5 290.8 200.0 210,4 310.3 170.0 2;0.0 300.2 210.0 250.4 320.5 190.5 200.7 2õo.0 180.2 220.3 300.2 140.0 - - - - - -
19 240.8 300.8 200.5 2:0.4 330.0 160.5 2io.6 2,0.8 200.2 210.5 310,4 170.0 160.2 2Jo.2 210.5 220.3 310.8 140.3 - - - - - -
20 280.0 310.0 190.5 23'.2 340.0 170.5 210.0 2;;0.0 160.8 200.9 260.1 18' ,4 230.8 280.4 2:;0.5 240.2 280.0 iEo 5 - - - - - -
21 270.0 300.8 200.1 260.0 3\0.0 150.5 190.0 2io.0 160.8 1~0.9 250.1 140.0 2~0.0 270.0 200.3 230.1 280.9 170.8 - - - - - -
22 2606 3Eo.5 200.2 260.4 310.8 16 .3 190.3 210.0 180.0 130.7 2Co.5 130.0 230.6 230.0 130.5 220.0 280,4 180.4 - - - - - -
23 260. 290.6 200.2 250.5 330.9 150.8 1Jo.5 210. 180.0 100.8 230.0 150.0 210.0 230.0 200.0 210.3 250.0 150.3 - - - - - -
24 250.0 320.6 200.0 230.9 330.8 140.8 210.0 230.0 170.8 210.3 ~ 0.2 160.5 210.2 210.5 190.8 200. 220.5 1Eo.2 - - - - - -
0- 270.5 3Co.9 1io. 250,4 330.5 150.0 1eo. 240.0 200.4 210.4 00.0 170.0 210.0 250.0 200.8 22o.~ 250 .5 1~0.2 - - - - - -.,
2 220.5 200. 200.1 240.1 310.5 150.5 220.2 250.2 190.0 220.1 280.5 1.;0.2 220.8 260.0 210.0 230.3 20.5 100.0 - - - - - -
27 260.0 2)0.1 220.5 2jo.9 320.1 150.8 220.2 240.2 1eo.0 210.8 290.0 140. 220.8 20.5 200.2 230.8 200.2 H;0.5 - - - - - - I
28 2~o.2 310.0 180.2 240.8 32'.5 180. 240.0 260.0 100.0 230.0 29o.~ lGO.O 230.5 280.0 210.0 210.2 230.0 1 o. - - - .- - -
23 260.1 310.0 210.0 260.0 330.0 1:0.1 - - - - - - 220.0 270.5 200.8 230 ..1, 0.2 190.5 I - - - - - -
30 240.0 290.1 1 0,8 2-1,0.0 310.0 i70.0 - - - - - - 22->.8 2,0.0 200.0 220.6 0.0 1.0.3 - - - - - -
31 2 0.0 280.5 100.9 230.1 320.0 1/0.0 - - - - - - 210.5 230.5 1.0.8 210.0 280.0 '100.5 - - - - - -

-- -- -- --- ---- -- --- -- -- --- -- -- --- ---- -- ---- --- -- --
Mildins .•.• .30.85 280.31 1Jo.8 230,99 300.4 1/0.o UO.7~ 260.46 190.11 220.8 280. 160.1 220.16 260.02 190.55 220.5; 27'.9 1/0,4 100.99 220.7 160. 5 Vo. 240.2 140.6

23
Rio de Janeiro, 30 de Abril de 1893. E. de B. Raja Gabaglia} E. c.





\
Estado

de Minas Geraes

COMMISSÃO D'ESTUDO DAS LOCALIDADES INDICADAS PARA ANOVA CAPITAL
Quadro das observações psychrometricas e hygrometricas Estação:

Juiz de Fôra
õJ"a:o.e:i.re> a Fe"Vereire> de ::Laa3

E. de B. RaJa GabagliaJ E. c.Rio de Janeiro, ao de Abrll de 1893,

JANEIRO
FEVEREIRO

rn
TENSÃO DO VAPOR PSYCRROMETRQ

HYGROMETRO rn TENSÃO DO VAPOR PSYCHROMETRO..,j
UOMIDADE RELATIVA <: HUMIDADE BELATIVA HYGROMETRO~ H

Q

e S ã 8 e à 8 fi 8 8 e e ã e e ã 8ri ci. .~ <i ci. .~ c! ci. '" ri ci. <l ri ci. <l e.;. '" ci. '" s:i. 'õ s:i. 'õ .;. 'õ .j
~

ci. .~ii> ii> ..,
~

.., ii> ii> .., ii> ii> .., ;;, ii> '" ii> '"::s ," ..... ..... .... ii> ..,.... .... .... ... .... .... ... ....
~

.... ... ....
~. .... ;:;t .... .... ;:;t.d

~ ,,' ~ .= :;. .... ,,' :;:.
....

~ ~ - c, - ~ -L--- -"'-- '" ~ '" '" '" c,--- --- - -- -- --- -- - -- -- - - ---
1 - - - - - - - - - - - - 1 15.10 10.98 14.16 13.41 62.6 33.2 8L8 60.2 - - - -2 - - - - - - - - - - - - 2 14.51 14.24 14.42 14.39 M.4 42.1 82.0 59.5 - - - -3 - - - - - - - - - - - - 3 14.79 10.98 16.53 14.10 52.4 24.4 91.0 55.9 - - - -4 - - - - - - - - - - - - 4 14.24 13.08 13·80 13.70 54.6 42.0 82.0 59.5 - - - -5 - - - - - - - - - - - - 5 1<.49 13.18 6.94 11.54 63.6 36.8 23.6 42.3 - - - -6 - - - - - - - - - - - - 6 13.37 13.44 14.0g 13.63 49.7 37.5 70.8 52.7 - - - -7 - - - - - - - - - - - - 7 12.32 11.65 19.33 14.43 39.6 25.2 98.8 54.5 - - - -8 - - - - - - - - - - - - 8 12.95 12.91 12.23 12.70 89.0 78.8 90.1 6.0 - - - -9 - - - - - - - - - - - - 9 12.3i 12.86 13.50 12.90 79.1 86.0 9 .0 87.7 - - - -10 15.44 15.96 16.78 16.0' 83.2 7 .5 94.0 5.23 - - - - 10 12.71 14.56 15.19 14.15 82.3 83.0 94.0 86.4 - - - -11 15.07 12.57 16.03 14.56 78.2 55.2 98.0 77.13 - - - - 11 14.88 15.60 16.39 15.62 62.4 6l.2 95.3 73.0 - - - -12 14.47 14.67 16.13 15.09 80.7 58.1 91.0 76.60 - - - - 12 16.16 ii .52 17.84. 17.17 68.1 56.9 94.3 73.1 - - - -13 14.57 15.05 15.55 15.60 65.8 65.1 90.8 74.23 - - - - 13 16.03 16.31 16.43 16.23 67.0 51.6 91.0 70.9 - - - -14 13.99 14.79 15.92 14.90 66.1 50.6 82.0 66.23 - - - - 14 16 81 14.17 14.85 t5.28 64.4 41.6 90.1 64.0 - - - -15 13.72 15.57 16.58 15.2) 60.0 46.8 79.6 62.13 - - - - 15 15.41 15.32 14.23 15.00 56.5 H.8 92.4 64.6 - - - -16 13.3;) 14.25 16.53 14.72 55.6 i9.7 91.0 65.43 - - - - 16 15.71 13.87 15.83 1514 53.2 402 91.0 61.5 - - - -17 14.77 18.21 17.12 16.70 62.3 60.6 93.0 71.97 - - - - 17 14.78 14.98 n.2l 16.32 48.8 332 97.1 45.7 - - - -18 15.23 15.99 17.12 16.12 66.4. U.4 93.0 66.93 - - - - 18 17.43 14.93 17.00 16.46 63.4. 41.0 91.0 651 . - - - -19 14.96 15.52 16.01 15.50 51.8 4.1.0 89.0 61.60 - - - - 19 14.72 22.37 17.02 18.04 48.3 85.0 1l'.O 73.8 - - - -

20 14.83 11.8, 11.69 13.79 46.2 31.4 86.0 M.53 - - - -- 20 14 12 15.13 12.32 13.86 736 63 4 0.0 73.0 - - - -21 13.33 11.77 17.63 14.24. H.O 26.2 90.4 53.53 - - - - 21 10.83 11.02 11.86 11.24 53.0 ·i3 O 77.7 5 .9 - - - -22 14.91 15.27 t5.93 15.37 51.6 36.9 6.3 58.27 - - - - 22 11. 5 12,47 22.52 1;;.95 63.0 58.3 80.0 67.1 - - - -23 14.31 22. 2 14.33 17.15 50.2 67.5 81.2 66.30 - - - - 23 12.22 11.55 !3.38 12.3 6".0 58.2 83.5 69.9 - - - -
24 14.67 15.06 19.90 15.88 47.3 38.0 96.0 60.43 - - - - 2i 13.2P 12.27 13.25 12.91 64.5 46.9 89.0 64..1 - - - -
25 18.08 12.46 15.12 15.22 00.5 36.2 2.0 59.57 - - - - 25 15.02 15.23 16.19 15.4 89.7 63.6 87.7 80.3 - - - -
26 14.16 15.04 15.65 1-1.95 62.', 43.5 90.9 67.60 - - - - 23 13.38 12.11 14.2l 13.23 60.1 46.3 80.0 62.1 - - - -
27 13.52 13.40 14.81 13.91 4.9 " .0 66.0 51.33 - - - - 27 12.90 13.15 14.78 13.28 59.6 46.8 83.1 65.2 - - - -
28 12.46 li.24 12.49 12.08 4 .4 ~0.1 75.6 51.37 - - - - 28 13.5 13.62 15.15 14.12 49.0 4 .4 90.4. 62.6 - - - -
29 16.92 13.72 15.00 15.21 57. 34.. 80.0 57.53 - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 12.98 11.38 13.14 12.50 43. 34..3 80.0 54.70 - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 12.92 11.IJ2 12.62 12.32 49.3 33.6 82.2 53.03 - - - - - - - - - - - - - - - - ---- --- --- --- --- - -- ----- ------- ------- --- --- ---- ----------Médias 14.40 14.45 15.68 14.84 56.61 46.11 86.28 63.00 - - - - Médias 14.14 13.91 15.09 14.38 6l!.3,2 5i.0;) 86.02 66.48 - - - I -

--





COMMISSÃO D'E3TUnO DAS LOCALIDADES INDICADAS PARA A NOVA CAPITAL
Estado

de Minas Geraes
Quadro das observações psychrometricas e hygr0111etricas Estação:

Juiz de Fóra
1\I.J:a.r90 a .Ao'bril de 1893

..
!\lARÇO ABRIL

TEl>SÃO DO V.IPOR I'SYCDRO~JF.TRO llYGROMETRO TEXSÃO DO VAPOR I'SYCBROMETRO BYGRO)lETRO

76.10 68.25 91.15

-- --- -- ---- -- ---- ---------- ---

E
Ó.

.
E

e
..i
;;.,..
õ

8

1 13.46 13.85 14.96 H.O) 61.50 53.80 97.50 70.90

e
8

Ó.

78.50

8
E
Ó.

8

Q,

<:

I-'~-"-~---
I~ 1 14.67 1;;.55 15.11 15.11

10.96 13.37 11.68 12.00 54. O 7i.40 86.33 72.18

10.89 11.69 12.93 11.84 66.40 62. o 90.00 73.70

16.93 14.3;; 11.78 14.39 5~.60 101.40 '82.45 61.15

ii.84 14.43 12.43 12.~0 84.00 74.60 92.20 83.60

12.47 13.80 14.101 13.56 suo 72.00 88.00 80.40

1597 18.10 14.29 16.12 67.50 57. o 92.00 72.40

9.69 10.81 10.94 10.48 54.20 47.60 93.00 64.90

13.. 12.09 m.02 13.e 71.00 Y.80 98.00 76.29

2

3

4

5

6

7

s
9

10

15.73 1'U4 15.1,3 15.103 66.50 4-.10 86.00 65.7

H.19 19.54 17.21 17.98 58.00 67.10 07.00 74.03

15.43 15.99 17.00 ~6.1í 79.50 5 .30 :JI.OO 76.27

ir.03 i8.12 16.58 16.91 66.00 6;.55 94.00 75.18

17.25 15.91 17.12 16.76 77.00 67.00 93.00 79.00

16.3 16.45 16.73 16 51. 62.80 5).20 91.00 71.0n

13.32 12.33 14.~9 13.31 64.20 1,2.20 83. o 64.1,0

14.00 14.31 1512 14.108 61.60 52.00 2.00 65.20

15.06 12.70 13.16 13.04 69.00 44.40 82.80 65.1,0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13.45 12.12 13.78 6~.SO 80.00 74.\l0

11 12.90 16.81 14.33 14.71 59.60 72.00 5.00 72.20

12 110.57 15.03 13.71 j.\.41, 63.00 5LiO 91,00 69.57

13 14.40 13.32 14.23 13.9" 72.00 42.20 21.00 6S.I,0

H 1-\..55 15.97 14.99 15.17 73.05 67.50 91.00 7 .1S

15 15.01 11.i3 12.09 12.94 74.00 1,1.70 89.00 OS.23

16 14.45 14.13 12.59 13.72 79.00 50.50 83.0;; 70.8;;

17 14.54 13.21 13. 7 13.87 61.20 43.00 83.50 62.57

18 17.18 23.90 1:i.3.\. 18.8t 93.60 76.BO 94.00 88.07

19 15.8í 15.21 15.64 15.56 56.00 47.40 3.40 62.27

20 15.25 17.08 16.23 13.19 66.40 53.00 91.00 70. O

21 15.99 1~.82 16.26 16.36 74.40 5;;.00 92.40 73.93

22 17.32 17.14 15.9 16.81 70.00 7 .20 94.00 80.73

23 14.71 16.64 16.93 16.10 74.00 72.20 97.80 81.30

24 16.3 lr,.26 16.1 16.27 82.20 81,00 ~4.00 ;;.73

2;; 15.72 10.5 16.33 16.23 c2.00 63.00 !J!).OO 8i.33

26 14.18 1;;.i7 17.09 15.OS 60.80 53.70 9.00 67.83

27 17.31 16.38 15.93 16.54 'i7.70 51.50 91.00 73.'.0

28 16.39 15.83 17.68 10.63 07.00 54.20 91.60 7193

29 16.62 ii.09 15.55 1lL39 79.60 53.00 .00 73.53

30 1Ô.O~ 14.59 15.61 1~.43 73.60 55.cO 9.00 72. O

31 12.55 11.96 14.47 12.!J!) 54.30 44.40 92.00 63.57

Médias 15.39 15.19 15.45 15.34 70.15 57.37 90.<\1 72.64 MédIas 13.09 13.61 13.06 13.25 67.08 60.60 89.94 73.00

Rio de Janeiro, 30 de Abril de 1893. E. ele B. Raja Gabaglia, E. c.





Estado
de Minas Geraes

COMMISSÃO D'ESTUDO DAS LOCALIDADES INDICADAS PARA A NoVA CAPITAL

Quadro das observações pluviometricas, evaporo111etricas e OZ0l10111etricas

Ja:n.eíro a .Abril d.e ::LSSa

Estação =

Juiz de Fóra

JANEIRO FEVElmmO MAl'tÇO ABRIL

DIAS Das

cnUVA EVAPORAÇÃO OZOXA CHUVA EVAPORAÇÃO OZONA CHOVA EVAPORAÇÃO OZO.:"iA cnUVA I!VAPORAÇÃO OZONA

i - - - - 5.20 5.5 1 o 3.60 4 o 3.30 5.5

2 - - - - 5.30 3. -; 2 70.2 1.20 o o 2.2J 2

3 - - - - 5.90 4 3 o 2.75 4 9.2 3 7

4 - - - - 5.90 3.5 4 23.9 i.75 9.5 6.8 0.70 8

5 -- - - - 4.75 8 5 4.9 1.90 6 o 1.10 7

6 - - - - 5.03 o ti 24.2 1.20 7 1.8 2.~0 6

7 - - - - 7.10 2 7 2.5 1.1,0 5 o 2.60 4

8 - - - 3.2 6.60 7 2.6 2.15 6 o 1.70 4.:>

9 - - .-\ '> .1 0.70 8.5 9 i 2.95 7 o 3.20 ;;

10
.

O. 5 11.9 0.60 6.::; 10 1,/, 6 1.80 61.3 5.5 2.65 O

11 OA 1.20 3.5 3.3l 0.70 .\ 11 O 3.25 4 - - -
12 2.8 2 .-\ :1.0.6 1.85 4 12 1.6 2.40 :> - - -
13 2.1 1.90 3.5 5 1.75 O 13 O 2.85 4 - - -.
i" 0.15 2.15 3.5 O 2.40 o 14 O 2.65 4 - - -
15 O 3.45 4 O 3.80 3.5 15 O 2.35 5 - - -
16 o 3.80 :> o 3.50 3.5 16 O 2.\15 3.5 - - -
17 o 3. o 5 O 4 3.::; 17 o 2.20 3.5 - - -

i8 1.2 2.10 5 1.6 4.10 6 iS O 3.40 2.5 - - -
19 0.6 3.40 I, O 4.10 4 19 o 2.80 4 - - -

20 0.02 4.70 4 55.2 1.90 o 20 1.2 2.40 I, - - -
21 O 5.10 O o 3.60 9 2l 15.2 1.50 4 - - -
22 o 5.20 4. o 3.95 22 15.2 1.50 7 - - -

23 o 4.50 4. o 3.40 6 23 23.9 1.10 6 - - --
21 O 5.50 It.r> O 2.50 6 24 5.4 1.40 4.5 - - -
25 O 5.30 6 15 3.35 5 25 18 0.55 4 - - -
'>" o 4.60 I, O 2.20 7 23 10.2 1.20 5 - - -~U

27 o 5 5 O 3.95 (j 2i o 2.40 :'.5 - - -
28 O 6.20 4..5 o .2.80 6 28 50.8 2.30 O - - -
29 o 5. o 4. - - - 29 2 1.85 2 - - -
30 o 6.40 3 - - - 30 0.5 2.0:> 2 - - -
31 o 5.90 4 - - - 31 H.5 2.4.0 2 - - -

omma. 8.57 88:85 - 133.9l iOO.9:> - IOmina 3l9.2 67.0:> - ii.8 2jU -
Média 0.39 4.0í 4.09 6.38 3.66 4..61 ~I~di" 10.3 2.103 4..39 i.7 2.24 5.5

26
nlo de JaneIro, 30 de Abril de 1893. E. de B. Raja Gabaglia, E. c.





~stado

de Minas Geraes

COMMISSÃO D'E8TUDO DAS LOCALIDADES INDICADAS PARA ANOVA. CAPITAL

Quadro da direcção e velocidade dos ventoc :rnstf:l.ç~O !
Jui~ de Fgr~

- ---
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

AnRrr~

Oh iá' n. m. lho 11. 111. 9h. lá' II. 111. Yclcchludc ~h. I~J ;1. m. 1h. I). m. 9h. lá' I). 111. I'elcehlude 9h. Iii' a. III. lho 1)·111. 9h, Ui' ]l. m. Vclccidllllc 9h, JijJ n. m. I". p.l1I. 9h. ló' p. m. Velocid&deri) - - - - .- - - - - - - - - --1.
- -H

" " d~

"" " " E " " " '" " " " E " " " :::" 'O " '" " '" " '" " '" " '" .~ " '"" " 'O " '" " '" " '" " '"'" " '" " Id d ::: l~ " I~ " 1:1 " Id " I~ " I:: " :::
'" " Id " ,,~ d ;;V '" <lo '" ". o-;: :.-; ,.' '" ,< '" <lo '" '"

,<
'" ,<

~ " '" '5 v 'O <lo 'O ,.
'" '5

() '0 " 'õ " 'õ '0 .(; " 'õ " 'õ () 'õ ()

"
() 'õ () 'õ () 'õ " õ

~ '" .~ ~ ~ ~ ~ ~ "" ~ " ... ~ " " " " .~ " " " e " ~ " ~ " "i5 <i Q õ i5 "
'5

Õ <i iS <i i5 <i '" i5 <i i5 õ i5 <i '" i5 <i Õ õ i5 <i ~
;... "" ;... i> i> 3 ;... :> :=:

~
i> :> H ..... ::- > ;>.<; .<; .<;

.<;-- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- --- - --- - ---i - - - - - - - Calnlll. o KE 1.8 Calma O 0.(; N TE 1.7 Calma O N U) Li NNE 4.8 'alma O Calma O UI
2 - - - - - - - W 1.7 NE 1.5 » O 1.4 l\KE 1.4 E 'E 1.8 '" 0.5 1.2 NW Ui SS'" 1.5 S 3.9 2.3
3 - - - - - - - NE 1.4 NE 1.7 » O 1.0 N 1.6 l\ E 1.3 Calma O 1.0 NNE 1.3 Calma O l\E 0.5 0.6
4 - - - - - - - NE 4.3 NE LU KE i 9 2.5 Calma O NB 4.8 N 1.3 2.0 NE 1.4 » O Calma O 0.5
5 - - - - - - - Nl\E 1.7 NE 1.3 Calma O 1.0 'NE 1.3 NNE 1.5 Calma O 1.0 E 6.1 SSE 4.7 S W 4.1 5.0
Ú - - - - - - - S E 1.6 l\E 1.6 NE 1.7 1.6 Calma O 'E 1.4 NW 1.;; 1.0 KE 0.5 N 1.2 Calma O 0.6
7 - - - - - - - 'E 7.0 NE 5.7 SW 4 3 5.9 » O l\NE 1.3 S E i.4 0.0 Calma O N 1.5 » O 0.5
8 - - - - - - - Calma O Nl\E 1.8 Calma O 0.6 » O Calma O C:llma O O NNE 0.5 NE 1.3 S 3.1 1.6
9 Calma O Calma O Calma O O » O Calma O » O O NE i.O » O NNE 1.2 0.7 S 'V ·1.2 SW 1.7 S 1.7 2.5

iO » O N 1.7 » O 0.6 » O » O 'W 1.9 0.6 Calma O NE 5.2 NNE 0.5 1.9 NNE 1.8 ENE 1.7 Calma O 1.2
ii NNE 1.2 l\NE 1.7 » O 1.0 » O N"E 4.4 Calma O 1.5 » O Nl\E 1.5 Calma O O.;; - - - -l - - -
12 Calma O NNE 1.5 » O 0.5 NNE 8.2 l\E LO » O 3.0 NNE 1.'1 W 1.'1 TE 0.5 i.i - - - - - - -
13 NE i.4 Calma O » O 0.5 NNE 1.5 NNE 1.3 » () 0.9 l\ K E 1.9 Calma O Calma O 0.6 - - - - - - -
1-1 NE 1.6 » O NNE 1.4 1.0 NE 1.3 S E 1.7 » O 1.0 Calma O l\ 1.8 » O 0.6 - - - - - - -
i5 NNE 1.3 NNE 1.3 SSE 1.6 i .0 KNE 1.7 NHE 1.;;

" O 1. I NNE 1.5 l\KE 1.7 » O i. i - - - - - - -
i6 N 1.0 NNE 1.2 1'1 'E 1.7 1.3 l\E 4.5 Calma O » O i.5 NE 1.8 :\'l\E 1.3 » O 1.0 - - - - - - -
17 NE 1.5 Calma O Ca!ln:l O O.;; Calma O l\NE L6 NE i.3 1.0 Calma O Calma O » O O - - - - - - -
i8 Calma O NE 3.5 » O i.2 Nl\E LO Calma O Calma O 0.6 " O » O NKE 0.5 0.2 - - - - - - -
iO NNE 3.4 l\ l' E 1.4 ,. O U\ K 1.8 » O NW 1.7 1.2 NE 1.3 Nl\E 1.4 Calma O 0.0 - - - - - - -
20 CaIm, O Calma O » O O S 1.8 » O Kl\E 4. i 2.0 Ca!lra O NNE i.3 » O 0.4 - - - - - - -
21 NE 3.0 NE 1.3 . O 1.4 NNE 5.3 N 3.8 8SE 1.9 3.7 » O Calma. O " O O - - - - - - -
22 NE 2.0 NE 1.5 » O 1.2 E 1.7 SSW 1.0 S 1.5 104 K l\E 1.7 ,. O S E 1,3 1.0 - - - - - - -
23 NE 1.9 SW 1.2 » O 1.0 Calma O Calma O N 1.6 0.5 Calma O ,. O Calma O O - - - - - - -
24 NE 2.6 N 1,3 » O 1.3 " O l\KE 1.1 SSE 1.7 0.9 Nl\E 1.8 » O » O 0.6 - - - - - - -
25 NNE 1,7 S S E 1.2 E 1.6 1.5 » O NE i.5 Calma O 0.5 Calma O » O S E 0.5 0.2 - - - - - - -
23 ENE 4.i NNE 3.3 KE 1.7 3.0 ENE 1.6 Nl\W 1.7 " O 1.1 NE 1.5 » O S W 0.5 0.7 - - - - - -- -
27 NE 1.5 NNE 1.4 NE 7.5 3.:; l\NE 0.5 CallT.a O » O 0.2 NNE 1.2 » O Calma O 0.4 - - - - - - -
28 1 E 3.5 KE 1.6 'V i.3 2.2 N IA NE lA " O 0.9 Calma O » O ,. O O - - _. - - - -
29 Calma O NNE 1.7 S S '" 1.3 LO - - - - - - - " O NNE 1.2 » O 0.4 - - - - - - -
30 NNE '1.7 NE 1.7 Calma. O 0.0 - - - - - - - » O l\NE 1.3 S 1.2 O. - - - - - - -
31 S 4.i N 1.6 NE 1.5 24 - - - - - - - » O 'NE 1.3 Calma O O - - - - - - --- ._-- -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- --- --- -- --- -:I-=- :;I-=-I~

-- ---
nlétlins - 1.6 - 1.3 - 0.0 1.2 - 2 O -- 1.4 - O. i.4 - 0.7 0.4 0.7 - - 1.3 1.6

27
Rio ele Janeiro, 30 de Abril de 1893. E. ele n. RajaGabaglia, E. c.
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Estado
de Minas Geraes

COMMISSÃO D'ESTUDO DAS LOCALIDADES INDICADAS PARA ANOVA CAPITAL

Quadro das observações de nebulosidade

Janeiro a A.bri1 de 1asa

Estação:

Juiz de Fóra

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL

9h. 15' A. M. 1h. P. ~r. 9h.15' P. M. 9h. 15' A. )lo 1b. P. M. 9h. 15' P. ~r. 9h. 15' A. M. 1h. P. M. 9b. 151 1'. :d. 9b. 15' A. )lo 1b. P. )lo 9b. 15' P. M.

DIAS - - - - - - DIAS - - - - - -
ri> ri> ri> '" ri>

.,
ri> ao ri> ri> ri> '"'" ri>

'"
ri> '" ri> '" ri> '" '" '" '" '" '" '" ri> '" ao '" '" '" '"lO d 10 d 10 d lo d lO d 'O d 10 d 10 d 10 d lO '" lO '" '" '"'" ~ '" ~ '" e '" a '" E '" E '" ~ '" ~ '" E '" a '"

'o d

'" '" '" '" '" " '" '" '" ~ '" ~'" " " " <l " '" '" '"~ -o d -o d d -o d -o -o '" -o d -o E -o '" ~ " '"" ~
-o ... ...

~ " " -o -o

"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ~ "" ~ "" ~ ""--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1 - - - - - - 0.9 N 0.3 CR 0.0 - 1 1.0 Neroeiro 1.0 N 1.0 Nevoeiro 0.9 R 0.8 RN 0.0 -
2 - - - - - - 0.3 C 0.2 C 0.0 - 2 1.0 C 0.7 C 0.4 C 0.1 C 0.3 E: 0.9
3 - - - - - - 0.0 - 0.1 C 0.0 - 3 0.5 C 0.7 N 1.0 Nevoeiro 1.0 Nevoeiro 1.0 Nevoeiro 1.0 Nevoeiro
4 - - - - - - 0.1 C 0.6 E:N 0.0 - 4 1.0 Nevoeiro 1.0 Nevoeiro 0.8 " 1.0 " 1.0 " 1.0 "
5 - - - - - - 1.0 N 0.6 K 0.0 - 5 1.0 " 0.9 C 1.0 " 0.8 N 0.7 0.6 N

6 - - - - - - 0.1 C 0.1 E: 0.0 - 6 1.0 C 0.9 KK 1.0 " 0.2 C 0.1 C 0.1 C

7 .- - - - - - 0.1 C 0.6 N 1.0 Nevoeiro 7 LO N O.S 1\ N 1.0 " 0.7 C 1.0 Nevoeiro 1.0 Nevoeiro
8 - - - - - - 1.0 Nevoeiro 1.0 Nevoeiro 1.0 " 8 0.4 KN 0.5 KN 0.1 C S 0.9 C O. C O. C

9 1.0 Nevoeiro 1.0 /ieneiro LO /ierooiro 1.0 " 1.0 " 1.0 " 9 0.9 RN 0.8 RK 0.9 Nevoeiro 1.0 1.0 il'eroeiro 1.0 Nevoeiro.
10 1.0 " LO " LO " 1.0 " 1.0 " 1.0 " 10 0.8 RN 0.6 KK 0.0 - 1.0 il'eroeiro 1.0 " 1.0 "
fi 1.0 " 0.9 " 0.6 N 0.1 CR 1.0 K 1.0 " il 0.9 N 0.9 N 0.5 N - - - - - -
12 LO " 1.0 " 0.7 N 1.0 /ieroeiro 0.9 K 1.0 " 12 0.9 N 0.6 K 0.5 N - - - - - -
13 1.0 " 1.0 . 0.0 Cli 1.0 N 0.8 K 0.0 - 13 1.0 K 0.0 N 0.0 - - - - - --
14 LO C 0.5 OK 0.,2 E. 0.7 O 0.6 CE. 0.0 - H 1.0 levoeiro 0.'3 C 0.0 - - - - - - -
15 1.0 KN 0.7 E. . 0.7 KK 0.'3 O 1.0 lI'61'ooiro 0.0 - 15 0.9 " 0.6 . 0.0 - - - - - - -
16 1.0 K 0.6 KN 0.3 1\ 0.1 01\ 0.3 CK 0.2 C S 16 1.0 " 0.5 K O O - - - - - - -
17 0.9 O 0.8 CK 0.8 KN 0.3 O 0.5 Cli 0.8 Nevoolro 17 0.2 01\ 0.3 C1\ 0.0 - - - - - - -
13 0.9 N 0.6 II: 0.1 C 0.6 li: . 0,4 KK 0.2 CN 18 0.7 E: 0.8 K 0.0 - - - - -- -
19 0.6 CE. 0.6 KN 0.0 - 0.2 CE: 0.9 N 1.0 Seroolro 19 0.1 C 0.4 K 0.9 Sevoeiro - - - - - -
20 0.4 CK O.! . 0.0 - 1.0 N 0.6 CE: 0.1 C 20 1.0 RK 0.6 RX 0.0 - - - - - - -
21 0.2 CR 0.2 CR 0.0 - 0.9 r 0.9 E: 0.0 - 21 0.8 C li: o.n K 1.0 Seroeiro - - - - - -
22 0.0 - 0.3 CE: 0.0 - 0.'3 N 0.6 C 10 Neroeiro 22 1.0 K 1.0 N 1.0 " - - - - - -
23 0.0 - 0.0 - 0.0 - 1.0 N 1.0 N 1.0 » 23 1.0 Nevoeiro 1.0 II' I'oeire 1.0 lO - - - - - -
24 0.0 - 0.2 CK 0.0 - 0.7 N 0.9 N 0,6 C 21 1.0 ,. 1.0 " 1.0 " - - - - - -

25 0.2 C 0.9 CK 0.1 C 1.0 N 0.9 r 1.0 NeIoolro 25 1.0 " 0.9 " 0.9 " - - - - - -
25 1.0 N 0.5 C li: 0.1 C O. CN 0.1 li 0.2 C 26 0.6 li. 0.5 li.N 0.7 CE: - - - - - -
Z7 0.4 C 0.5 K 0.0 - 9.5 N 0.7 li. 0.2 " 27 1.0 Xevoeiro 0.4 C li. 0.7 li. - - - - - -
2S 0.9 C 0.0 - 0.0 - 0.4 C 0.7 E:. - 0.1 " 9 0.9 E:.K 0.6 lU, 0.5 CE:. - - - - - -
29 0.6 li. 0.2 C 0.3 C - - - - - - '29 1.0 K 0.7 li.N 1.0 Nevoeiro - - - - - -
30 0.4 C 0.4 C 0.0 - .- 30 0.9 RK 0.7 KN 1.0 ,. - - - - - -- - - - -
31 0.6 N 0.5 li. 0.0 - - - - - - - 31 0.8 E:.K O. li ,

0.3 CR - - - - - -
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Médias 0.66 - 0.56 - 029 - 0.64 - 0.67 - 0.44 - Médias 0.85 - 0.i3 - 0.59 - 0.76 - 0.77 - 0.74 -

Rio de Janeiro, 30 de Abril de 1893. E. de B. Raia Gabaglia, E. c.





TABELLA COMPARATIVA DOS mAXINIOS E MINIMOS no THERNIOMETRO
Juiz ele Fóra

J.lNBtRO FEVEREIRO MARÇO AI::RIL

r/) ABRlUO oo:u~nSSAO ABRIGO CO)nJISSAO ADRIGO COMMISSÃo ADRIGO CO~~I!\SA.O
--! SALA SALA SALA SALA

i:i 'rnER:\lOMETrnco DE ES'UTISTIC,\ 'rllEmlOMF.TRICO DE ÀS rA1'ISTIC.\ T"ER~IOllEfRICO DE ESTATISTICA THER:UOllETRICO DE ESTATISTICA
,

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
A S A S .§ E 8 8 .ê .n 8 E ,ê 8 8 .ê " 8 8 8 F. " .ê .ê'x

~
';:; :ê '" 'e; .~ 'e; '" "

.~ 'e; '" 'e; ';;'
;§ ~ 'e; '>; 'e; .~ 'e; "" ~~ d

~ ;;l .:: ~
d ;;l .:.: ~ " ~ " :;;; .s ~ " ~ ".... ;;; ;;; .... ;;; .... ;;; ;;;... ,<; ,<; ,<; ,<; ... ,<; ,<;

"" ,<; "" '"
------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

1 - - - - - - 32 .5 15°.5 28'.0 11°.5 2 0.0 1 °.0 230.2 ti°.O 24°.0 22'.2 28°.0 180.5 23°.0 16'.2 25°.5 160.2 250.0 180.5

2 - - - - - - 330.5 14°.2 28°- 20'.2 29".0 1ilO .0 300.0 150.0 23".9 190.3 200.0 16°.0 30°.8 14°.8 270.2 200.0 20°.0 160.0.;)

3 - - - - - - 34°.1 150.0 28°.7 2[°.5 280.0 1/°.0 31°.5 170.2 260.2 190 2 230.0 13°.0 1/0. 14°.6 21°.0 200.6 18°.5 16°.0

" - - - - - - 31°.8 15 .8 - 220.0 27u.G ti°.O 2;)0.2 tio.2 - 21°.0 24'.5 180.5 23 .2 14'.3 23'.2 1 0.8 2-1°. O 15.05

;; - - - - - - 32°.2 160.0 28'.0 - 250 .5 18°.0 2io.O 1 °.4 2;)°.0 - 230.0 190.0 27',4 17°.1 240.3 17°.1 210.5 1 0.5

6 - - - - - - 32°.9 15'.5 28°.3 21°.7 2 °.0 170 .5 30°.0 19°.2 250.5 210.0 250.0 190.0 230.0 130.5 22".8 190.0 190.0 15°.0

7 - - - - - - 310.8 170.0 2\°,4 2.2 1 , 22'.0 19'.0 270.0 190.0 2 '.0 22°.0 240.0 200.0 21°.7 1P.2 200.7 160.8 250.0 120.0

8 2j,'>.2 - - -- 210.5 1 0.0 ti°.3 16'.0 22'.0 210.9 17 l .5 17".0 28°.0 1SO.5 230.0 22°.0 25°.0 H)'. O °.8 n O .6 25°.0 1/°.3 19'.5 1SO.0

9 210.0 160.4 - - 21°.0 1 °.0 110 .2 150.0 190.6 fJo.2 190.0 1"°.0 280.8 19'.2 260.0 21°.5 24'.0 1~0.5 19'.0 HO.5 21°.8 lilO.9 1 0.0 160.0

10 22°.8 170.2 - - 21".5 1so.0 23'.3 16°.0 21°.0 19°,4 23°.0 1 0.0 27°.2 170.6 23°.0 210.8 23°.0 19'.0 - 120.2 - 17°.8 21°.0 140.0

11 2jo.O 180.0 2;0.1 - 220.0 19'.0 2~0.0 170.2 24°.1 190. 250.0 18'.0 2'>'. 160.0 240.7 21°.5 210.0 170.0 - - - - - -
12 26°.2 17°,4 210.0 130.0 2~'.O luo.5 9°.8 190.0 250.0 210 O 25°.0 19°.0 21 .3 220.8 25°.1 21°.9 240.5 180.0 - - - - - -
13 2jo.0 17 .8 23'.0 20'.2 25°.0 19°.0 29'.(; 20J .2 2jo.6 220.2 27°.0 21°.0 28°.9 15°.2 26'.1 210.3 240.0 17'.0 - - - - - -
1·1 30°.0 17°.8 250.2 20°.5 250.0 19°.0 31° .4 1 0.0 27°.4 220.0 27'.0 190.5 270.6 15°.2 260.0 210. 24°.5 17".0 - - - - - -

I,
1:; 300.1 190.8 230.8 21°.0 2jO :> 20° O 310.4 14°.0 270.5 2·0°. 29'.5 160.0 280.5 no.o 260 .5 180.0 260.0 1eo.0 - - - - - -
13 300.8 19°.8 2;°.0 22.°0 2)".0 200.0 32°.8 1!lO.5 280.0 20".0 28°.5 160.0 270.5 13°.0 26°.0 20'.8 26°.0 150.0 - - - - - -
17 2no.5 190.5 2605 210.8 260.0 210.0 31°.5 15°. 230.0 210.0 290.0 tio. 23°.5 120.8 23°.8 190.0 270.5 140.0 - - - - - -
18 310.5 170.0 260.0 210.5 230.5 1 0.5 320.5 19" .5 °.8 230.0 2i" .0 210. 301.2 14°.0 250.8 200.3 2jo.0 160.0 - - - - - -
19 330.6 160.5 27°.5 210.5 20°.5 18°.0 31°.4 no.o 270.0 22'.0 24°.5 190.0 31°.8 14°.? 2 0.0 200.5 26° - 16'.5 - - - - - -.;)

20 3"°.0 170.5 28°.8 220.0 2 '.5 190.0 25'.1 180,1. 24°.5 22°,0 23°.0 19" .0 28°.0 18~.5 26'.2 22". 240.0 20°.0 - - - - - -
2l 34'.0 150.0; 23°.5 21°.5 300 .0 1-0 - 25°.1 14).0 2\0.2 19°.4 25°.0 16'.0 23°.9 17' . 25'. 21°.2 220.5 19'.0 - - - - - -

1.0

22 3·1°.8 160.3 200.5 210.2 301.0 1 °.0 2'0 - 13'.0 2j".0 1:JD.O 21'.0 150.0 280.4 1 0,4 2:)°.0 220.0 210.5 190.5 - - - - - -.. )

23 330.0 1-0.S " 0.7 2[°.5 300.0 1So O 230.0 15°.0 22°.5 20'.0 25°.0 16°.0 250.0 18°.3 240.0 21°. 230.0 190.0 - - - - -
2i 330.8 140.8 280.5 210.0 28 ' .0 170.0 2~.2 160.5 26'. 2 ° 230.0 170.0 22'.5 1 0.2 220.5 210.2 250.0 19O.U - - - - - -
23 330.3 1jo.0 :lS0.4 20'.6 270 .0 170.0 2 ".0 17'.0 240.2 20°.3 26'.0 18°.0 250.5 10.2 24°. 21°.0 250.5 19".0 - - - - - -
26 310.5 i50.5 2;°.2 21',4 27°.5 1 0.0 2"0.5 17'.2 27°.0 10.6 250.5 19".0 20.5 160.0 230.8 210.0 21°.0 ti°.O - - - - - -

27 32'.1 1;>0. 2,,'lU.0 18 .1 2 ).3 170.:\ 2)°.0 14°. 230.7 20°.2 2jo.5 17°.0 290.2 190.5 27'. 220.0 26".5 20<> .5 - - - - - -
23 32°.5 18°. 23°.0 22°.5 2 ).5 200.0 2Jo.8 16°.0 270.0 21°.0 23°.5 17°.,-. 280.0 '1 >.8 26°.0 220.5 260.0 13 .(1 - - - - - -
20 330.0 150.1 300.0 22'.0 2jO.5 17°.0 - - - - - - ç 0.2 190.5 27°.0 23°.0 260.0 200.0 - - - - - -
30 310.0 '17°.0 23".5 22°.0 27°.5 19".0 - - - - - - 2S~.0 1SO.5 27°.0 22". 23°.5 190.5 - - - - - -
31 320.0 170.0 28°.0 1 °.6 27°.0 1 J.5 - - - - - - " 0.0 160.5 280.0 22'.0 210.0 tiD .5 - - - - - -

--- --- ------
21'.0 I I~

--- ---
270.91~

--- --- --- ---
Múdias 300,4 tio.O 230.2 2;)0.4 t 0.1 2 0.8 ,250.4 170 .5 23°.9 210.3 2io. 180.2 I l!l°.2 14°.6 230.8 1SO.3 21°.1 15°.9
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Estado
de Minas Geraes

Janeiro o. AbrU de 1893

COMMISSÃO D'ESTUDO DAS LOCALIDADES INDICADAS PARA ANOVA CAPITAL

Quadro das observações barornetricas

Alturas barometricas reduzidas a 00 e ao uiveI do mar

Estação:
Paraúna

Altitude.... eOO.Om.

JANEIHO FEVERElRO MARÇO ABRIL

(lh. 15' A. M. lh. P. M.

d
cio
8

"E-<

(lh. 15' P. ~[.

d
cio
e
"E-<

l h • P. M.

d
cio
E
"E-<

9h. i5' P. M. (lh. i5' A. M. ih. P. :'>I. (lh. ü' P. ~J. 9h .15' A. M. l h . P. M. 9h. 15' P. :.l.

"cio

iii
E-<

CD

'""::>
~

'"

2

3

5

e;

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1e;

17

1(l

20

21

22

23

24

25

-- --- -- --- --- -- --- -- --- -- ---

2do.0 7:'>5.55 2uo.5 751.67 2<\'.0 7HA5 75\. 3 260.0 751. i" 300.0 7:0.53 2\0.0 7;2.82 752.51 230.0 753.! 250.4 753.37 210.5 T<>4.52 754.37

2,0.0 7:>5.31 290.0 754.14 220.0 7:;1.10 754.97 25°.3 753.53 2 '0.0 751.00 23°.0 752. 9 752.69 23°.0 754.(l7 270.; 752.54 220.0 753.93 753.81

250.2 7:;6.1; 300.0 751.03 250.9 75175 751.65 270.0 7-3.13 30°.1 750.37 250.0 752.83 752.il 240.2 755.C8 1280.3 '754.32 230.0 755.48 755.16

250.1 735.92 20.8 7i4.30 '250.0 751.71 75í.(l7 :t2°.0 7:'>5.62 2402 752.9) 23°.0 7;>3.29 753.93 240.5 756.16 20.0 753.12 230.0 7;>4.20 754.49

2iio.0 755.86 3,°.0 7:'2.89 270.0 732.0l 7J3.61 2;;'.0 75<\.71 2'.0.0 752.89 230.7 753.75 753.78 210.3 751.31 230.0 751.63 22>.8 n3.19 755.04

2iio.3 751.:2 2(l".6 753.08 25°A 753.26 753.62 2i".\ 75L02 2605 751.67 210.0 752.98 752.89 220.5 755.0\ 260.5 TaS.41 230.5 755.14 '104.5.\

270.0 7:;2.5; 30).4 750.3 210.5 751.67 751.6 230.1 75'<.00 230.3 í:i2.1 230.0 752.45 7:;2.97 230.0 753.12 290.0 753.31 230.0 753.98 7~.80

210.5 753.44 22°.2 753.17 220.5 7j3.75 753.45 21°.0 7j4.75 270.3 752.77 230.7 754.00 753.84 230.0 756.83 260.5 75410 210.0 755.79 755.57

21°.0 7:>:>.72 240.8 7j .36 230.2 75'-05 756.0\ .21>0.; 75363 28'.0 753.:>9 230.4 755.3j 7M.86 2/)0.2 754.62 280.2 754.12 260.0 758.22 7:>5.65

22'.2 736.28 2~0.3 751.27 23'.0 75\.47 755.00 ,24°.4 7)6.16 270.0 73L42 220.2 75;.98 755.68 200.2 759.31 2:0 O 757.77 200.4 759.06 755.38

250.0 7:>1. 23°.6 752.33 220.\ 753.66 751.30 230.6 7:>6.(l:) 230.2 755.85 220.0 75ô.(li 7:>5.5(l

250.0 755.92 270. 752.60 240.0 753.36 75\.62 23'.0 758.17 250.3 755.90 23".0 735.17 7565(l

260.5 735.65 230.0 733.81 25'.0 755.87 755.12 2\°.0 757.53 270.6 751.07 240.0 7:;<;.71 755.iI

25°,4 756.97 260.6 734.81 220.0 756.00 753.92 ,240.0 757.86 270.5 756.ii 2~0.Ó 757.13 757.i6

270.0 756.28 300.0 753.60 230.5 753.H 751.99 24°.5 758.56 1280.0 755.84 2\0.0 755.1 756 86

230. 756.32 290.7 735.03 210.0 755.6 751.02 2\'.8 'T.ílU17 270.5 754.87 2;0.0 760.92 757.5

260.0 757.60 290.8 753.34 26'.0 756.23 736.39 240.2 755.63 280.2 733.32 230.0 754.<0 754.33

260.0 757.23 290.9 754.33 23°.0 7j5.61 755.73 250.0 755.77 270.0 754.17 220.0 7- .30 734.74

250.5 754.23 300,4 751.9 23".0 753.02 753.08 240.7 755.21 300.0 752.46 220.2 753.40 753.70

23°.2 754.15 270.0 751.32 21'.0 753.21 752.89 210.0 753.23 2)0.8 750.00 22J.2 752.06 752.01

230. 753.1 290.0 751.44 230.5 751.40 753.00 25°.5 753.40 290.8 751.31 23'.5 753.46 752.53

230.6 75'l.49 220.2 754.87 2io .0 753. 4 751.40 250.4 751.1 2)0.0 751.63 210.0 753.13 752.9

220.0 751.77 210.0 734.l'I 190.5 755.2(l 731.73 24'.0 754.~6 2jo.0 752.14 230.7 752.\19 753.1(l

220.0 753.98 230.6 75i. 3 220.5 T)'l.26 753.36 240.2 753.33 1250.0 75J.3ij 22".0 753.52 755.37

250.0 734.'i3 2>10.5 75\.20 22°.0 753,47 755.13 230.0 753.50 210.5 75i.93 230.0 752.i5 7-2.52

250.0 756.23 270.5 754.05 23°.2 755.07 755.13 22°.0 7>3.0 1280.0 750.02 230.0 752.65 75i.~3

250.0 735.73 280.0 'i52. 1 1250.0 753.23 753.92 24°.0 751.36 250.0 752.7J 230.8 753.58 753.57

23°.0 75;.40 2'i0.0 753.72 23~.0 755.23 751.7

,24".2 755.37 270.0 753.43 22".3 75 i. (lO 754.55

21' O 7S:; 53 230.0 754.50 2io.0 75UO 754.97

'i57.43 2(jo.0 753.11l 230.0 756.3\ 756.64 230.9 752.41 270.0 754.2i 240.0 750.93 752.5226

27

28

29

30

31
11----1-- --- --

Médias

230.

754.63 270.4 753.73 23u,4 754 5 755.08 26'. (l 753.19 230.2 751.22 734.15 230.6

.

750.72 270.i 753.77 220.1 755.5-)

ao
Rio de Janeiro, 30 de Abril de 1893. Lui"" Martinho de n1ol'aes) E. C.





cor,tMISsl0 D'ESTUDO DAS LOCALIDADES INDICADAS PARA A NOVA CAPITAL
Illetado

de MiUM (lQraGe
Quadr das observações thel'nlOmetricas Eata.oAo I

Paraúna

a'aneiro"" Abrll de :Lesa

JAKEmO FEVERElTW :MARÇO ABRIL

DI.\S ·rE~JPEn.\TURA

.".... .~....

..,
õ
.~

'J'ElIl'I::nA'fURA Tg:UI'ERATUnA

.~....

TEYPERATUnA

11----1---- --1---1 -- -- --- ---1----1--- --- ---- --- -- --- ---- __-- - - __ ---

200.5

2\0.6 2i)0.3 200.~

2:0.9 310.0 1 0.2

210,4 2\;0,4 190.0

2;:'0.8 300.4 1&0.0

230.6 2Jo.9 180.8

2-30.5 280.6 1-1.0.8

230.0 2So.1 LO.2

2\0.1 270.8 160.5

21'.7 300.5 1Co.2

2~0.:; 300.0 180.8

2!l".5 1:0.2 24'.6 2.'0.3 200.6 2\0.5

2\0.5 2\0.5 110.3

230.6 230.6 1Co..

2-30.0 230.9 200.0

25o.U 2-:0.0 190.2

240.7 240.7 ,,00.8

210.2 210.2 190.6

260.1 230.1 1504

260.2 260.2 170.6

250.8 2:0. 2Co.2

230 ..1 230.4 200.8

230.2 230.2 <00.0

2:0.3 300.0 180.5 2:0.5 270.0 200.0

2:;0.0 2;0.0 200.5 240.7 200.5 .00.0

280.7 ZEo.7 18'.5 2:0.0 200.7 210.6

230.0 23°.0 1.10.7 250.0 2io.6 210.3

240.5 210.5 200.2 260.2 300.5 210.0

2')°.2 250.2 200.5 2\0.2 270.0 220.0

220.9 220.0 <00.6 2:0.2 300.2 210.0

250.0 250.0 200.9 220.2 2$0.8 200.0

250.6 2-30.6 lCo.e 240.0 270.5 100.0

240.7 2;0.7 190.6 220.0 260.0 210 o
230.7 230.7 210.0

230.6 2~0.6 1~0.5

250.2 2-50.2 180.0

2~0,.l 250.4 180,4

2.0.0 250.0 1 0.5

,Lo A 2\0.~ 1 0.0

200.1 200.1 150.3

2;.0.8 2:0.8 180.3

210.8 240.8270.

270.5 2~0.0 220.3

250.0 2Jo.0 200.2

2~0.3 230.5 200.0

230.6 2 0.0 220.0

210.5 2 0.0 210.5

250.3 280.0 2Eo.5

2co.5 3Co.8 210.0

2:0. 310.2 200.6

260. O 310.3 iOo .·1

270.0 310.2 200.3

260.2 3.10.6 21°.0

2~0.0 2'0.5 i:20.0

230.0 240.0 250.0

2;0.0 2·\0.0 2Co.6

230.8 2~0.2 210.0

2::0.0 220.8 230.0

250.0 280.0 2SO.0

260.9 280.0 220.0

2:0.3 2 0.0 210.0

2,"-0.2 260.0 200.0

220.8 2jo,4 210.

290.2 320.0 2~o.O

250.1 2:0.5 210.0

2~0.3 270.2 220.0

250.2 280 .2 2:0.0

230.3 2 0.7 220.0

260.0 9'0. 180.5

210.3 2:.0.9 22u.0

2;.0.0 200.3 220.3

210.0

230.2 250.0 i o.

250.1 2Co.5 240.5

260.:; 2:0.6 ~Oo.O

230.6 ~60.3 liO.l

230. 250.8 2Co.2

240.6 270.0 200.0

240.6 2$0.0 1)0.5

230.6 200,4 200.0

2:0.8 230.0 220.0

250.0 2Co.0 170.0

260.6 3Co.0 1.0.5

210.0 260.4 210.0

2::0 .6 230.5 210.0

2~O.4 230.0 100.0

270.5 300.5 1Co.0

270.;; 30'.6 1:0.0

270.7310.616u.5

220.8 2;.0.0 200.0

2:0.8 2CO.4 200.5

<20.0 2Co.O 1 0.4

~50.6 300.6 170.7

230.7 300.0 170.0

260.1 3Co.0 1~0.0

230.6 300.U 170.0

250.0 20.4 21'.4

230.8 200.0 200.5

26u.4 2:0.0 200.2

230.3 2~0.~, Ico.5

2:0.2 2:0.5

280.5 220.0

230.0 230.0

90.0 2\0.0

300.2 250.5

310.3 240.4

220.0 220.0

240.5 230.0

2~0.0

240.5

~60.0

270.0

2';°.5

21 0 .0

220.0

2~0.0 270.2 240.0

260.2 n.;; 240.5

250.5 230.5 220.0

2405 260.0 230.0

230.2 220.0 210.0

220.0 210.0 100.5

220.0 2:0.2 220.5

2:0.0 230.8 220.0

230.3 250.5 220.5

240. 270 5 2·10.3

2:0.6 200.7 230.5

2:0.0 2')0.0 220.2

2,0.0 2co.7 230.5

2~0.4 280.6 23°.5

250.5 230.8 240.0

260.2 2;0.4 210.2

260.0 2JO.6 250.5

2~0.0 2.0.3 230.1

2to.0 300.0 230.0

-- -- --1--- --- ---1----1----1-- -

6

7

26

27

28

2J

30

31

5

25

2

3

4

:lO

20

2l

22

23

24

8

o
10

11

12

13

11

15 ,

16

17

Mú<lins ••.•

31
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Estado
de Minas Geraes

COMMISSÃO D'ESTUDO DAS LOCALIDADES INDICADAS PARA A: NOVA CAPITAL
I

Quadro das observações psychrolnetricas e hygrolnetricas
J"a.:n.e1.ro a. Fe-vereiro d.e 10aa

Estação:
Paraúna

TENSÃO DO VAPOR

JANEIRO

pSYCnnOMETRO
UUMlDADE RELATIVA

RYGROMETRO TE:iSÃO DO VAPOR

FEVEREIRO

PSYCIIROYETRO
nU3JIDADE RELATIVA HYGRO:METRO

eà E! 8 á à á
d p. ci. .!! d e ci. ol d
~ ln ~ I ~ ~ ~ ;n
di: ~ ; ~ ~ ~ :
~ ~ ~ ~ ~--- --- --- --- - --- --- --- --- --

E!
~ ~ d P-. ~ ~ ci

ln ~ ;O ~ ~ )I")
,.-I ~ "':"l:;::. -.--. ,r.1 .....

~ .:: .... -- --- -"'- ----- -"'- _ -"'- -- -"'-

e

'"_ ....- g ---~ _ ...._-~ ---

14.43 13.53 4.82 10.92 61.10 43.40 17.60 42.70 77.00 65.00 77.00

13.42 11.84 11.42 12.22 60.1.0 43.40 57.20 53.56 78.00 68.00 83.CO

16.40 17.55 15.77 16.57 72.00 5.20 71.20 (;8.13 58.00 44.00 63.(0

1 30 17.07 14.40 10.59 79 20 67 00 62 o 69.63 6,.00 - .00 6J.00

1·\' 71 15.90 16.21 15.62 5j. o 57 00 H 6U 62.00 59.00 51.00 6).00

18. 4. 15.67 9.89 14. o ).fO 7'.80 57.20 75.30 6,.00 77.00 52.0J

15.00 lu .78 .78 13.55 0.00 91.00 5l.2) 71 OS 44.00 56.00 58.0J

16.2P 18.91 ii.20 17.49 \,00 33.00 86.00 84.33 43.00 43.00 50.00

1653 10.92 113.26 17.57 7400 01.00 81.00 02.00 3).00 47.0) 40.00

15.28 15A7 15.5!i 15.43 69.0;) 63 UO 77. o 71.,0 38.00 35.00 42.00

14.0' t:>.0 16.01 13.05 60 00 60.00 7.00 66.2il 3S.00 6~.00 50.00

17.<"2 19.17 17.13 17.97 r.60 75.00 75.40 7J.33 H.CD ·13.00 4'.00

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

H

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2J

30

31

.- 1

2

3

5

6

7

S

O

10

11

12

13

14

15

16

17

18

H

20

21

22

23

2'>

25

27

28

13.50 12.33 12.87 13.56 69.40. 42.20 5\.20

o.e U.60 ~.93 D.86 59.00 45.00 00.00

13.19 11.73 12.93 12.61 55.40 38.10 50.10

13.17 13.58 15.91 1L8 ,,9.00 ·16.00 64.20

15.42 15.46 15.94 f5.60 60.10 51.20 69.00

17.12 e.~ e.67 f5.57 00.00 79.00 m.oo
e.~ U.43 16.28 17.06 ~.OO n.oo ~.OO

16.85 18.23 18.11 17.73 86.00 86.00 f8.ao

W.68 W.94 17.17 U.~ M.80 •.20 ~.OO

20.~ U.~ W.39 W.49 90.00 72.~ 86.60

ii. 00 17.54 16.05 16. '6 6 .80 61.90 70. o
15 Oi 14.31 14.91 H.74 63.40 50 "O 74.00

14.76 15.03 15.96 15.25 62.2J 50. o 72.60

lU7 12.71 13.28 1338 37.20 4520 7l.oo

15.45 13.70 14.42 H.52 ê3.~0 4í 00 CC.OO

15.10 14.1 15.43 15.23 62.BO 4 .20 71.80

55.23 82.00 58.00 77.00

57.66 83.00 73.00 91.00

47.88 83.00 61.0:> 77.00

55.40 83.00 70.0) 100.00

60.10 82.0) .2.00 100.00

~.a ~.OO 68.00 00.00

84.65 72.00 61.00 61.00

M.66 72.00 69.00 70.00

a.a ~.OO 0.00 •.00

82.93 63.00 51.00 6J.00

67.16 52.00 4·1.00 56.0J

62.53 ~.OO ~.OO •.00

61.83 50.00 3J.00 62.00

~.O fl.OO ~.OO •.~

53.93 53.00 3 .0) 50.00

62 20 52.00 3 .00 62.00

76.33

78.33

72.33

2.33

73.66

84.33

•.00

65.66

64.66

70.33

65.33

61.66

50.66

50.00

'-0.33

4J.CO

47.00

50.'j6

5'.00

64.00

53.66

61.66

52.66

47.33

45.00

3 .33

50.00

14.33

--_ -- -- -- --1--- --- --- -- --- --- --- -- --- ---

Médias

Rio de Janeiro, 30 de Abril de 1893.

)Judias 15.-13 15.7' 14.91 15.11 63.6t 62.53 \)J 20 60.ó7 (jI).71 :>1.57 6,10

Luiz Marli'.flO de Jl07'[/(! ) E. C.

CO.;2





COMMISSÃO D'ESTUDO DAS LOCALIDADES' INDICATIA8 PARA A, NOVA CAPITAL
Estado

de Minas Geraes
Quadro das observações psychrolnetricas e hygro111etricas Estação:

Paraúna

\.

11Anço A DR li,

TE>iSÃO DO v.H"on I's~'( IInO~IETRO I1YGnO"~TRO TEX~:\O no VAPaR ~SY(;LlRn:\IETno nYGROlmTr.o

20 ~2 21.03 18.55 20.01 87.00 0.00 95.00 87.33 ~2 00 ~5.00 ;.00 5t.66

1 .23 14.72 1un 16.37 :;8.80 3J.00 C9.00 55.CO 50.00 3 .00 &2.00 "6.65

1/.8r- 1.. 30 16.15 n."3 93.00 68.00 81.00 80.63 56.00 53.00 :,7.00 G5.n

J6.53 ii.9; 1(U9 17.92 71.00 66.80 9;;.00 78.60 33.00 53.00 61.00 51.00

17.~" 16.80 19.41 17. I 71. o G3. o 95.00 7~.53 51.00 ~7.03 ,9.00 51.00

1 .67 1".80 15.55 17.67 3.03 .03 71.00 1;2.66 58.00 :.9.00 53.00 5665

1~.17 H.55 13. o 1\.87 :;7.60 51.fO 66.00 59'-;' 49.00 37.00 ,,!t.CO 41.33

15.16 14.!JO 13.05 lUi7 55.4.0 49.vO 60.80 5".33 43.00 37.00 /.7.00 "2."3

13.<2 12.93 ~2.2] 16.15 52.60 H.OO 63.20 53.26 41.00 37.00 "'-CO 42.33

,3 00

70.33

51.66

61.33

60.00

6O.CO

61.00

02.00

5t"t.GJ

E
,;.

.c
C>

5' .00 58.00 6:1.00 61.00il.OO93.00;) .00

"

58.0016.0S 16.1011,.0;

13.3-3 13.95 20.'!!3 19.85 6i AO 53.40 02.',0 71.03 ê1.GO 53 00 6).00

17.43 16.20 1..12 17.2.'; 63 .•0 50.0) 91.00 69.13 53.01) :;3.0(' 70.00

15.57 15.81 16.65 16.02 65.80 53.00 8.'.00 7).2(; 5900 52.00 6'.00

16.13 2!.C8 17.22 1 .67 5).80 ,0.20 91.-1) 73.80 62.00 52.00 70.00

13... 14.07 li.OI 1\. 5 61.W LO.OO 83.00 65.40 63.00 51.00 63.00

16.76 1 .0' 17.56 16. O 68.00 \J.OO 93.00 70.20 i3.oo 52.00 6).00

1 .·1S 18.to 16.7' 17.U5 93.00 CO.OO 91.00 ,2.33 72.00 6J.00 i8.00

17.12 16.81 15.79 1J.57 72.00 60.·10 U·I. 00 75.6 i 6J.03 65.00 ii.OO

12.00 13.66 13.72 13.12 60 .• 0 50.,0 <3.20 61 Jd 53.00 [0.00 61.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

47.0)

...,...
@,

;;S.OO

-".,...

3i.00

.r.

'"

"60076.73

a

8 .0079.001".8919.3219.0618.30

5

6

7

o
10

E
,;.

II-
I, 1

2

3

ii 13.93 1\.81 16.23 15.00 57.00 55.00 92040 63.46 4J.00 "3.CO :;9.0J 4933

12 13.53 1i.73 14.33 11.86 62.CO ·\.00 72.80 72.93 "7.00 3900 ;>0.00 ·15.33

13 13.71 13.21 15.:5 1-1.15 55.00 43.00 77. o 5 .CO 4í.00 37.CO 52.00 44.33

1\ 13.10 12. 9 13.8U 13.29 51.60 "3 CO 66.00 53.73 45.00 33.00 49 03 1>4..00

15 12.37 13.21 13. 9 13.15 5 .20 43.00 66.00 55.73 44.00 32.00 51.00 1,2 33

16 12.97 12.03 13.20 12.71 4".00 3.10 1.00 55.80 45.00 32.00 56.00 !.6.CO

17 14.74 11.23 lG.~1 1í.12 58.60 31.C0 83.03 5.73 47.00 37.00 63.00 40.00

18 11.56 11.12 16.46 15.01 54.00 42.00 92.60 6286 37.00 47.03 65.00 40.66

10 15.07 13.43 16.33 14.97 59.00 38.80 91.60 63.13 5 .00 ~LOO 58.00 55.6(;

20 11.6 13.flZ 16.lI H.SO 53.20 37.40 0.00 59.83 61.00 4-1.00 66.CO 57.CO

21 13.77 15.32 1.~ 16.;;2 5.60 H ...O 93.00 r,5.46 :>9.00 ~6.CO 70.00 5~.33

22 17. 3 H.;; lI:!. ,2 17.00 66-"0 '.O.fO 93.60 6.73 58.CO 49.00 72.00 59.66

23 17.7~ 17.12 1.13 17.66 80.60 69 .•0 9;.00 81. o 61.00 70.00 72.00 60.00

21 !7.t,/, 18.03 17.37 17.62 71.CO 79.00 95.00 82.00 65.(.0 69.00 72.00 6 .66

25 19.02 17.67 16.85 i7.~ 2.00 5·\ 00 9\.80 70.93 72.00 65.00 73.00 76.00

23 10.16 15.10 1.4 17.70 00.00 50.00 91.00 77.00 73.00 66.00 'O.CO 63.66

27 17 .~3 10.vO 17. 8 17.40 69.00 56.80 9t.00 72.2(; 75.00 50.00 72.00 68.66

28 18.0\ 18.29 18.~8 1.2' 70.0" i6.00 89.00 7 55 66.CO 63.00 75.00 63.CO

2 17.6 18.45 18.93 .33 62.00 li;) 00 03.00 73.33 65.00 62.00 75.00 67.33

20 1 .05 15.70 16.7 . I 76.00 51.40 91.00 73. o 69.00 62.00 72.00 67.63

31 15.CO 15.50 14.13 15.10 87.00 69.00 81.00 79.00 72.00 62.00 63.00 66.66

Medias HU7 15.43 16.W 16.'13 67.23 55.71 81.71 6J.20 "8.74 61.1 j 55.0; Méd,as 1;) 4\ 16.5D 10.02 16.65 67.22 55., 90.00 i 1.33 61. ~O 55. :0 69.4.0 62.23

33
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Estado
de Minas Geraes

GOMMISSÃO D'ESTUDO DAS LOCALIDADES INDICADAS PARA A NOVA CAPITAL

Quadro das observações pluvio111etricas, evaporo111etrica~ e ozonolnetricas

Ja:n.eiro a .Abril de 1893

Estação ~

Paraúna

JA1'iEIRO FEVEHEIRO MARÇO ABRIL

DIAS DT-\S

CHUVA EVAI'ORAÇ:\O ozo~.\ CHUVA ~v,\pon'\çÃo OZO~A cnOVA EV.\POaAç\O OZOXA CHUVA l!VAPonA<;."Ão OZ~XA

i - - - 0.0 3.2 i i 0.0 i 3 1 1.9 2.d 5

2 - - - 0.0 3.6 2 2 0.0 2.3 i 0.0 3.4 3

3 - - - 0.0 3.8 O 3 2. t 2.6 5 2.5 2.6 4

4 - - - 0.0 2.7 i 4 S.6 i.2 6 0.0 3.2 (;

5 -- - - 0.0 3.4 i 5 1.:; i,2 5 0.0 1.. 1

6 - - - 0.0 2.4 i 6 1.0
2 •

4 0.0 3. t 3

7 - - - 0.0 2.2 1 7 26.1 L8' 3 il.5 2.7 2

8 - - - 3S.3 0.7 3 8 0.0 /, .3 1 6.:> 1.8 3

9 - - - 36.5 1.6 3 9 0.0 3.4 2 2.0 2.0 4

10 - - - 20.0 0.3 i 10 0.0 5. t 1 3,.5 3.4 4

11 - - - il.7 0.6 i 11 0.0 5.1 3 - - -
12 - - - 1.0 1.0 O 12 0.0 25 1 - - -
i3 - - - 0.0 4.0 O 13 0.0 3.4 3 - - -
11 - - - 0.0 1.9 1 11 0.0 4.1 3 - - -
15 - - - 0.0 2.5 1 15 0.0 4.7 2 - - -
16 - - - 0.0 3.0 O 16 0.0 4.9 2 - - -
i7 - - - 0.0 2. i 17 0.0 4.7 3 - - -
18 - - - 0.0 4.7 i iS 0.0 4.1 2 - - -
i9 - - - 0.0 2.0 O 19 0.0 3.5 3 - - -
20 - - - 0.0 1.3 1 20 0.0 3.8 2 - - -
21 - - - 0.5 2.0 2 21 0.0 3.8 i - - -
22 - - - 42 0.8 i 22 6.5 4.6 3 - - -
23 - - - 4.1 i.6 i 23 0.0 2. t 2 - - -
2\ - - - 0.5 1.0 i 24 12. 2.5 4 - - -
2:'> - - - 6.2 O. 2 25 3>.4 0.5 6 - - -
21 - - - 0.0 1.3 i 23 2.0 2.3 2 - - -
27 - - - 0.0 2.0 O 27 23.0 2.1 5 - - -
28 - - - 0.0 1.6 O 28 11.5 2.3 ·1 - - -
29 - - - - - - 23 0.0 2.1 3 - - -
30 - - - - - - 30 2.5 0.5 4 - - -
31 - - - - - - 31 4.8 i,5 6 - - -

,

Totaes - - - 123.0 58. i Totaes 114.8 91.8 3 63.9 26.3 3

t

34
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Estado
de Minas Geraes

COMMISSÃO D'ESTUDO DAS LOCALIDADES INDICADAS PARA ANOVA CAPITAL

Quadro da direcção e velocidade dos ventos Estação:
P ar aúna

JANEIRO -=-mo
FEVEREIRO MARÇO

ABRIL

lh. p. m. Oh. 15' p. m. Velooidade Oh. 15' a. m. -Dh 15' 8. m. Ih. p. m. Oh. 15' p. m. Veieoldade Oh. 15' a. m. Ih. p. m. Oh. 15' p. m Veleoidade Oh. lã' a. m. Ih. p. m. Oh. lã' p. m. Veleoid'delZl - - - - - - - - - - - - - - - -<li....
" " '" d

A ., ., .,
" "

.,
" " " " " ;: " " "'" o o "" o "" o "" ... o 'O o 'O o 'O o l:l

o '<:l o '<:l ...
d '" " IÕ " '" '" .. '" d ,~

" :::> '" o '"C o '" ...'" " '" .. '" d '" ,'"
'''' " '" " ,d " '"'" :2 '" "" '" '" :õ '" '"C '" 'O "" ;t; '" '"C '" 'O <:lo '" ;t; '" 'O '" "" '" '"" " 'ü " 'ü r. '0 " 'u " 'ü " 'õ " 'õ o 'õ " 'ü " 'ü " ü ;t;" II)

~
II)

~ "
II)

~ g "
~ o ~ o ... .3 " o ... o o

;t; ... o o o ~ o II) o ~ o "
;t; ü iS õi iS õi iS õi 'õ =§ ...iS õi iS õi iS II) .., iS >- >- ..,

>- iS Ã 'õ j5 õi j5 Õ j5
.~

:õ>- >- >- ~ >- .... >- >- .... > >- ..,
'" '" ....

'"- --- -- - -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- - --- - ---i - - - - - - - S E 1.46 N 1.40 S E 0.71 1.19 WS "" 1.70 WSW 3.43 - - 2.56 NE 1.50 E 5.65 - - 3.57
2 - - - - - - - S E 1.76 S 2.21 - - 1.98 W 0.55 W 1.45 - - 1.00 NW 1.00 NW 2.~O - - 1.60
3 - - - - - - - S E 1.20 S E 2.03 SW 0.36 1.19 WNW 1.60 W SW 2.43 E 2.11 2.04 ENE O. 3WNW 2.30 - - 1.56
4- - - - - - - - N 0.58 S E 1.61 - - 1.09 E S 0.51 S E 2.68 S 0.50 1.23 E 1.95 E 2.13 - - 2.0\
5 - - - - - - - S E 1.66 SSW 1.03 SSW 1.28 1.33 S 1.33 S 0.55 - - 0.94 W 1.10 NNW 1.60 - - 1.35
6 - - - - - - - NNE 0.66 NNW 1.23 - - 0.90 NW 0.80 WS,," 1.08 - - 0.94 - - SSW LOS - - LOS
7 - - - - - - - NNW 2.31 NNW 1.66 - - 1.98 E 1.10 S E 1.00 ENE 2.76 1.62 ENE 2.60 ENE 1.90 E 0.36 1.60
8 - - - - - - - - - NNW 0.75 - - 0.75 NE 1.73 ENE 3.03 E 2.90 2.55 - - W 1.60 NW 0.30 0.95
9 - - - - - - - S 0.40 NW 0.30 SW 1.50 0.40 ENE 2.96 ENE 3.91 E 3.16 3.34 - - - - E 0.51 0.51

10 - - - - - - - - - SW 0.50 - - 0.50 E 'E 1.90 ENE 2.85 E 2.00 2.25 S E 2.~3 S E 2.20 S E 0.83 :1.95
11 - - - - - - - - - SW 0.60 - - 0.60 NE 2.66 NE 3.33 NE 0.50 2.16 - - - - - - -
:12 - - - - - - - N 0.51 - - S 0.20 0.35 ENE 2.03 E :1.06 E 0.83 :1.30 - - - - - - -
:13 - - - - - - - S E :1.20 S E :1.33 - - :I.~3 E 1\ E :1.83 E 333 SE :1.0:1 2.07 - - - - - - -
14 - - - - - - - S E :1.23 - - S 0.83 0.79 S E 3.90 EN 4.60 SE 2.~ 3.58 - - - - - - -:15 - - - - - - - SSE 5.00 S E 0.33 S E G.46 1.93 S E 3.66 ESE 2.75 E :1.66 2.69 - - - - - - -
16 - - - - - - - S E 1.85 NE 1.35 S E 0.56 1.0 E 4.25 E 2.50 - - 3.37 - - - - - - -
:17 -- - .- - - - - S E :l.4:l - - S E 0.4:l :1.41 NNE 2.6; NE 0.30 - - :1.47 - - - - - - -
18 - - - - - - - SSW 1.65 S E 0.28 S E 0.46 0.79 E 2.;5 - - - - 2.75 - - - - - - -
:19 - - - - - , 1.60 :'\NE 1.18 S E 0.51 1.09 NW 1.63 - - E 0.2<J 0.91 - - - - - - -

- -
20 - - - - - - - - - - - - - 0.00 - - \\ SW 1.73 E E 1.33 i. ;3 - - - - - - .-
21 - - - - - - - S E 0.70 SSE :1.60 S E 0.41 0.90 NW 1.33 - - - - 1.33 - - - - - - -
22 - - - - - - - SSE 0.10 - - S E 0.66 0.3S E 2.33 - - - - 2.33 - - - - - - -

S E 0.70 0.73 E 0.25 NW O. - - 0.56 .
-

23 - - - - - - - - - - - - - - - - -
24 - - - - - - - S E 0.48 NW 0.95 N 0.46 0.63 - - s 1.20 - - 1.20 - - - - - - -
25 - - - - - - - S :1.33 - - S E 0.78 :1.05 SW 0.70 SW 1.50 - - 1.10 - - - - - - -
20 - - - - - - - NE 0.53 1.-1.0 S E 0.3 1.10 r W 0.56 KW 1.11 - - 0.83 - - - - - -- -
27 - - - - - - - S E 0.76 - - - - 0.76 - - 'W 0.20 - - 0.20 - - - - - - -
28 - - - - - - - EKE 0.4! S E 0.8' - - 0.6i W i. i5 - - - - 1. iS - - _. - - - -
29 - - - - - - - - - - - - - - NW 1.61 E 0.03 E 1.20 1. 9 - - - - - - -
30 - - - - - - - - - - -. E 1.1 S E 1.13 SE 0.53 0.95 - - - - - - -

- - - -
31 - - - - - - - - - - - - - - - - SSE LO) ENE 0.20 0.60 - - - - - - -

-- - -- -- --- -- -- -- --- -
-E-10.73

----- --- -- --- -- --- -- -- -- -- -- ---
Médias - - - S E 1.03 S E O. O S E 0.3\ 0.00 EXE :1.70 W '"\V L80 E O.S;; 1.80 ENE 0.42 S E 0.71 0.57- - - -

Rio de Janeiro, 30 de Abril qe 1893.. , Luiz Martinho de ~([o.,.aesJ E. c.
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INDICAÇÕES GERAES

que deverão ser observadas, tanto quanto possiveI, na observações
meteoroIogicas.





BA.H,OMETao FoaTI

1. lnstallação. - O barometro será coUocado em um compartimento bem
illuminado, perto de uma janella e de modo a não ser tocado pelos raios solares. A tem·
peratura do local deverá ser o menos passiveI variave!.

O barometro devera ser suspenso pelo annel superior a um forte gancho preso soli
damente á parede (ou em uma taboa, que se ppenderá à parede), de sorte a pender livre
mente, tomando sempre a direcção vertical. Poder-se-ha usar tambem a suspensão à
Cardan, em uma tripeça.

Uma vez instaUado o barometro, só se mudará de posição por elevado motivo.
2. Transporte. - O barometl'o deverá ser transportado com o maximo

cuidado e pelo proprio engenheiro. Para transportaI-o, será preciso, por meio do para
fuso inferior, enoher de mercurio todo o tubo e, em seguida, virar o instrumento de ma
neira a ouba ficar sempre para cima.

3. Erro instrument.al.- Todo o barometro está sujeito á erro constante,
devido aos phenomenos de capiUaridade e ã. não coinoidencia do zéro da escala com a
ponta de marfim.

Este erro ó medido pela comparação do bal'ometro com o padrcio do Observatorio ;
seu valor dever~L ser inscripto no registro, depois do numero do barometro.

O erro instrumental varia com o tempo e o modo de transporte.
4. Observação.- Antes de tudo, à hora certa da observação barometrica,

sera preciso ler e registrar a temperatura dada pelo thermometro preso ao barometro.
Em seguida, proceder-se-ha à leitura do barometro, que será sempre feita no vertical.

S. Correcções. - A leitura direct ente dada pela observação barometrioa
deverá ser triplicemente corrigida:

1. o -Pela co?')'ecção elo erro instrw'Jzental.- Para obter-se esta correcção, se
sommarA, à altura barometrica lida, o valor conhecido do erro in trumenta1.

2. o-Pela 'J"eclucção ao ::ei'o da tempe1'atura. -A verdadeira altura barometrica
deve ser dada sob a temperatura de 0°, em geral; poróm, a temperatura edifferente de
00, modificando, portanto, e pelos phenomenos de dilatibilidade do mercurio, o valor da
altura. Para esta correcção existem tabellas (pags. 138 e seguintes) no Annú~rz'o do
Observatorio pam 1890.

3. o-Pela 'J"edzwção ao nivel do mar. -Esta correcção sera feita pelas tabellas ja
calculadas (pags. 144 e seguintes) do Annuario citado. E' indispensavel conhecer a
altitude da cuba do barometro, para o que se fará um nivelamento entre a estaçiIo baro
metrica e um ponto cuja altitude seja previamente conhecida. Nos lagares como
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P A t1.A ,]'" A, a alti tude ser:l obtida. 011 pelo aneroic1e, ou P0l' observaçõtls simultaneas rio

Uat\llllulro. feitas l'lll f'/'laç:to auma estação de altitude copheL:ida.
(; Regi~t.ro.-Hal'Ul'it, em cada estaçI0 bar'lmetl'icn, um livl'o intitulado :

Re(/ist,·o dasobsJ1'VlçÕesúai'omell'icts, o:lde S~I',10 ins I'iptas as ObSJI'I',tÇÕclS III bruto,

e as l:Ol'l'e '(,:üe.s ca:cu !aL!as.
O.' 11I1II1el';'.' oilti,los "1~I'<'[O escl'iptos pelo pl'op;'io ubsenadul'.

Cada I'agill<l dl'ste lil'l'o Sd l'efurirá iI um:t cet'ta hora de UbSeI'Vilç:to.

Del'ür-so-Ita seguir o sl'guinte typo, llU ragi tl'O das observaçõ3s :

Bai"omel1"o n......... . (E/TO insti''U77'/,,''ntat: .
Hora da observação: \Dia da observação: .

Altitude da cuba: ...
Temperahwa do ther1JWmeti"O : ...
Leit'ura do barometro : .. ,
Leitura con'igida do ei'?"O instrumental: ...
Correcção da tempe1'atu7 a : ...
Barometro, altu1'a reduzida ci zdro : ...
Correcção para reduzir ao nivel do mar: . .•
Barometro, altura r'eduzida ci zdro e ao rlivel do mar: ...

A correcção para reduzir ao nivel do mar póde, - e é sempre conveniente, - ser

calculada na parte inferior da respectiva folha.

II

rrHERMO lETROS

Cada engenheiro terá, além de thermometros seccos, thermometros á maxima

e minima, um dos quaes ficará na estação, e o outro servirá, ou para estudar as

condicções thermicas de outros pontos da regiãO, ou para obter-se dados relativos à

superficie do s6lo.
Todos estes thermometros serão c.m tigrados.

I. Inst.allação.- Uma das mais importantes questõ9s de meteorologia ê a

de installaçlo dos thel'mometl'us. A cada modo de illst dlação corl'espondem resultados

differentes, principalmente nas temporaturas extremas. E' indispensavel, portanto, que

a installação thermometrica seja feita uniformemente.

Para isto, se observará, tanto quanto possivel, o seguinte:

Os thermometros serão ill5tallados no meio de um terreno descoberto, à 2 metros

acima de um s610 gt'ammado e sob abrigo que evite os raios solares e a chuv:,. Lateral

mente, e principalmente de manhã e de tarde, serão defdndiàos por venezianas, ou por

qualquer outo meio semelhante (como, por ex~mplo, arvores), que permitta a livre

circulação rio ar.
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No centro do abrigo, á 2 metrosácima do s610, se disporão, na direcção E W, duas
travessas horisontaes, entre as quaes se collocarão suspensos os thermometros.

Estas travessas servirão tambem para a installação do psychrometro.
Será preciso cuidado com a installação, por causa das ventanias; assim como

tambem deverão ser fixados com segurança os thermometros.
2. Comparação d08 t.herrnoInet.ro@.- Os thermometros serão

comparados com o thermometro parl rão do Observatorio.
3. Ob@ervação.- Em cada leitura haverá o maior cuidado para não aque

cer o tubo com o halito ; e, si a observação fór à noite, de não muito approximar a luz.
A leitura será feita por avaliação à simples vista até os decimos de gráo.
Dever-se-ha tambem fazer a leitura de modo que o raio visual seja~, mais ou menos,

perpendicular ao tubo therm.ometrico.
4. Regi@t.ro.- Haverá, em cada estação. um livro intitulado: - Registro das

diversas observações meteorologicas, onde serão inscriptas as observações em bruto e
as correcções calculadas e todos os factos que convier registrar, excepção feita das ob
servações barometricas que terão seu registro especial.

Os numeros obtidos serão escriptos pelo proprio observador.
Oada pagina do registro se referirá a uma certa hora de observação.
Seguir-se-ha o seguinte typo, em cada pagina, para a inscripção das observações

thermometricas:

Hora da observação . ... Dia da observação ....

Thermometro á sombra: .
Maa;imum á sombra; .
Minimum á sombra: .

Si, houver outras observações feitas, ou sobre o s610, ou fóra do abrigo, deverão
ser escriptas sem seguida a estas, explicando-se bem todas as condições da observação.

III

PSYOHROMETRO

O psychrometro empregado será o d'August. que é um perfeito instrumento,
principalmente para os climas quentes. Oompõe.se de dous thermometros de mercurio,
perfeitamente semelhantes, graduados em decimos de grào; o reservatorio de um destes
thermometros ficará secco e o do outro será envolvido em musselina delgada, ou em
algodão, sempre molhado.

I. Iu@t.allação.- O psychrometro será installado sob abrigo, á sombra;
porem de modo que o ar circule livremente.

A mussellina será pel'manentemente molhada por meio de um pequeno reservatorio
d'agua, collocado em posição conveniente. A musselina deverá estar sempre limpa.

2. Observação e correcção. -Em cada leitura ler-se-ha, em primeiro
logar, o thermometro secco, e, depois, o humido. Procurar-se-ha a differença entre
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estas duas tempel'aturas; e, com este numero assim obtido e as tabellas e respectivas
explicações, das pags. 158 do Annua?'io para 1.890, ter·se-ha o estado hygrometrico

do ar.
3. Registro.- No livro para registro das diversas observações meteorologicas

se escreverão, logo apoz as thermometricas e dellas separadas por um traço de tinta de
côr (vermelha, por exemplo), as psychrometricas, do seguinte modo;

Thermomet?"o sêcco: .
Thermometro humido : .
Ditfe?"ença : ....
Estado hygromet?"ico ... •.•

IV

HYGROMETRO

J. Installação. - O hygrometro sera installado sob abrigo.
2. Leitura e registro.- Ler-se·ha o grao hygeometrico n'um arco de

geaduação, que é, em alguns instrumentos, acompanhado de uma tabella de correcção a
que se devera attender.

O gráo obtido e corrigido será inscripto, em seguida as observações psychrometricas,
do seguinte modo:

Grdos hyg?'ometricos ......

v

PLUVIO~'vrErrRO

O empregado sera o de Babinet, que é o mais usado e mais aconselhado.
I. Installação.- O pluviometro serA collocado em um logar bem descoberto,

distante de construcções elevadas, sem estar muito exposto ao vento, e a uma altura de
1m ,50 a 2 metros acima do sólo.

~. Leitlu"a. - Em cada obs~rvação dever-se-ha notar a altura da agua obser
vada em millimetros e decimillimetros.

Convira separar a agua recolhida anoite da re olhida durante o dia.
3. Registro..- No livro de registro, em seguida ás observações bygrometricas

e deIlas separadas por um traço de côr, lauçar~se-ha a quantidade d'agua recolhida pelo
plnviometro, do seguinte modo:

Chuva: ....

Dever-sé-ha, em seguida ás observações pluviometricas, registrar o estauo do
tempo na sua feição mais caracteristica: - chuvoso, nevoado, tempestuoso, etc ... Si
houver trovoadas, relampagos, etc., dever-se-ha tambem declaear, bem como a respectiva
direcção.
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Deverão, tambem, sel' contados os dias ue chuva.
Chamam-se dias ele chuva aquelles em que cahe agua suffi.::iente para molhar o

8ólo, ou a calçada das ruas.
Registrar-se-hão, tambem, os dias de trovoadas.

VI

EVAPORO 1ETRO

o evaporometro empregado sera o de Piche, que parece ser o de resultados melhor
comparaveis.

O evaporometro, guarnecido de um disco de papel branco, renovado diariamente, será
collocado sob abrigo, de sorte a ficar abrigado do sol e da chuva, porem não do vento.

O evaporometro vem acompanhado de instrucções escriptas, que serão lidas.
Os resultados obtidos do evaporometro serão inscriptos, após os das chuvas, sob o

titulo de:

Evapo'/'omet'l'o d somb,.a . ..

'VII

OZONOMETRO

Os resultados obtidos pela comparação com a tabella normal do papal ozonometrico
apresentado ao ar, serão inscriptos, após a observação evaporometrica, sob o titulo de:

Ozona ..•

I -EBULOSIDADE

A ql1antidade de nuvens deverá ser expressa em fracções decimaes de ceo, sendo O
para um ceo sem nuvem e !lO para um céo completamente encoberto.

A fórma das principaes nuvens será expressa pelas seguintes abreviaturas:- C,
cir'l'us" K, cumulus,. N, nimbus; S, stratus; CK, cir1'o-cumulus,. CS, cirro-stí"atus,.
KN, cumulus-nimuus,. KS, cumuh,s-stratus "

O registro destas observações será. feito em seguida as de ozona, de que será :sepa
rado por um traço ]e côr, do modo seguinte:

Nebulosidade: ...
Forma das nuvens: ...

Quando a fracção de nebulosidade fÓr 0.5 (ou tIlenos), o clià sera classifIcado cOIM
claro,. quando oscillar entre 0.4 e 0.6, o dia será classificado coma encoberto,- e quando
fôr maior que 0.6, o dia será classificado como eseuro.
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IX

ANEMüMETRü

1. Ins"tallação. - O anemometro deverá ser installado em um lagar bem
descnbedo, e á alguns metros de altura (4, por ex.)

2. Observação - Obsel'var-se-ha a verdadeira direcção do vento, e não

a magnetica.
Os l'umo elo \'ento :;~rão l'ept'esentados pelas seguintes abreviaturas:

Nt"E. :-<E. EN"l. FJ. ElSEJ. SE. SSEl. S. SS"W". S"W". "W"8"W"."W". VVNVV.

N"W". N""V. N.

Em falta do anemometl'o, a força do vento poderá ser consignada, approximada-

mentl', do seguinte 1110do:

D, vento nulto
1, » fi'lLCO ,

2, )' r'egula?' ,

:~, » fresco,
-t, » fOI'te,
5, tempestade.

3. I-legistro. - Apoz a nebulosidade, registrar-se-hão os numeroS obtidos
pela observação do vento, do seguinte modo:

Velocidade do vento: . ...
Dil"ecçãJ: . . ,

A velocidade dada immediatamente pelo anemometro será expressa em metros por
segundo.

Si, por qualquer causa, o anemometro faltar, em logar da velocidade do vento,
designar-se-ha :

Força do vento: • ..

x
HüRARlü

As obsel'vações meteorologicas deverão ser feitas as
fi horas e t 5 minutos da manhã,
1. hora da tarde,
e 9 horas e 15 minutos da noite;
pelo tem po medio do Rio de Janeiro.
As .observações pluviometricas deverão ser feitas as 6 horas da manha e ás 6 horas

da tarde, dial'iamente.

Os thermometros de maxima e minima deverão ser observados ás 9 horasI e 15
min1~tos ela manhã.

Hio rle Janeiro, 28 de dezembro de 1892.

.Aarão fReis, E. C.
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E:DIFICIOS P"UELICOS
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