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AO LEiTOR.

La Bcionco n'ost quo lo prOU\lit do la
succ05sion dos oporations du gonic, ot
son histoiro cst J'histoil'o dos l!Cmmos
ot do loul's pons60s,

DAILI.Y,

, Longe vão os tempos 'em que a hygiene era apenas,
consiuera<.la como arte de conservar a saude.

Acompanhando pari-passlt o progresso de outras scien
cias'que lhe abriam as portas á conlJ.uista da rcsqlução
dos gl'hndes prol.Jlemas que mais tarde cumpr:ia-lhe rea
lizar, seus horizon tes se 'furJm alargando, e augmentan
do por conseguinte as questõessubmettidas á suJ. npr~

ciação e estudo. Aeste p~rtcncem hoje todas aqueLLas que
attingem não só ao melhol'?mento physic.o e moral do
homem, como tambem ao aperfeiçoamento e engrande
cimento de suas faculdades corporaes e'intcUcctuaes; e
bem assim tutIo quanto dire.cta ou inJirec~amente possa
contribuü' para beneficial-o na ordem social e na viJa
p-l'ivada : e~ summa, pJ.ra resumirmos em poucas pétla
nas o papel importante que representa a bygienc, re
petiremos com o Sr. A. Proust n que ella transpõe

. nA, Prou t-Traitód'hy~icllepublil'Jueetprivéo ,iS?
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na aclu lidade os limites estreilos Ja meilicioa, fazemlo
da biologia, da antbropologia, da legislação.c da lJisloria
da humanidade a sua baso.

Pois bem, adoplando os principios de um eminenle
cscl'iplor moderno c-), qne classifica os diversos modi
ficadores bygienicos em relação ao homem são e doenle,
isolado, ou vivondo em sociedade, em modificadores
physicos ou da vida universal, chimicos ou da vida tel
reslre, biologicos ou da vida iodividual e funcciona],
sociologicos ou da villa social e de relação, diremos que
qualquer dos assumpt05 comprel1enJidos nus diversa!'
classificações indicadas abrangeque3lões de alto inleres
se scientifico, cujo estulio exige muila nUcoção e gran
de esforço para serem convenientemente comprellendi
dos, e que porlanto seria lemeriuade inLle culpavcl da
nossa parle uppormo-nos capazes ue apresen lar lraoa
lho perfeilo obre qualquer delles ; mas, conlribuir com
algum con tingente para auxiliar os esforços que lie en·
vol \'e a actual geração no estuuo destes importan les as
sumptos, é commeltimento descu!pavél.

E possuiLlos dessa convicção, ousamos alguma cousa
avenlurar sobre o cSLudo lie uma das mais importante'
queslões sociologicas, a da mortaliuade, baseando-n,os
para is'o nas pro'vas que nos fornece a estatística, scien
cia da qual.granues Vanl:lgens se podem co]lIer em re
bção ã m'lrcha do movimento saciaI, e por cujo motivo
tanlo interesse e tlin'elo merece boje dos povo cultos.

o em Ir tão longe como Goethe, admittirtLlo que os nu
m 1'0'; não ú governam o mundo, mas ensinam como

(") • ,'\. nglle-Pl'êci d'llygiéne prH-éc et sociaJe- i876.
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tleve eUe ser govel'llado, p3recc-nos Louavia que uma
estaListica medica, organizada sem prevençõe e com cr i
terio, não deixa ue ter grande valia para a solução.dos
problemas da ordem daquelle de que nos ocç:upamos,
que nãosc póuo considerar tempo perdido o que e con
some no seu estudo e apreciação, ql1ando se traLa de taes
a. sumptos.

« fi. est<)Listica medica, tlisse com razão UIU medico
brazileiro contemporaneo, n é um auxiliar importan
te da administração; portluanto, pelo conhecimento
da estatislica medica, o governo 'sabe como dirigir-se
~la organização das leis que dizrm reRpei.to á salubrida
de publica; o povo conhece os perigos a que estú su
jeita a sua saude, e osmcios mais provàveis dcprevenir
e remeuiar cerlas alterações que p05sa sofl'l'cr; o estran
geirá, analysando as conuiç5es de salubridaue do paiz,
sabe como e quando convem transportar-se para eUe; ().
homem da scienci~ por si, ou fazendo chegar ás auLori
dades os meios' de remover certas causas permanentes,
que sem a existe.ncia d,:I estaLi -Lica lhe podem passar ues
apercclJiuns, faz com que certas enuemias uesapparcçam
e gue certas epirlemias deixem ue app3recer; os contem
poraneos, comparando o eRtauo saniLario do paiz e •.s
causas productoras uelle com os ouLros paizes, e as me
ditl~s em pregadas, podem melhor ser guiados na inda
gação da verdade; os vindouros, observando as altera
ções de salubridade por que Lem passado successivamen l
uma localidade e as medidas que L'm sitlo emprrgadas

(') Dr. C' S. de Meircllcs-Tllcsc inauguml apl'esen lada á (,'a
('uldade de Medi ina du lUa d Janeiro em 1851)3
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nessas lliversas épocas para melhor~r suas conlliçõe ,
pondo cm parallelo o estallo presentr com o passado,
são com mais prolJabilitlade levados a bem apreciar os
phenornenos exi~tentes, as suas caugas, e a deduzir os
meios mais seguros de poder 'estabeleccl' e manter as
condições de salul)ridade. »

Se assi m é, tornam-se in tuili vas as van tagens que se
podem tirar das cstalisticas no estudo das questões do
dominio daquella de que tralamos, e que si não consti
tuem ellas a base mais segura na resolução dos problemas
sociologicos, são uma das mais importantes e que não
pÓllc jãmais ser desprezada,

Não desejando, nem enxerganJo utilidade em alongar
muito estas cÔIHideraçõcs, volLaremos ao,ponto pr)nci
pai do assumpto deste trabalho, dizendo que o estudo
das caus:ls cio augmenlo ou decrescimento de uma po
pulação, ao qual se liga essencialmente o ele seu grão de
mortalidade e tia causas que para isso contl',ibuem, tor
na-se de dia para dia o objecto de serias preoccupações
dos e.piritos cultos em virtude de ua imporlancia nas
sociejades collectivas.

Arllua é sempre a emprez':l tle quem se abalança a en
vaI ver-se no estudo das questões desta ordem; ardua,
porlan~o, éa tarefa que nos impuzemos, empenhando-nos
no exame e apreciação de uma das mais dilliceis; mm',
sem qucrcr pretender jãmais ter a gloria de apresentar
um bom trabalbo, esforçar-nas-hemos entretanto para
lIar a este algum cunho de utilillade, pelo desejo que nu
lrimos de conCOrrer com os mingoados recursos de, que
dispomos pa!'a o estudo d,esla queslão de alta magnilu-
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de entre nós,no proposito de despertar a ~ttenção de ou
tros que melhor possam esclareecl-a.

Definido assim o movei que nos guia na confecção
desto trabalho, passaremos a dar uma iJéa do plano que
adoptamos para mais methodisarmos ~ seu estu lo.

Para eSSA. fim o dividiremos em tres partes:
Na primeira occupar-nos-hemos com alg~mas obser

vações get-aes ácerca da mortalidade e do movimento
da população desta cidade anles do recensea)llento de
1872.

Na segunda estudaremos este movimento no quatrien
nio de 1873 a 1876, nas freguezias urbanas.

Na terceira tratar!lmos do mesmo assumpto com refe
rencia ás freguezias extra-muros .
. Oestudo relativo á primeira parte será comprehen
diJo em seis capitulos:

No pr'imeiro faremos breves observações sobre a mor
tali'dade nesta cidade, tocando de passagem na interes
s1nte questão do registro civil, medida de urgen te
necessiúaJe para alcance de' uma boa estatistica.

No segundo trataremos mui perfunctoriamente das
causas do decrescimen to das populações.

No terceiro occupar-nos-hemos com a mortalidade da.
crianças, no ultimo quinquennio anterior ao recensea
mento, nas fl'~guezias urbanas.

-No quarto com o estudo uas causas que mais acção
p3recem exercer sobre ella.

No quinto trataremos de apreciar o valor dessas cau as
segundo os dados fornecidos pela est~.tistica.

. No sexto exporemos as concl. usões que .suggere o es tu
ao do assumpto abrangido nos capitulas anleriore.'.

J.J
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_a segunlla parte, que eI'à tratada em cinco capltulos,
estudaremos:

No primeiro o movimen to da população das freguezias
IlI"banas no quatriennio após o ultime recenseamento.

No segundo a mortalidade geral deste p,triodo.
No terceiro a das crianças até 7 annos.
No qum'to as causas· principaes. de sua mortalidade

neste quatriennio.
No quinto apresentaremos as conclusões pl'ovaveis a

deduzir pela analyse elas observações con tidas nos an
teriores.

Na terceira parte destinada ao estullo do movimento
da população nas freguezias extra-muros, será esle fÇli ln
em quatro capitulos:

No primeiro tralaremos do movimenlo de sua popula-'
ção no qualriennio de 1873 a 1876.

No segundo da mortalidade nellas occorrida neste pe
riodo.

No tercei?'o das causas que mais infiuencia p~rece.

sobre elta exercerem, quér tbpograpllicas, quér de ontr3.
ordem.

No quarto da semelhança de causalidade e effeito entre
a causàs principaes da mortalidade nas freguezias ur
banas e suburbanas.

Finalmenle\ encerraremos o trabalho pelas conclul;ões
a que pudermos chegar ãcerca do movimento da popu
lação em lodo o municipió no qualriennio posterior ao
ultimo recenseamento.



PRIME,IRA PARTE.

OBSERVAÇÕES GERAES ÁCERCA DA MORTALIDADE EDO MOVIMENTO DA POPULA'ÇAO
DESTA CIDADE NO QUlNQUENNIO ANTEIlIOIl AO IlECENSEAMENTO DE 1 72.

CAPITULO L

SumIARIO.-Idéas gel'acs sobre a mortalidade. Necessidade
do registro civil.

Em uma época, na qual surgem todos os dias noticias
mais ou menos exageradas ácerca das condições de in
salubridade e da mortalidade desta capital e de touo o
Imperio, como se houvesse um plan/} concertado para
desacreditaI-o no intuito de ara ta r-lhe a corrente de
immigração de que tanto necessitamos, ê dever de todo
o brazileiro que ambiciona o engrandecimento e pro
gresso do seu paiz, e está em condições de poder prestal'
lhe algum serviço neste sentido, ainda qne de somenos
importmcia, esforçar-se para estudar-lhe as causas,
na turaes ou accidentaes, com o fim de esclarecer um
assumpto tão estreitamente ligado 'aos destinos pre
sen les e futuros de sua pa tri~.

Possuidos desta convicção, e não podendo aceitar as
iJêas exageradas que, sem atLender-se ás condições es
peciaes em que nos ha vemos achado, lêm echoado sobre
a mortaliuade desta cidade, quê!' na imprensa estran
geira, quêr na nossa, acompanhando a grita daquella
e prejudicando-nos duplamente, emprehendemos a

2 H. ,I
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confecção de'Le trabalho que submettemos á apreciação
do publico, pelo qual se c.onhecerão as causas que-têm
actuado na producção da cHra exagerada de nossa mol'
talidade nestes ui timos tempos, e se detluzirão os meio:;
de removei-as em granJe parte.

Não dis imulando que, em presença da cifra de nos ,a
população revelaJa pelo ultimo recenseamento, muito
avantajada tem sido a da mortalidade occorri.la
desJe 187ü, e muito principalmente no quatriennio dú
-1873 a 187ü, somos ainda forç~dos a confessar ql1P' no
aono findo, a despeito das condições relativamentn

favoraveis nelledominante~, foi um tanto desfavoravel,
atti nginuo a tO .1.36, incluitlos os nascidos mortos e a
9.õ32, excl uidos estes. (1)

a cifra das pl'imeiras iJades figura m 604 que naS
ceram mortos, e 2.3õu ue dias até sete annos, perfa
zendoo total de 2.9õ9, cifra que não deixa de ser avul
tada e desanimadora em nossas condições cspeciaes, e
torna patente que causas constantes influem na pro
ducção deste resultado pouco favoravel ao desenvolvi
mento e progresso da população nacional e ao engran
decimento physic9 e moral do paiz.

E posto não estejamos mais em tempo de dizer, como
Vauban, que o podei- de uma nação aquilata-se pelo
maior numero de sua população, por isso que oestuJo
das leis sociaes revela que muito influem nesse poder
a riqueza das mesmas, a instrucção, o estado monll,
industrial e sanita rio, força é convir que a sua riqueza
não depende de sua extensão, mas sim de uma pop!lla
ção mais ou menos numerosa e instruida, e que por
tanto lhes é mais util buscar os meios de augmentar o
numero de eus habitantes do que possuir granJes
dominios e: não ter a população pl'ecisa para aprove.itar
os the-ouros que elles encel'l'am, originando-se d'ahi o

(i) Vão incluido na SomlU:l lotal 68 que falleceram de febre
amarella 110 hospiLal da Ju/'ujuba.
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empenho de allenual' tanto quanto possivel as Célusas
mais communs e activas da perda de seus habitantes.
, E' este u:n dos problem'ls sociaes m:lis importante e
mais digno de ser elucidado pelos altos interesses que
affecta, e em virtude da influencia que exerce nos fu
turos destinos de um paiz a maior ou menor cifra de
sua mortalida,de: é tambem um dos mais difficeis de re
solver, attentas as causas divers'ls que podem fazer va
riar essa cifra, quêr oos differentes paizes, quêr no
mesmo, segundo as localidades onde se estuda.

Os trabalhos do Sr'. Ber'tillon, um dos cultivadores
distinctos da sciencia, e que estudos especiae lem em
prehendido ácerca deste assumpto, mostram que ha lu
gares em que a mortalidade ê sempre grande para todas
as idades; outras em que ê sempre relativamr.nle pe
quena; outras em que sendo poupada a infancia e a
adolescencia, a cifra mortuaria cresce nas idades vil'Ís;
ou tras, em fim, em que é eUa menor nas idades maduras
e na velhice. f

Observações tão diversas e que são communs a todos
os paizes, inclusive o nosso, segundo mostram ainda
que imperfeitamente as estatisticas mortu~rias e a bis
toria do movimento sanitario desta CÔrte e das provín
cias, levam á convicção de que, além das causas naturaes
que concorrem á esse tributo pago pelo homem,
como consequencia das desorden~ organicas necessarias,
ha em cada pa iz causas accessorias e acciden taes que in
fluem para essas dilJerenças, umas physiúlogicas, outras
sociae • cujo estudo encena grandes dímculdades em
virtude da diversidade dos clima!>, raças, costumes dos
povos, genero cle vida e profissões, gráo de civ·ilisação,
época em que são estudadas e varias outras circumstan
cias.

E-tas difficuldades são perfei ta men te en trevistas no
sublime pensamento enunciado em um succin"" es
boço publicado pelo boletim lia academia de medicina,
a proposito elo trahalho do r, BcrtiJlon em r ferenc'a
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ao interesse do estudo das populações collectivas, di
zendo que segundo as conclusões do mesmo autor ha
nellas uma anatomia e physiologia social; que o nasci-o
mento, o matrimonio, e a mortalidade são movimentos
intestinos da mesma ordem que a assimilação e desassi
milação; que suas leis de producção só podem ser des
cobertas mediante estudo especial das populações col
Iccti vas, etc,

A im sendo, nunca serão erdidos, no interesse do
esclare imento deste assumpto quaesquer trabalhos,
ainda que incom pie tos, que a seu respeito se apresen tem,
porque novos e mais minuciosos estudos podem ãper
l'eiçoal-o e encaminhar a oulros. de maior interesse e
mais proprios a elucidaI-os; por isso permitta-se-nos.
um pouco de demor.a sobre es te pon to com referencia
ao que nus diz re peito, aventurando algumas idéas, as
'111aes, quando ouLro valor não tenhª,m., sGl'virão ao
lIlC'no para despertar a attenção dos mais doutos e t\t!
ases iniciaes li eSLudos mais completos e feitos com

maior sciencia e criLerio,
Audaz seria a emprcza a que nos abalançamos, se nos

propuzes emos a investigações minuciosas sobre a
ljueslão vertente, qu.ando tão deficientes são os re(;UI'80:)
de que nos podemos soêcorrer para es:)e difficil e inleres-
aIIle e lUUO, na carenci.a de um regislro de nascimentos,

de casamentos (i) e de perfeição nas nossas estalisticas

(i) A nece idade do registro dos factos oecorrido na historia
ela humanidade e na diversas evolueõe porque têm pas ado as
'o 'iedades humana é um. principio a'doplado por lodos os povos
ci viii ados desde ,épocas 'remolas, COIDO o meio mais seguro rie
perpetuar. a lembrança des es facto, e evitaI' que sua memoria
,l tingua na successão dos tempos, ficando p Ir este modo

iKll I'ad . pelo vindouros, não ó o movimento progressivo ou
"" es ívo dos dilJcrente povos, como tambem seus usos eco 
u.Jles uas ~lorias e eus revezes e bem assim as epocas em que

tae acontecimentos occorreram, e as cau as que lhes deram
origem apreciadas pela philosophia da historia.

Pai bem, se taes vantagens se não podem contestaI' em relação
a todo o 11I0vimento social, e con egu antcmenle que é uma neces
sidade à sua existencia, para nos fazer conhecer o adianlamenlo
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mortuarias por falta dos esclarecimen tos precisos nos
documentos que lhes servem de base, assim como por

moral e intellectual das diversas nações em sua evolução suc
cessiva, uão é menos evidente a vantagem e uLilidade que se póde
retirar·do registro civil dos nascilllentos, casamentos e obitos,
cujo conjuncto forma incontestavelmente a parte mais impor
tante da physiologia social, permitla-se-Ilos a phrase, e cujas leis
pl'Oductoras devem occupar sériamente o tlspil'ito dos homens il
lustrados, a cujo.cargo estiver confiada a direcção da sociedad e,
por isso que só com o auxilio desse registro poderão elles conhe
cer com cerfo gráo de acerto a marcba progressiva, ou não das
populações, o adian tamento que têm ganho ou perdido na ordem
plJysica e moral, e suas causas determinantes, para melbor ap
iII icarem os meios que reclamam os accidentes de que se resen
tem e Ill.lpedem seu caminhar b'tmefico.

Assim o tem reconhecido por mais de uma vez o governo bra·
zlJeiro, como demonstra: L·, a expedição do decreto n. o 798 de ~8
de Junho de i8H mandando proceder á secularisação do registro
dos actos do registro civil, o qual foi suspenso pelo decreto de 29
de Janeiro de i852, em virtude da animosidade que suscitára da
pa.rte da população: 2. o, a renovação da mesma providencia
pela expediçã.o do regulamento do registro civil dos nascimentos,
casamentos e obitos, mandado executar pelo decreto n. O 560(t, de
25 de Abril de i874, regulamento em que se encontram disposi
ções IIlUito importantes, aproximando-se ellas da legislação
franceza que regula esta maleria. E com pezar dizemos, que
nenhum resul tado se ba por ora alcançado dessas duas tentá
Uvas, não obstan te consti tui!' a adopçã.o das med idas recom men·
dadas naquellcs decretos, e muito particularmente no de 25 de
Abril de i87(t" o meio mais seguro de- obter-se uma estatistica
exacta da populaç"ão e das causas que·concorrem ao seu augmenLo
ou decresc;mento, rol' isso que o corpo legislativo, á cuja.appl'O
vaçào foi elle submettido, aiuda nada decidiu a semelhante res
peito.

Do que acabamos de dizer vê-se: que acontece a este respeit.o o
mesmo que a muitos outros de grande interesse social e adminis
trativo ; que não são leis que nos faltam, mas sim boa execuçflo
das mesmas; pOI'quanto sobre o assumplo de que tratamos já
existe o regulaoíen to n. o 3069 de ~7 de Abril de 1863, e a lei n.·
iH~ de ii de Setembro de i8 6i, que tratam do registro dos
na cimc':ntos das pessoas acatl.Jolicas, e o decreto n,o (t,968 de 2~ de
Maio de 1872, que se reporta ao nascimento de brazileiros em
paizes estrangeiros e muitas outras disposições. bem pen adas;
sendo para crêr que a intençào que presidiu á expedição do
decretu' de 25 de Abril de i87(t, parece ter sido refundir as dis
posições dos que acabamos de citar, em um regimen commum,
sur"illdo contra este as mesmas dif'liculdades que occasionaralll
a suspl'nsãQ do de 18 de JlUlbo de f8M.

Como quer que seja! julgamos que já é tempo de, 3faslando
o oh taculos que têm Impedido a execução dos tentamens rei tos

" para lerar a eITeito esta medida, lima das mais essenciae ácon
fecçõ.o de uma boa estati tica da população, ser ella defillitiva
ment.e adorlaçla; porque só as im ter~o valol' real o recensea
mentos que se or!-allizarem, e 1I1elI.Jor se poderá conhecer o mo-

imento da IlJCSI1I3 população'1
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outras causas, que é o~ioso enumerar, iddispcnsaveis á
execução regular de trab·tlbo~ desta ordem e á resolução
dos grandes problemas que á elle se lig-am, e que1;anto
mais se alargam, mais difficuldades ofIerecem, e maior
i;omma de conhecimentos exigem á ~ua comprehensão e
solução, quanto mais se investiga a marcha da huma
niuade, na qual ha constantemente que aprender, e
cnjas inve tiCTações nos p:.llenteam novas e maiores ditn
culdades na resolução dos problema sempre difliceis que
a cada instante surgem em nos,o espil'ito.

Nem a tanto poderiamos aspirar sem sermos taxado,
com justa razão, de indiscreto e de leviano: nos..o· fim é
apenas occllparmo- nos especialmen te da moI' ta lidacl·e
uas crianças em virtude da influencia que pMe clla
exercer na diminuição ou pt'queno augmento <.la popu
I,ação nacional, a continuar na proporção em que lem
p rmanecido e a manter-se o pO'lueno numéro de nasci
mentos que se effectua annualmente entre nós.

Con, titue e.te trabalho um appendico ou continuação
de outro CJue 011'0 o mesmo aS'umpto escrevemos cm
nos. o relatorioque, na qualidade de presidente da junta
de hy"'iene apreseotámQs ao governo imperial em '1870,
o CJlIal com extremo prazer vimos ser tomado em con-
ilieração pela illustrada commissão incumbida pelo

me mo CToverno, de organizar o primeiro rece'nscamento
de ta côrte, utilisando-se dos dado neHe colleccionados
para esclarecimento decertos pontos que a brevidilde do
tl'l1lPO com que foi organiza lo, tornava obscuros e de
di ffidl resolução.

Como, .poré.n, cm c tudos de uma materia t1esta
ordem e não p') sa eparar a influen ia das causas espe
ciaes <.le ua existencia das geraes, em virtude do con-
oreio flue as Iiga e apro\; ima em seus eITei tos, exporemos

muito p rrulldorialll('ote;l principae e mais communs
-111 todo' os paizes ao concurso do decrescimento ou
pouco aug-meuto da população, fazelldo applicação ao
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que se passa entl'e nós, e urpais occupar-nos-hemos Jo
ponlo principal uo nosso estuuo.

Cumpre-nos, porém, desde' já prevenir que não vol
taremos aqui á discus ão ue al,fl'uns pontos á (}ue nos
J'eferimos no outro trabalho, para não cahirmos
em repetições desnecessJri:ls, e que si ne. te encontl'a-se
concordancia com o ou tI'O ár:erca das caUS:lS que ma is
influem para a mortalidade das crianças nesta'cõrte, o
mesmo não succede relativamente ás proporções fl'uar
dadas en tre as ci fras das cria nças mo rtas e das nascillas,
sendo nquellas agora ma is uesfa voravris,

A razão desta circulUstancia é obvin. Não havendo
base para regular.ffio-nos com se~urança no calculo por
não termos estatistica da pO'pulação, l1zemol-o sobre 111.
garismos exagerados computando a populaçãoen tão exis
tente em 350.000 almas, minimo em que era avaliada
geralmente, e d'ahi provém sem duvida o de favol' que
arrora se nota, guiando-nos no calculo pelos resultados
obtidos no recenseamento de 1.872, executado depois da
apresentação d:lquelle tl'abalho, e por documento mais
regulares que os colligidos naquella occasião.

CAPITULO II.

5mBIARlo.-Causas gel'aes do decrescimellto das populações.

Uma das pl'imeiras 'causas do crescimento le11 to de uma
população, de seu estado estacionario, ou de seu decres
ci mento é incon testavelmen te a escassez de nascimen tos
e a maior pruporção na mortalidade daquelle& que de
vem cons.tiLuil-a; ou, o que vem a dar no mesmo, que
uma população crescerá tanto mais depressa, quanto
maior rÓI' o numero dos nascidos e menor a cifra da sua
mortalidade.

Os trabal bos executad os sobre es te assumpto p~ten team
a exact'idão deste asserto, mostrando as dirrerenças que

t:
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se observam a este respeito nos diversos paizes. Pelas
observações de Maxime Ducamp, a França, que é hoje
um dos paizes europeus considerado como o de menor
fecundidade, precisa de lO8 annos para conseguir uma
população que a Inglaterra póde alcançai' em 52, a Prus
sia em M, etc.

E tes algarismos são ainda mais altos em face dos re
sultados colhidos pelo Sr. Maurice Block em seus estu
dOs sobre o movimento das populações da mór parte dos
paizes europeus no periodo decorrido de 1860 a 1868.
Por esses trabalhos col'lige-se : que a Russia póde dobrar
a sua população em 50 annos, a. Inglaterra em 54, a
Prus3ia em 6{ 1.12, a Hespanha em 7-8, a Italia em 99 ;
outros p~izes em um periodo maior ou menor, e a França
em {98; porque a Russia de 5,Q7 nascimen tos para 100
habitantes, tem 3,68 mortos para o mesmo numero, a
Inglaterra pal'a 3,36 nascidos, tem 2,27 mortos, a
Pru sia para 3,82, tem 2, 62, a Hespanha para 3,85, 2,96,
a ILalia para 3,76,3,06; finalmente a França para 2,65,
2,30, ficando-lhe apenas para accrescimo ann.ual da po
pulaçãoO,35, para iDO habitantes.

Já se vê, pois, que este triste resultado, que pe asobre
a população franceza, não depende só da pouca fecundi
dade que se lhe conhece hoje; que valioso concurso lhe
presta a grande mortalidade proporcional que acabru
nha as crianças alli nascidas, visto como, segundo tezam
os trabalhos do S,', Bertillon, de tl'es nascimentos vivos,
ficam estes reduzidos a 1,92, aos 20 annos.

A diminuição da população franceza nestes ultimas
tempos e tão sensivel, que, de um trabalho apresentado
pelo Sr. 'Gustavo Lagneau á academia de medicina, dis
cutindo os dados fornecidos pelo recenseamen to de 1872,
collige-se, pondo de parte os prejuizos causados com o
desmembramento da AI acia-Lorena pela ultima guena
com a Pru sia, que tinha havido 'um:! diminuição de
366,935 habitantes ou 1.6 por 10.000 annualmeilte.

O recenseamento de 1866 revelára o augmento de 38
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sobre lO.OOO habitantes no per iodo anterior, augmento
por r.erto insignificante em relação no de outros pai~

zes. Pois bem, entre esse pequeno accrescimo e adi
minuição dada pelo recenseamento de 1872 reconhe
ceu-se uma differença para menos de M pnra 10.000,
de modo que a população, que deveria eontar em 1872
mais 1.150.000 habitantes, c.aminlJando com o pequeno
augn~ento indicado, npresentava pelo contrario perdas
sensíveis.

A caUS1 de q'ue se trata não deixa de exercer, em nos~

so'pensar, decidida inOuencia sobre o crescimento da
população nacional; e se não temos bJSCS em que nos
estribemos para affirmar que é fraca a fecundidade nes
ta côrte, apezar do que temos observado em uma clini
ca de ~O annos, patenteando-nos que não são muitos
os casados que têm mais ele quatro filhos, não sendo
poucas as mulheres que apenas têm o primeiro no
anno em que se casam, e jámais outro, não dissimu
laremos entretanto a triste convicção que paíra em
nosso espírito, de que a população nesta cidade aug
mentá'ria muito pouco, ou ficaria mesmo estacionaria
sem o valioso auxilio que ao seu accrescimo lhe pro~

porciona à immigração constante.
E.,ta convicção origina-se, além de outras razões qUI}

se conllecerão no correr d.este escripto, do excesso d'[l
cifra da mortalidadf\ das crianças ne~ta côrte, compa
rada á dos nascimentos, assumpto de que nos occu
paremos com mais amplitulie, estudando as causas
que maior auxilio prestam á e'se deploravel resultado.

Outra causa poderosa do decl'esr.imento ou pouco aug
menta de uma população é a frequencia do celibato,
para cujo estado contribuem numerosas circumstan
cias, entre as Cluaes se arranjam as vidas ecclesiasli
ca e militar, as perturbações politicas e induslriaes,
e mais que tudo o l'eceio, nas grandes cidades, de não
poder alcançar-se os l'CCUl'SOS precisos á satisfação das
necessidade. materiaes da vida, afastnndo·se por este

3 " li;
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modo a unJao legitima dos sexos, e cgca~seando por
conseguinte os casamentos.

Deste conjuncto de cirGumstancias origina-sr, de um
lado maior cifra de mortalidade; por quantp, como
demonstl'ani as estatisticas mais regulares, a morte
ceifa com mais força as fileiras dos celibatarios, regll
lflndo em geral pelos calculos cjo Sr. Bertillon de 15
a 16 mortos entre 1.000; na idade de 40 a 4õ annos,
no entretanto que, nos casados, não passa de 9 até 10;
de outro lado a preponderancia dos filhos na turne3 que,
além de serem muito mais viclimados que os legitimbs,
ficando abançlonaclc-s ou sujeitos á uma educação eiva·
da cios vicias de seus progenitores, vem alentar o ger
me~ de perlurbações sociaes c dos vicias e crimes de
todo o gcnero, deshonrando ás vezes o paiz.e oITen
dendo as leis da hQmanidade.

E' esta uma. al1sa que não póde deixal'.,se de conjec
turar qut;l deve exercer not:1Vel influencia no pouco
augmento da população nacional nesta cidade; pOI'
quanto, embora POllCOS de seus filhos abra em as vi·
das cccle:liasLica e militar, e não tenha ella side até o
pre ente o theatl'o de convulsões politicas. e soc'i~es

dignas de certo valor e importancia, tem contra si:
1." Ser 'uma cidade mariUma e commercial de grande

movimento, e onde por conseguinte a população Ouc
tuante é sempre numerosa;

2.° Ser gl"llllde parte de sua p.opulação improductiva,
xcedendo muito a mas ulina sobre a feminina, tor

nando-se esta menos fecunda, ou em virlude da·fre
quencia de casamentos prematuro antes da evolução
completa dos orgãos da rreração, ou já tardios e execu
tados no interesse das familias, ou fLDalmente pelo ex
cesso a que e entrega crese,ido numero de mulheres
dadas!l. vida me.no reo-ular ou li eD iosa, cau.sando
este abaso abortos 'continuados 100-0 após á fecundação,
como pensam alo-ulli', ou inaptidão á oDcepção cm vir
tude da oJllileraçâo las trompas, como explica im~,
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admitti.ndo um trabalho adhesi vo devido ã ínQammação
<.la porção do canal situada abaixo do p:tVilhão, e que faz
com que o ovo Iique preso abaix.o UO ovario diante do

o
ponto de obli teração da trompa.

Seja como fdr, a infiuencia dést:l causa é llviuente em
todas as cidades populosas mórmente nas commerciaes
e maritimas, em as quaes o luxo, os prazeres de toda a
especie, e os defeitos qe uma civilisação irregular pela
mistura de povos de diversas raças e habitos, fazem
imperar os vicios de tojo o genero e augmentar a de
pravação dos costumes, atirando as mullleres incautas
ao vicio da libertinagem, e da prosti tuição, a qual, além
de outros males, infiltra e faz desenvolver a syphilis
em maior úu menor escala, e torna-se o germen de
grandes males pJra as gerações futuras, provocando a de·
generação ela especie, e enfraquecendo-lhe as aptidões ã
resislencia d:ls caus IS que tendem á aniquilação da vida.

E se estes fa'ctos, qne degradam a nossa especie
pelas oITensas á moral e pudor publico, OCCOtTem em
todas as cidades, onde o movimento comme'rcial é avul
tado ,. ainda mesmo nal1uellas em que regulamentos
severos coltibem taQs excessos, o que não acontecerá
entre nós, onde in felizmente :I prosti tuição publica
faz alarde de escandalo e audacia, sem qlll algumas
mediuas se jnnlllm iniciado plra reprimil-a em seus
excessos, e onde, além de não primarem pela edu.~ação

muitos dos estrangeiros que nella residem, a educa
ção da nossa mocilaue vai se to:'nantlo blstante des
cuidada, como se convencerá quem estudar, quêr em
publico, qUQf na vida familiar, o que por aili vai, a
despeito de terem escassead.o os males devidos ao cano
CI'O da escravidão.

..
ReferinJo-nos agora ã inlluencia da iJade dos casados

sobre a fec.un~iL!adc, diremos que é eUa demonstrada á
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evidencia pelos dados estatistieos colhidos soure esle
ponto.

Deixando de recorrer a outros tralJalhos, diremos que
as experiencias de Salders o fei tas em Ingla terra -fi es te
respeito, o levaram ao seguinte resultado: que quando

-a idade do homem e da mulher era inferior a 2G annos,
a fecundidade pelo casamento subia a 5,12; qU1ndo COlll

prehendida entre 26 e 36, descia jl 4,4,3, e 3,50; quan
cio acima de 36, baixava a 2,86, sendo certo que, sül
"as excepções que occorrem em touos os plJcnomenos
naturaes, as mulheres que casam muito celio, além de
menos fecundas, morrem mais e produzem Olhos do
tados de menor 'vitalidade e vigor, e que pJrtanto e tcs
succumbem em maior numero por falla de- aptidão á
resistencia de tantas cau as cúmpi'omelte.Joras da s:1Utle
edavida.

O pequeno numero de casamentos é, como ha pouco
di sem os, nma cau"a de deci:;iva inílucllC'ia no dcscn-

olvimpnto retardado de qualqucl' população pelo de
crescimento dos fi\llOS legitimas, ení que a morte menos
deva ta na pl'imeiras idades; e este facto não pMe uci
xar de ser tomauo em muita consitlera~ão ne~ta córte
tendo em vista o que neUa se pas3a.

A frequ<.ncia dos casa men tos nes ta cidade, onde a
viua é actualmente- tão cara ou mais qllg cm muitas
capitaes de outros paizes imp0l'tantes, toma-se tão s:\
liente que,indicanc1o o recenseamento feito em 1.872, ser
a no sa populaCão, JUS onze frerruczias urbanas, in lu
si ye a do Engenho "\ elho, Lagó.l e S. Chris~ovão, luas
quaes foi desmembratla pute do t'erritorio para a crea
ção das de Nossa Senhül'a da Conceição da Ga vea e do
Engenho ovo, sei' a nossa população, repetimos, de
22 ,7lt3 almas, faz conhecer qlle esta população c a im
con lituida:

Livres 1.91.1..76, e cravos 37.567.
Dos primeiro, eram ll:lsciJos no Brazil 121.õ1ü; a

abc!", 6_.GI::2 llOmens e 08 003 ll1ulLJeres.
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~strangeiros 69.661, srntlo homens 52.200 o mulheres
:l.6.46i.

Dos segundos (escravos) nasceram no Bl'azil: hOlnens
:1.3.520, mulheres H5.30:J, total 28.6'Z5.

Nascidos fóra do Imperio: homens·5.521, mulheres
3.42:1., total 8.942.

Quanto aos estados contavam-se entre os livres:
Homens solLeiros 90.280, casados 22. :1.67, viuvos

3.365.
l\Iulheres solLeiras 51. 781, casadas :1.6.926, vi uvas

6.657.
Entre os escravos:
Homens so1Leiros 18.655, casados 127, viuvos 59.
Mulheres solteiras 18J!48, casadas 128, viuvas :1.10.
Resumindo estes algarismos e apreciantlo-os em com-

plexo, vê-se que, dos 228.743 habitantes que deu o re
censeamento das 11 fl'eguezias urbana~, eram livres
191.:1.76 e escravos 37.567 ;

Que dos 191.176 livrcs, eram so1Leiros 142.0(31., casa
dQs 39.093, viuvos :1.0.022 ;

Que dos 37.567 escravos, eram sol toiros 37. i43J ca a
das 255, viuvos 1.69 ;

Que a proporção dos casJdos de ambas as condiljões
sociaes para os solteiros era de 1 para 4,õ5, e a dos vi u
vas para os casados de i para 3,87, e de:l. para :1.7,5
solteiros;

Que esta proporção, porém, seria dilIeren Io, ficando
reduzida á de um casado para 5,22 sol teiros, ou de um
casamento para iO,õOhabitantes, e de um viuvo para 3,'1'1.
casados, deduzindo da somma dos casados 5. ~40, que não
constituem aqui família, ou a dilIerença de numero
ntre os dous sexos.
Iguaes sinão menos lisongeiros resultados nos indica

o mesmo recenseamen to em refercncia á população das
freguezias suburbanas deste municipio.

Dolle consta que a população destas frcguezias limita
e a 'l,6.229habitanLe ,;
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Que destes são solleiros 36.691, casados 7.34:9, viuyos
2.1

Que a proporção dos,casad.os para os solteiros é de um
para ,4,99 ou quasi cinco, e que a dos viuvos é de um
para 3,35 casados: e de i2,28 para os soltl'Íros ;

Que, semlo inferior a proporção dos viuvos para a dos
casadós, parece que a mOI'te ceifa menos casados nestas
freguezias que nas urbanas:

Si acr~scentarmos, porém, em virtutle das faltas de
que se deve resentir o recenseamento, como é praxe em
totlos os paizes, uma porcentagem de 1.0 que nos não
parece exagerada para as nOSSas circumstancias, resul
tará que a população total obtida pelo mesmo recensea
mento, que foi de 274.972 habitantes, se elevarA a
30~2.lj,69.

FREGUEZIAS URBANAS.

Pelo recenseamento.
Pessoas livres .

lfomen nascido no Brazil. , ..
Mulheres. , , , .

Com o accrescimo.
1.91.06 210.293,6

6~.612 68.873,2
58.903 6L793,3.

121.515 131.666,5

ESTRAN6EIll05.

Homens , '" '" ...•
Mulheres , "

ESCRAVOS.

asciJos no Brazil. .
Fóra do paiz .

53.200
16.461

69.66i

28.620
8.942

.:n. 567

'08.520
18.1.07,{

76.627,1

31.487,5
9.836,2

4,1.323,7
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Homens nascidos no paiz .
. J\l ulberes , .

Homens nascidos róra .
Mulheres, .

TalaI '...•..

:13.320
U>.30:S

28.625
5.521.
3:421
8.942

---
228.743 '

H.6;)2
16.83t>,5

3L487,5
6.073,1
3.763,1
9.'836,2

251.617,3

Nas freguezias suburbanas a população, que pelo re
censeamento atlingiu a 46.229 habitantes, eleva-so com
os lO 010 de accrescimo a 50.8~H,9 ficando assim clas
sifiC1\da :

SoILeir 3 ..

Casados .
Viuvos .

36.691 pelo recenseamento.
7.349
2. i8!)

46.2~9

Solteiros, com o augmenLo .
Casados , '"
Viu vos .

..

40.360,1
8.083,9
2.407,9

50.851.,9

Estabelecido este accrescimo, acha-se que o numero
dos habiLa'nLes livres solteiros eleva-se, nas fregueziaf.'
urbanas, de ifj,2.061 a :1.56.267, o dos casados de 39.093
a 43:002 e o dos viuvos de W:O?J2 a :I.l: 024, resultando
destas dilIerenças ficar a proporção do casados para os
solteiros de 1 pua 3,63, e a dos viuvos para os casados
de:l. para 3,90 .
. Si, porém, do numero dos casados deduzir-se a cUra

de 5.764, dilIerença en tre as çirras dos dOllS sexos, porque
estes não consti Luero (lqui fam i1ia, Oca aproporção de um

I'"
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casado pal'a 4,1.9 dos so1teil'os exi~teDtes, o que COl'l'es*
ponde a um ca5.amento pell'a 8,38 habitantes solteiros,
ou 83,80 para LODO.

O mesmo fªcto col!}- pouca difIerença OCC0rre nas fre
guezias suburbanas: a proporção entre so1Leiros e
casados, considerados em globo, é de um casado para 4,99
solteil'os, e a dos viuvos para os casados de i para 3,36, e
de 12,28 para os solteiros.

Em face destes dados cremos que se não poderá pór
cm duvida a pouca frequencia dos casamentos nesta
cOrte, não devendo, portanto, sorpl'ender o pequeno
augmen to da popubção nacional entre nós, á vista
destas e de outras considerações que temos desen
volvido, pois que o mesmo facto occorre em toclas as
cidades que se a.::ham em idenLicas conuições.

E com quanto seja este mal commum ã todas as po
pulações nas contlições da nossa, nem por isso dei
xaremos de lamental·o e pôl-o patente, afim de que
aquelles q::c têm o encargo de velar pelos interesses pu
blicos procul'em dar-lhe algum remedio com o fim de
atlenuar seus resultados, tendo em attenção que o ca
samento é a principal base das sociedades, e a salva
guarJa 40 bons costumes; que por elle se desenvolve
e fOl'tifica o amor da pregeni tura ; se põem cm jogo as
forças pbysi ~ s e moraes para assegurar a existencia da
familia, cria -a e educaI-a nos principios da moral e no
amor ao 1 clbalho, e augmentar a cifra da população,
fazendo (ecrescer a mortalidade com a diminuição dos
filhos ille l'itimos. .

t<lvelmentc o casamento tem as vantagens
le attribuil'-lhe, não ha negaI-o, tem ás

convenicn les quando mal encaminhado,
culo, em que a ambição desmedida de

para desfructar os prazeres de uma ci-

Si incon
que acab:n
vezes gral
obretudo nt;.

ser rico 3
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vilisação defeituosa, faz perde~ a muitos o decoro da
dignidade, impeli indo-os a actos que esta eprova; e
'este facto é boje muito commum no contracto do ca
samento, ~ornanuo infeliz um ou outro dos conjuge~,

rompendo rapiJa e gradualmente a harmonia qu faz as
delicias da vida familiar, e acarreLando outros 111ales
aos interesses da sociedade.

Muitos casamentos são hoje feitos, não pelo amor que
deve ligar dous entes cujos prazeres ou dissabores par
ticipem da mutuülade, mas pe:lo interesse que u'ahi
possa resultal' ã qualquer dos conjuges ou de suas fa
milias.

E' assim que muitos báJ1ens buscam antes a mulher
peh fortuna que lhes póde trazer, de qu 3 por um amor
sincero e pelos dotes do coração. Os q.ue assim procedem\
não attendem de ordinario ao futlll'o e felicidade da 1'u"
milia, não curam da educação physica e moral dos fill10s ;
a idéa dominadora do seu espirita é gozar e nada mais;
dissipando tudo quanto possuem, e arrastando a familia á
miseria e as vezes á degradação, sé a mulher não sabe,
'Ou não tem forças para resistir aos io forl unias Cj ue sobre
ella pesam; quando outra seria sua sorte, se não tivesse
éOtregado seu coração a semelhante homem.

Quanta díITerença entre estes homens e aquelles que
sabem cumprir os deveres de esposo e pai) amando a
mulher e os alhos! E 'tes, r.ujos desvelos se concentram
todos na felicidade da família, buscam em todos os ins
tantes do repouso gozar das delicias que ella lhe pro
porciona, assim como participar dos desgostos que sobre
ella pesam; aqueLles pêlo contrario, deleitam-se com os
vicias, enganando a esposa e filhos, desbonrando os
outros bomens, corrompendo os costumes, e seduzindo
essas infelizes que, a troco do luxo e tios prazeres t,'an
sitorios que lhes provém de aLlianças illicitas e inde
corosas, entregam-se aos azares de uma vida di~soluta,

tornando-síl improductivas e incapazes das funcções da
maternidade, ou concorrendo para oaugmento dos filhos

4 Uu
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illegitimos, cuja educação é de ordinario descurada
pelos seus progen i tores.

...
Si o facto referido repugna ao homem que respeita e

acata as virtudes sociaes e ama a felicidade de sua patria,
desejando que marche na senda de uma ci vilisação
baseada na pureza dos costumes e' da moral social, é
ainda mais repugnante, que um pai ou umamãi entregue
sua filha a um homem cujos costumes não conhece, ou
mesmo sabe que não são regulares, a titulo de livrar-se
da sua guarda, só porque este homem possue fortuna.

O pai que assim procede, além de commetLer um acto
de deshumanidade,. torna sua filha infeliz, sobretudo
quando o coração desta repugna tal casamento, ou nutre
inclinação á outro h~mem, pois que deve conhecer que
o coração da mulher não está sujeito á estimativa de
qualquer preço, « que a mulher cede antes ao amor do
que ao dinheiro; que o amor é de todas as paixões
aquella que as mulheres experimentam e exprimem
mais vivamente; que elle faz o atLractivo da sua vida,
é a alma de seus pensamentos e o idolo do seu coração;
que assim como a mulher é o melhor amigo do marido,
quando o ama sinceramente, é tambem o inimigo mais
cruel quando o detesta.»

D'ahi o perigo de taes casamentos, em que a mulher é
conirariada no objecto de suas affeições, contrariedade
que ella jAmais esquece, e que antes reaviva o amor que
consagra a oulrem, condição esta que póde acarretar
desgostos e contrariedades na familia e a morte moral
da mulher, como lhe traria a vida e satisfação a posse
do objecto de seu amor.

Pondo Amargem outras considerações que suggere a
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importancia do assumpto que on nos occupa, para nos
não afastarmos da intenção que annunciamos no princi
pio deste trabalho, deixaremos de fazer mais extensas
apreciações para seguirmos na nossa exposição, referin
do outras causas que podem influir de modo sensivel no
decrescimento das populações consideradas em estado
collectivo.

Uma dessas causas é o exercicio immoderado de certas
funcções. mórmenle das intellectuaes, e os excessivos
trabalhos a que o homem se entrega em desproporção ás
forças do seu organismo, trazendo taes excessos o des
equilibrio dos phenomenos vitaes e da vida vegetativa,
e rompendo a lei de equivalencia que os regula e que
ex plica porque o excesso no exercicio de cortas func
ções prejudica o de outras, explicação a que se adapta o
seguinte pensamento de Darwin-si a seiva amue para
um orgão em excesso, deixa e1c, amuir para outro, ou
amue- em pequena quantidade.

Este asserto encontra com especialidade uma prova
de valor no estJdo da acção que sobre a vida vegetativa,
em detrimento das funcções da repl'oducção, produz o
exercicio immoderado das funcções intellectuaes. Sua
inllL:encia sobre taes resultados é tão salien te que para
reconhecel-a basta recorrer á historia dos homens que
se têm illustrado nas artes e sciencias. Esta nos mostra
que a reproducção neHes, além de escassa, dá em resul
tado final a degeneração da raça; e mesmo a sua extinc
ção gradual, de modo que pMe se sustentar que tanto
menor é a reproducçáo e m.enos apta a raça a certos com
mettime.n los, quan to maior ~ a producção in tellectual,
sobretudo si esta é auxiliada por_estimulos artificiaes
empregados com o fim de augmentar o vigor dos orgãos
fatigados por trabaHros assiduos e em desproporção ás
forças do organismo.

Semelhante pratica, não só é prej ud icial á saude geral,
mas tambem á propria intelligenc.ia; porque, co Q,
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mui bem diz o Sr. Proust (I), si ha bomens que, pOI'
uma graça e pecial de sua organização, podem oITender
impunf~men·te todas ílS regras da .hygicne r,erebral, não.
é menos verdade que a mó~' parte d'entre e tes acaba cedo
ou tarde por soITrer o castigo de sua imprudencí:l.

Isto não q1,ieJ;' dizer que o 1raball10 forçado do .espiri to
annulle sempre a.s I"uncçõcs da I."eproducção; por isso que.
ha exemplos de desenvolver elle um ardor genesico,
e~bora ficticio, ~ue é o s.ign,al de exci tação dos centros
ne~'vosos,; não quer dizer tambem que os sabias não.
~,ossam produzir homens iguaes, por isso que não ha
regra sem excepção, e sim que o facto o.pposLo é mais
geral e q1,i.a si commum, sobretu,do entre aquelles que
1'e (?ntregam á vi.da politica, E sem ir procurar exemplos
em outra parte, recorreremos aos fastos de nossa propria,
histori,a, e perguntaremos quantos homens gyram hoje.
n,GI, Ol;bita da n,ossa 'politica. que façam r,ememúrar o
nome dos eminen~es estadistas e administradores que..
constituiram o tl:onco da familia? BJm poucos sem du..."
~ida ..

Seja como fór, é facto incontrov.erso, em [-ace doS' es...
clarecimenlos que nos proporciona a histori,:!, que a
façu.ldade de reproducção nos hOII).ens eminentes nas
s.ciencías, nas art'es, na industria, etc., definha em cada,
geração successiva, e sua raça degenera, talvez em razão,
das perturbações experimentadas pelo excessivo traba
1110 do r. piriLo, e as modificações e alterações successi
vas que trazem ellas ao jogo regular das ou~ras funcçõe$.
do oI;ganismq.

Além das causas apontada~, ha outras que prestam
seu contingente para o decrescimento de,um~ popula~ão,

conta ndo-se en tre as pri ncipae

(l..) Prousl:-olJra cílac':a.
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Os casamenlos enlre consanguineos, dando origem a
muitos casos de eSlerjlidade e de molestias quasi sem
pre incuraveis, ou difficillUente cUt'avei , sendo que os
casos em contrario, :ic; vezes observa~os, não podem au
torizar a sustentar opinião diversa, devendo er consj
derados como excepção.á regra geral.

E te facto, que é perfeitamente explicado pelo nume
ro avulLado de algumas molestias procedentes da con
sanga in idade em ceI' las lor.a lidades; p'ela frequencia de
casamentos entre pessoas da lllesmá raça e de ·iguaes
crenças religiosas, é commum entre nós, em algumas
familias, que se não cruzam sioão entre parentes, e mes
mo em grande parle da nossa população, effectuando-se
frequentemente casamentos entre primos do L o e 2."
grão.

A esta causa suppomos que se póde attribuir a pouca
ou quasi' nenbuma fecundidade de algumas mulheres
ca adas, como temos oh ervado em muilas incluidas.
nesta classe, em virtude de aborLos freqúentes a que
estão sujei la.>; o desa ppareci mento na 2. a e 3. a geração
de algumas familias em que actua a dia Lbese tubercu
losa, nas quaes em geral avulta entre nó.> a faculdade
da procreação; a somlUa consideravel de crianças dota
das de fraqueza congenita. e que fornecem grande con
tingente á mortalidade dos recem-nasciLlo.>.; finalmente
o elevado numero de mortes t1evfdas a convul'ões nos
primeiros mezes após o nascimento sem causa aprecia
velou presumivel que as explique, e sobre cuja termi
nação faLaI póde o clinico. habituado a observai-as
:{lronunciar-sB desde sua manifestação.

Outra causa importante Ja maior mortalidade e da.
devastação Jas populações é a da sua condensa~ão, mór ...
men te quando demora Ln junto de luga res in"a l11,bre5,. e
suas lIahi tações sio constru id:ls sem as condições de
hygiene precisas; porqnanto, além da molestiJs devidas.
ás perturbações phriologicas a que se sujeitam, respi-.
J;'.1ndo um ar impregnado de element.os deletercos e ql)e.
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minando-lhe a existencia lentamente, ou com mais ou
menos.rapidez, dão lugar a uma mortálidade exagerada,
são as que mais SOlfl'elU nas epidemias zygmoticas, muito
principalmente os não acclimados.

A influencia decisiva desta càusa é tão pa tcn te e apre
ciavel entre nós, que não nos cansarew'os em demons
traI-a, bastando, além de outras causas, chamar·a a-Llen
ção para as cond·ições de saneamento desta cidade, e para
os inimitaveis cortiços, em muitos dos quaes podemos,
sem temor de ser acoimados de exagerado, dizer que
muitos de seus habitan tes estão já sepultados em vida •

..
Ou tras causas ainda contribuem para devas tal' as po

pulações e atrazar seu desenvolvimento, sobresahindo
entre as sociaes a miseria e as privações experimentadas
pelas classes menos favorecidas da fortuna, as revoluções
politicas e a guerra com todas as tlesgraças que lhe são
inherentes.

A ac.çâo destas causas não se tem por ora feito notar
muito nesta capital, porquanto a miseria e as privações
só se fazem sentir para aquelles que não querem buscar
os meios de subsistencia por um trabalho regular explo
rando sempre a caridade publica tão ampla nesta côrte,
quando não recorrem a meios reprovados para obter
os de remediar os males de que elles proprios são os
agentes motOl.:es, por ignorarem sem duvida que, si os
trabalhos excessivos e em desproporção ás forças acti
vas do organismo podem prejudicar a saude, a ociosi
dade é a mãi de todos os vicios que degl'adam a hu
manidade, entre os quaes mais avultam o da embria
guez, do roubo e da prosti tuição com suas terriveis con-
sequencias. -

As commoções politicas tambem pouco têm influido
nesta côrte; por isso que nenhuma de algum vulto ha
apparecido que nos tenha feito lamentar a perda de
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muitas victimas. nem transtornado o mecanismo ad
ministrativo ou acarretado perseguiçõ~s politicas que
tenham sobresaltado a população.

As guerras tambem não nos têm apouquentado muito
sob o ponto de vista que ora nos occupa. quér as civis,
quér as externas que o Imperio tem sustentado. a antiga
Cisplatina, a provocada pelo dictador Rosas, a movida
pelo tyranno do Paraguay, porque, além dos longos pe
ríodos que têm mediado entre uma e outra, a maior
força dos homens d'aqui enviada, e que tem alli pago
o tributo da aniquilação, quér por effeito dos combates,
quér das epidemias manifestadas nas fiJeira's do exer
cito, não pertencia á população desta capital e sim aos
contingentes enviados a eBa por todo o Imperio para
marcharem ao theatro da luta.

Acabando aqui a exposição,summaria das causas que,
em todos os paizes, mais influem na cifra da mortalida
de e pouco desenvolvimento das populações, fazendo
leves apreciações com referencia ao que occorre n~sta

cidade, entraremos no estudo da parte especial do nosso
trabalho.

Para guardar, porém-, certo methodo e ordem em sua
organização, referiremos primeiro os dados colhidos do
recenseamento feito em :1872 com as apreciações que jul
garmos convenientes á elucidação do problema de que
nos occupamos, e depois-entraremos no estudo da mnr
talidade das crianças, das causas de morte mais fre
quentes nas primeiras idades, e por fim das proporções
desta com os nascimentos'l~
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CAPITULO lU.

SUMMA1HO.-./ol'talidade das cl'iança',

Pela analyse do citaLl0 recenseamento conhece-se:
1,. o Que em Lodo o municipio exisLiam õ.060 crianças

aLé H mezes de idade, sendo 2.695 do sexo_masculino e
2.364, do feminino, inclusive Wescravos, cinco homens'
'e cinco mulberes;
. 2. 0 Que de um anno havia 3.;563 livres, sendo 1.892
homens e 1.671 mullleres; e !J!87 escravos, 2~6 homen . e
241 mulheres, tlando um lotai para estJ idaEle de 4,.0;50,
a saber: homens 2.'138, mulheres 1.912;

3. o Que de dous annos ha via 4.389 livres: 2.316 ho.
l)1ên8 e 2,073 mulheres; e 736 escraV05: 392 homens e
344 mulheres; o que equi va le ao Lo Lal de 5.12n nesta
idade, 2.708 homens e 2.417 mulhel'es; .

4. o Que de tres annos existiam 4.231 livres, sendo
2.1õf homens e 2.080 mulhere , e 631 escravos, 321 do
sexo masculino e 31Odofeminino, ou um taLaI de!J:.862
p3ra esta idade, 2.472 homens e 2.390 mulheres;

õ. o Que a cifra dos de quatro anilas aLLingia para os
livres a 3.939, sendo do sexo masculino 2.020 e do fe~

minino 1.9'19; para os escravos a 638, sendo homens
338, mulheres 300, ha vendo por conseguin Le nesLa ida
de Q total de 4.577: a saber 2.3õ8 homens e 2.219 mu·
lheres;

6. o Finalmente,. que na idade de cinco anuas exig
tiam 4.0~!J: livres, 2. -103 homens e 1.941 mulheres, e 626
escravos, - 300 homens e 326 mulhere~, perfazendo as
sommas indicadas o tot:d de (".670 e sendo do sexo mas
culino 2.403 e do feminino 2.267.

Resumindo estes dado chega-se ao seguin te resu ILado,
que a população nacional, inclJsive os escravos, até cinco
annos de idade snbiaa 28.34'!, assim distribuída:
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Alé li mezes 1>.060 sendo homen3 2.696 mulheres 2.3640
De 1 anno 4.050 »2.1.38 1.912
De2annosõ.125 2.708 2.4:17
De3annos 4.862 2.1172 2.390
De 4 annos4.577 2.358 2.219
De5anoos4.670 2.403 2.267

TotaL.. 28.3i4, H.775 1:3.569

Si ii estas sornrnas juntar-se os 10 % indicad-es subi~

I'ão ellas ás seguintes:

Uecenseamento.
De H mezc~ 0.060
De 1 anno ..· 4.01>0
De 2 annos ;). 1.25
De 3 annos 4.862
De 4nnnas 4.577
De;) annos .. ',' .. 4. GiO

Total. ..... " 28. 34/!

Augmento.
5.1>66
4.455
5.638,5
5.348,2
5.034,1
5.137

Os dados expostos mostram com ev idencia que é maior
o numero dos nascimentos no sexo masculino que não
no feminino, facto este que é ainda comprovado pela es
tatistica da mortalidade; mostram igualmente que Cl

numero das crianças existentes am todo o municipio de
idade menor de um nnno com o accrescimo de 1.0 % es
taya na razão de 1.8,40 para LOOO da população) as de um
anno na de 16,20, as de dous na de 20,õ7, as de 3 na
de 19,44, as de quntro na de 1.8,30, as de cinco. na de
i8,68.

Estes algarismos demonstram que as menores pro
porções se encontram nas idades de um anno, de
quatro e de cinco, circumstancia que não convelll cs-

5 n. \1
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quecer para, quando tratarmos da estatistica da morla
lidade, poder-se bem apreciar as relações de propo rção
desta e o decrescimento que soITre a população nos pe
ríodos referidos.

Demonstram igualmente que toda a população infan
til comprehendida nos cinco primeiros anuos de viela,
sempre com o accrescimo dos 10 % estava na propor
ção de 1.0,63 % para a somma geral ela pupulação, e ele
18,87 para a da nacional considerada em globo;

Que, tomado o termo médio dos cinco primeiros an
nos da vida, reconhece-Ee que toca a cada anno 6.23:>
crianças sujeitas ainda a todas as contingencias, cifra
pOl' certo pouco lisongeira c de;,lOnsLrativa da pouca
fecundidade da população desta côrte, ou de grande
mortandade nas primeiras idades;

Que, finalmente, é excessivamente dizimada até com
pletar os 20 anoos; por quanto, segundo consta do
mesmo recenseamento, apenas encontrou-se com a
idade de 1.6 a 20 annos em todo o municipio a diminuta
cifra de 30.880, cifra em que se' acha englobada a dos
filhos das provincias aqui domiciliados, que muito ele
vada é ne.stas idade.>, concorrendo para aLlenuar a pro
porção das perdas experimen tadas pelos nascido:> nestJ
cidade.

E de feito, tendo nascido ne periodo decorrido de 1852
a 1.872 nas freguezias urb:lllas 1'18.538 pessoas segulJdo
os dados por mim coibidos e constantes do mappa infra
(6) com fo %de augmento, e tendo nascido provavel
mente nas parochias suburban~s dentro do mesmo pe
r40do, 29.634" ou 21.i °10 dos nascidos nas outras fregue
zias, com o me8mo augmento de 10 %, dando as duas ci
fras reunidas o total <le 148.172, segue-se que, decluziLlos

l~5--!,i65 iS49-50i5Ii853-M'0~ iS;;7-1,764 1861-501,2 'J865-t,959 i869-1,78B
iSI6-1,338 i85Q-/,529

I
i851.-Io527 i858-Io3~0 1~62-53H 186ü-510', 1870-5ü',2

1.~',7-l,5{3 i85i--402~ 1855-52'.9 i859-506B 1 03-502',1 67-5203 1871-GO "
t. 43-4bíO 1852-525G\185G-~.~i8(jo-~~~ 18ü"~~~ 1868-~~~ 1872-6086

'17680 i8821" ·10019 1041~ 20783 20TloO 22üOl
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i08.720 que deu o recenseameu to para a população na
cional de i mez até 20 annos, ter-se-hiam perdido só
l.ü72,6 annualmente dus nascidos aqui, si os encontra
dos pelo recenseamento na idade de 16 a 20 annos fos
sem todos fluminenses, o que equivaleria á proporção
de 20,09 mortos por 1.00, ou 200,9 por 1.000 dos nasci
dos, até completar-se o periodo de 20 annos.

Não sendo, porém, os 30.880 só fluminen es, mas es·
tando. comprebendidos neste numero tambem os filhos.
de todas as provincias de 1.6 a 20anoos, que aqui vivem
cm companhia de seus pais, os que frequentalIj. os cursos
de instrucção secundaria e superior, os empregado
nos estabelecimentos publicas e particulares, os alis
tados no exercito e armada, é intuitivo que tal pro
porção se afa ta absolutamente da real, relativamente ás
perdas solIridas pelos nascidos nesta côrte, as quaes de
vem muito exceder daquella cifra; e esta asserção é
justWcada e provada pelo numero de perdas das pri·
meiras idades, como vai mostrar a comparação destas
com a cifra cios nascir nntos no ultimo quioquennio ~n

terior ao recenseamen to, ela qual passaremos sem demora
a occupar-nos.

Nesto periodo as taboas da mortalidade das crianças
até 4 annos fornecem os seguinles da los:

Que illasceram mar tO$ 2. L02, senuo 1.220 do sexo mas
Gulino e 877 do feminino;

Que 281 pertencem ao anno de 1.868; 391 ao de 1.869;
428 ao de 1.8Z0; ÕOO ao de 1871 ; õ02, Onalmente, ao de
:1872, re~elando estes algarismos que sua proporção tem
augm'entaLlo nos uous ultimas annos dê modo sensivel.

Nesse mesmo periouo a cifra das crianças que morre
ram dentro dos primeiros quatro annos ele vida subiu
a 9.440, sendo 3.280 fallecidos em dias, 3.204 em mezes e
3.951 de 1 a 4 annos, ou 3.i46, termo médio, cm cada um

IR
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dos quatro annos nelle incluidos; senL10 certo que estJ
cifra tem angmentado de 186.9 em diante, como paten
team as seguintes cifrasannuaes :

Aniles dias mezes ta 4, annos' (A a 7 annas. Total
1868 4:08 278 3:19 225 ' 1.230
1869 66.B 719- 90S 220 2.513
1870 705 702 9W 23"3 2JiSO
:1871 7<)" 791, 901 9·;<) 2.G42.G "'.-
1.872 78:1 711 8R3 400 2.773 -.

Total 3.2SÕ 3.204 3.951 1.3CO U.740

Ora, montando a cifra ~os baphsauos dos catholicos
neste periodo, ou quinquennio, como consta dos assen
tamentos nas parocbias ili'banas, a 2S.585; segue-se que,
juntando a esta cifra mais 2•.858, ou ia % para os bap
tisüdos segundo outros ritos e os que não co.mpareceram
á baptismo, teremos um taLai de 3:1.443 nascimentos; e
qne, tendo fallecido nos quatro ~rimeiros annos Il. 440
c.rianças, a proporção da mortaliL!ade nesta phase da
vida regulou 30,02 %, ou 300,2 por 1.000 nascimen lus,
assim como que na primeira infancia, ou até 7 aonos"
juntando os 1:300 mortos de 4: a '1 anuo:; sóbe ella a 37,
23 % ou 372,3 por :1.000, ou apenas ·mais 7,23 do que
n~ periodo antecedente, o que torna b-em patente o de
crescimento da mort~lidade J;lesle ultime.periodo ..

Esta cifra tão avultada da mortalidade, em falta de
certas causas que concorrem em outros paize~, acha t.ll
ou qual explicação na snperabunL1ancia dos filhos na tu
raes sobre os legitimas, sendo, como se ~aLJe, sempre
exa3'erac1a cm toda a parte a peula daquelles. .
. Em França é tão notavel que, segundo os lrabalhos
·do SI'. BerLillon, orça nas cidades e nos meninos de Oa
1. anno em 360 por I.OOO, e no campo cm 634, sendo
certo cluC 6 ainda maior em certos districlos, pelo que

.consta de um cliscur50 do Sr .. Husson, arcllivaclo 1.1.0 b.o-
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lelim da academia de medicina de P_ari , no qual. u:;
lenla que a mortalidatle dos filhos legilimos é de 220
para :1..000, no enlanlo que a dos illcgitimos sobe a 8iO
e 900 em alguns depal'tp,mentos, de modo que só chegam
ã idade madura {/w!lestes meninos.

Estas proporçõl;s tão consitleraveis ela mortalidade na
infancia em um paiz onde mais de cem mil meninos
dados a criar morremannualmente de fome, de miser:a,
de falta de cuidado e vigilancia, como opina Brocha rtl,
c onde, diz o Sr. Bertillon, que um menino nascido tem
menos probabilidade de viver uma semana que um
IlOmem de 90 annos, e menos ainda de viver um anno
que um oc~ogenario, não derem sorprender, e não
podem jámais altenuar os males que a e. le respeito
solJremos em face de nossas cond ições sociaes. Deixando,
lJorém-, de parle as considerações que suggere este as
sampto, volvamos ao fio de no sa ex posição.

As moleslias qae maior numero de crianças arrebala·
ram nus periodos incl'icados foram:

A fraqueza congenial SÕ9; senao homens 471, mu
lheres 388.

Em dias, 7õ5; em mezes, 7.3; de i a 4 annos, 6; de 4
a 7 annos, 4 ; e em outras idades, 21.

O tela nos dos recern-nas.:iLlos, 1.2.!6; homens 722,
mulbere 504. Todos nos sete ou nove primeiros dias.

Convulsões idiopalicas ou symplomalicas, l.õ34, sendo
cm dia', 165; mezes, õlJõ; de i a 4 annos, 650; de ~ a 7.
di los, 4,0; outras idades, 84 .

.Molestias do appal'elho digestivo com exclusão <lo ann
L1e I8u8, em que não cst<'io discriminadas segundo as
itlaLles no quadro 1l10rluario rc peclivo, 1.719; a saber:
·~9ii em Llias, 700 em meles, 630 de 1 a 4 annos, 9i de 4
a 7 ditos.

Tttbel'culoslllesenlericos 1.007, sel1l10 4: cm dias, 240 em
nJezt's, 70~ de 1 a 4, anno., 58clc 4 a 7 dilas.

Apl/thas:l'l, ; 270 em elia~, 68 ellll11eZeS, 6 de 1 a (j,

annos, l ele 4 a 7 dLlos. \'3
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Meningo-elw'phalitis MO, senuo H em dias 222 cm
mezes, 325 ue i a 4 annos, 82 de 4 a 7 diLos.

DesLas observações collige-se: que morreram mais
crianças do sexo masculino de que do ferl.linino, atLen
dendo-se ao que mostra a esLaListica sobre a duas pri
meiras doenças, po'rque o mesmo facto succedeu com as
outras, não nos sgndo possivel fixar o numero de c,ada
sexo por estarem as idades confundidas nos dons. Este
rcsultauo está em harmonia com o dos nascim-enLos,
cujo numero, como já ficou provado, predomina no
sexo masculino.

Collige-se tambem: que a fraqueza congenial arrebata
a maioria çlas crianç,as nos primeiros dias; que ó mesmo
acontece com o Letanos pas aphLhas, avultando especial
menteas victimas desLas entre os meninos abandonalos
( engcitados ); que as v'ic Limas das convulsões e da me.
ningo·encephaIiLis, pelo contrario, são mais communs
á aproximação do complemento de um anno, e mais
ainda noperíododei a 4annos; que as molesLiasdo ap
parelllo digestivo fazem mais victimas nos mesmos
periotlos, e os tuberculos mesentericos no de 1 a 4: annos
especialmen te.

CAPiTULO IV.

S M~lA!UO.-Causas qne mais influencia CXPl'ceJ1J n:1. morta
jidade das cl'ianças eDLre nÓi.

A notavel d.iO'erença que se observa nas molesLias
que maior copia de viLlas arrebaLam nos diversos pe
I'iodosda infancia, depende de causas especiaes e pllY
siologicas que podem ser", ainda que com difficulclade,
apanhadas pela investigação aLtenciosa dos factos que se
succedem .a esLe respeito, cansas provenientes não só
da má direcção pll)'sica e moral d<:ls cl'ianças, con)o da
influencia que sobre sua mJnifestLl~ão exercem as can:
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dições <lo organi.;mo de seus progenitores, as quaes
tambem por seu domiuio em alLo gráo explicam até
certo ponto o avultado numero de crianças na'\cidas
mortas.

E" tas cond ições subord inam-se, ou antes dependem de
iD fracções ás leis de hygiene em consequencja de vicios
contrahidos em nosso.s habitos, e costumes, que per
turbam o desenvolvimento organico, rompendo a har
monia funccional indispensav.el, e acarretando uma
serie de males áquelles que se vão succedendo nas ge
rações futuras, e que se não podem remediar ás vezes
nas primeiras.

Si assim ê, e si na mulher tem o desenvol vimento 01'

ganico o seu primeiro involucro, como em sua phrase
poetica disse perfeitamente o nosso distincto e iIlustl'e
coUega Dr. Luiz Corrêa de Azevedo (1), visto existir
neUa o orgão incubador do novo ser, orgão influen
ciado por toilas as funcções, quõr physicas, quêr moraes,
torna-se -evidente o extremo cuidado de que se deve
cercar a educação physica e moral da mulher desde o
principio de sua existencia para imprimir ao seu desen
volvimento organico toda a aptidão precisa ao comple
mento elo grande fim de sua cl'eação, e para que delia
possam provir sêres que resistam á acção das causas que
tendem á destruição da especie, e não typos enervados
e incapazes de substituir a raça de que dependem.

Entretanto como se cuida entl'e nós da educação da
mulher, geralmente faBando '1 De um modo pouco con
sentaneo áqueUe que se deve adoptar, e ao qual deve
mos em parte a decadencia da nossa f3ça" e o numero
consideravel de perdas que se observam na infancia em
ausellcia ela-s Musas que actuam em outros paizes na pro
dueção de.tes tristes resultados.

A mulher ê inconte tavelmente nas sociedades civili
saelas o prrncipal elemento da regeneração do home'n

W Annnes UI'l\í\ilionso' ele !II ellcio:l.-vol. ~L
~
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·mas, para qne possa ella satisfazeI' a esta gl'antle lUIS ao
que lhe está conllada, toma-se intlispensaíel CJue se lI1C
dê um'l etluc:lção especial e conveniente, e o arào de
instrucçã.o nccessaria p:ll'a bem encaminhar os filhos,
ensinantlo-llles desde cêJo os principias da religião e da
moral, e incutindo-111es no e ])iri to oamor da patria e os
deveres para com os outrus llOmen~, aUm de tornal-o~

citladãos uteis, e não aquclla que é hoje preferida, mór
mente ~nlre a socieJade mais favorecida, di propor
cionar-1I1e a froJqucnç)a cios bailes, tlleatros e ouLros
divertimentos de igual quilate, que só servem p:ml
tornai-a pretenciosa e cheia de vaidatle; e, o que é ainda
peior, arruinar-lhe a saude pela infracção de todos os pr 
ceitas hygienicos em uma época em que convem respei
tai-os, para não perturbar a marcha regular no de-en
valvimento dos orgãos que concorrem mais activamente
aos grandes fins a que ades tinou o Creador.

Par.J clemonstração deste as-arto deixaremos fallal' o
distincto collega a que ha pouco nos referimos e som cujas
opiniões estamos em pleno accôrdo, visto como não o
p.oderiamos fazer nem melhor, nem com mais brilhan
tismo.

« O desenvolvimento de nossas mulheres está subor
dinado a totlos os agentes extel'Dos e internos que o ue
terminam. Desde criança, ou alimentada inconvenien
tementp, ou aos seios de uma ama de raçà africana, ou
inc1 igena, no geral mulheres sujei tas a moles tias chro
nicas da pelle, beredltarias ou não, tem ella inimigos
que a desprotegem no meio de carinhos, de sorrisos, e
de um demasiaLlo amor que enerva.

c As moles tias do Ilgado, dos orgãos da respiração e dos
intestinos, a que quasi em geral e~ão sujeitas aesdc a
infanc'ia, as enerva e muito mais·o são na presença de
exagerados cuidados contl'a a -inOuenr-ia do ar livre,
(lentro da alcova, ou compartimentos de casas, não adap-

. tadas ao clima. Criança cacheLica, envolvida sempre em
vestual'ios com primen tes, prejud iüiaes ao desen vai vi-
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.men to da visceras, e por coo equencia actila.ndo "_bre
útero,-orgão por ·exce!4encia Lligno ue altenção no des~

elivol viinen lo das 'primeira idades da mulher.
a Dos 7 aos.i2 ~mnos elltregue a coltegios, cujas con

.diçõcs nunca sao favora-veis,.cujas fulers, e qúiçá mer
clWar:ias vistas) nünca adnüttem nem regras bygienica "
I:!em t1l0 'pouco aquellEfinnocente cuidado- na mora idade
uas idades juve'1is. Esses n'ncõ , nnos, em· real desper
dício da saude do corp.9 eda saude da al.ma, ajuntam a.
todos os inconvenien res trazidos pela ignorancia, únda
lllais o' apparecimento da leucorrhéa, molestia muito
mais' géneralisada uo que se suppõe !lO collegios.
A criança é magra; anemica, nervosa, susceptivel·, de
f,aLI,d~ precaria'; é suje'ta à lodos os males.provenJentes
da circulação e da. in ner, ação. : . , . ~ ..

a O que o'desenvolvimenlo orgélnico pódeser nos me
ninos em taes condições, nós" a', liamos, e muito maiS'.
quãnuo se t'lensa na quantidade dos máos livros fl dos
m.:'Qs coslumes que a moda, a fa lu\dade e a ignoi-auciã
põem entl'e as mãos daquelles seres interessilote. para'
rr humanidade, ;.,

a A educação 'é um cOujuncto de entenças moraes,
religiosíls e bygienicas,. que, e~nvo vendo a a1.ma, o
coração, o corpo e o carilctc:r, tornam o individuo a[:lto
á curaI' de si, dos seus e doo seiI& e olbanles, é o agen_
te 'upl'emo'que policia o homem e que lhe dá a meu ida
dos seus deveres para- com. Deus e os' outros homens. A
edu.cação requer couhecimento dê deveres e d~ regras
que se tornam:· outros auxiliares da'conservaçã'O ; eé tão
sag'radu á mulher cuidar da .sua' conservação,- como da
d.o .feto de q e a:na ture7.a a encflrrega durànte nove
mezes de gesLção Sem se annunciâr á cr'ianç'a õque
1em de ser a J,llulher cü>mo mãi, vai-se comtu.do impri
lÍJ.indo nella ao:. 'OUCOS esa 11áciencia, essa rindura,
eSqe-cal'acter, e pil'ilo mÍmoso e atilado <tue CQTISLilUem

a m'elllor prenda da mulller posta em f~m·:ia.

(',A educação é"e.deve, ser a transmissão das sentenç,ls
6 "~
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e dCSígnios divinos a respeito da mulher, quando 111e.
enLregoú a f.aculdade da maternidade. Faltar a estas
regras e precei tos ê não comprehender, ou não respeitur
a divina mis'ào tla bumrrnidade, cuja civilisação adian
tada conscgu~ milagres ás vezes'nos conj~ecime'nLos das
scierrcias·positivas. » . .

'E, poi!:; cumpre dirigir com ~i·maio.r cuidado. ~ edu
cação pbysica e moral tia m,,,lber; no in teresse da suà
conservação, como da de seus 'descendentes, da fecun
didade e moralidade Publica.. Ent.reLan[o, como hoje
se ini.cia·a educação physica e ~oral das crianças em.
quasi todos os.paizes culLos e no nosso?

Começa·se em geraJ por. supprir o aleitamento ~a

terno pelo m6'rcen'ario, como se :az na maiol'ia das fa.,
rn ilia~ quo tê.m recursos, pagando-se a' pesa de ouro·o '
germen de' numerosas moleslias que se 'desenvolv~m

no decurso dá vi"da, qU-t:r dI) homêm, quêr duqueHa que
um dia tem d~ ser mãi,. por i6S0 que àlgumas mãis
por enfraquepimento natural de seú orgânismo, não 90
depjo saLisfazer ao Dais sublime dos deveres da ·maLer
nidade, a isso são forçadas; e..ou tras e em grande.
numero, omo diz O· disLincto e illustrado coHega o
Dr. Nicolau Moreira (1:' alevadas pela :ostenLação ou
pelo desejo de gozarem mais facilmente 'dos.prazeres
da viaa, evíLam q:lanto podem o primeiro dos deveres
maternàe's, entregando m; tenros fructos de suas eti
tl'illlhas aos cuidados de quem nenhum amor s.incero
e puro pMe votar ao objecto .quê se lhe confia. 11

Triste é dO'loroso procedêr que tende, des'de os pri~ei
ros dias 1:\0 novo ser, a preparar-lhe males qõe, 'ou
surgem 10'go abreviando-lbe a existencia, ·ou guardam-s.e
para fazer suas evol uções nas.idadéo-.subsequeatps, per
turbando ~ desenvolvimento orgânico, pe~.Lurbação p~ra

ii) Di~curso snbre a eãuc:J.ção moral da mulheI', Jlronun'ci~do
na sessão solemne da Ac~demia .Imperial de MedIcina em 30
rle Dezembro de i868.
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a· qual prestam valios'o concurSG outros elementos que
a sociedade moderna offel'ece em larga escala, e que,
u'ansmi-Ltindo·se de geração em geração, cons.tituem a
origem da degeneração e enfraquecim.ento .das raças,

E si este habito é prejudiciat a ambos os sexos por
"mo'tivõs qbvios, á vista das. considerações expendiu.a~,

muito mais o. ê" em referencia á educação' phy ica' e
moral da mulher ~rn virtude das funcções çla m,aterni-'
da de .que mais tarde será cban;J.ad,a· a preencber", atten'
dpndo a que neHa se .inicia o désenvolvimento orga'1ieo
do L vo ser, como já di"s'emos, o qual será tanto mais
regular quan to m.ais rqbusto e ma is 'sãG MI' o organ ismo
da mulher:

!lIas que impo 'ta tudo isto na época actual, a- despeito
dos perigos ociaes que al'rasta uma .geração .eofrdque
cida e ene,~vada, .áquelles para que a felicidaLle da fa
mili51 mede-se pela fortuna que se possue, e não pela
saude e união dos con) ges, vigor da prole, e felicidade
que se.d"esf'ucta no lar. domestico, em grande parte
devida á constituição vigorosa da mulber e á sua edu
caçãu' moral, base principàl da feli(}idade da fa Hia,
tendo. aqui toda d applicaçã.o o justo e. acertado con
ceit(l, com·que o distilTclo collega a que acabamos de
referir-nos, escrevendo sobre a' educação moral da
mulher,. e occup'ando-se do casà!llento, assim se enun
cia: c O casamento não ~ mais esse. laço das familia~

fo~rna • pelil mão de Deus e elevado pela igreja á di.g~
n}dade de .sacramen to; não é mais aquella sagl:ada
allian.ça que a es'perança embeUeza, a felicidade con
serva e a desgraça fOI: ifica ; não é mais· essa bygien ica
união, cújõ resultado seria li fecundidade, a longevidade
.e a moralisação. J

..
E por certo, desde que o casamento não se origina

de l11n amor reci13roco entre os contrahentes, e sim
V3
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do' intéresse e egoismo das fa·miliaJ), 'em'lugar-de' çón
t~ibu.;r para a felicidade dos conjuges, .é o pomo (1e
discordia e ·de .infelicidade para ambos, de &ua pouca
[t\cundidllde1 e de menor"longevidade pelo tumullo das
pai.xões qu~ arrasta após si', as queres, além de Irazerem
grandes tlesgra.-ças pllTa a ·famil ia, 'não 'só i;upr imem
no coração' dos filhos sentimentos pouco genero.so,
á vista dosIlláos eJF.emplos de'que ~ão lestemunhas, mas.
ainda concorrem:para o decrescimento da prole, tor
nllu,do a mulher menos fecund'a, e'baÍlindo-}he do esp'i- _
ri to os cuidados e amor dos filhos,

Ao primeiro passo preJucH'Gi~l ao deserivo~vi'Uento
organico dos mEmi~los e á pureza e cunscrvaç-ão ela raça,'
dado com a aDiamentaç.fio por amas mel'éonarias [·ão fre
quenLe en tre llÓ~, já pelo cap~icbo e vá itlade"C!e algumas
mãis de falJlilia, que preferem aos deveres da materní.'
dade os prazeres que a sociedàde lhes 'o{Ierecé, já' pela"

• < •
fraqueza organica de que são d.)tadas à mór parte d·e.

,nó::sasn;l.Ullleres, -em yirtuLle ~os máos"'habilOs conira-'
h'dos em nossa. vida Social, vem jun.iar-~ um outro não
menos 'prejud icial nas 1Jrimêiras idades,.(J' da ama1]1e-h·
tação artificia I, que tan to concorre pélra a.' freq liencia
da inanição, a qual Lambem póde ser o resultado de uma
nutrição insufficiente, como se observa com frequeneia
em outros' paizeS', mórmente nas c!a&ses poucQ favere
cidas da fortuna. .

Mais lardé vem ainda juntar-se o abuso de u.na ali·
mentação exc'essiva, impropria e-inconvenLente ás icI.i
des em que" é empregada, resulL.ando ]lmas vezes.,pertur
bações violentas que acarretam pr~mptamElnie 'a morte, .

, outras vezes fracas, pervertendo lentamen le 'as func~

çõe~ digestivas e àcabando por e')tr.eter uma super
excitação permapente do appatelhó respectivo e seus
aunexos, constituindo-se ô molor das numerosas mó
lestias de teappare1.ho, a que tantas.crianças"suGcumbem.
no periodo sobre qJle versa este trabalho, e naquelles'
que 01 revivem o principal as-ente ç!o d'esequili~rio ,

...
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'fu'i1ééional pela falta de harml"ui"a, no desenvolvimento
· organico, dan"cío origem a uma Gonstituh,â:u enf~'aque
cicla e pouco. apta á rosisteuc~a das càu as exter.nas e
interna~ que compl:omcLtem a saude .e'a vida o...

.Ajuntai a. isto a~ vestiment-:ls imOtoptias ,ao poss.o
r,]ima/mas que a mo:da e a civilisação ',exagerada têm
introd.uzido êlll nossos 'usus;' áe.L!ucação libér.rima que"
se dá ·á nos.sa mocidade, qa', quál o Jllen.os t.l e que se

.' cuida'é de impril~ir~lho ás principios 4e moral e.de lhe
· f~zer sentir o respeitq qU'eo <.levem .gu~rdar para co~

os outros, sobretudo p:Jra os mais. velhos; o Bncargo.
d-essa educação' a bomen$ que' mais in teresse têm. em
agradar aos pais., ,do que cuid-ar da saude môral e pby
sica dos meninns que.e tão confiados á' s'ua guard~,

porque d'ahi lhes .proyem -íutere~s.es mais reaes e' po- ,
si ti vos; a falta .de consel.'os do~ pais, ele cuja compa nbia.
se afa tarrt eedQ.. m;nnuscs ele. inst 'ucção na!, grandes
çicjados, para evitar os oscolhos.a que -o .arcfor e 'im
peto das paiXões os condirem, c.onsumindo-ihcs as.

- forças .pe-[o abuso .da liberdape "de que gozam· nos
grandes cen tros de população, e pelos excessos aoque. s.e
çotregam·; fiQáimen te a. diffu ão elo viru's ~phil iti 'o
com todo o seu cor tojo de conseqjlenç"üis funest.as em
fàce do iUfJremento da pr.os~ituição" e ler-se-ha; em
traçJs lJrgos, osboçaLlo o quadr:o d2'J condiçõe que em
n.aior escala çontribuem p"Fa a s'Omma 'avultiLda dê
,c.rían~as"que aqu, morrem nas idades inàicada~ neste tra~

· 'b~lJfo, dQ não pequenQ numero das' q~e',morrem na
áuolêscencia e no prinei pio da viri lld~de.

E na verdàde que'. se póde esperar tle uma geração
em que a marcha regular do deseovolviinentp organico
é emharaça-da. por tantas caúsas enervantes? .
. Certamente outra que traga elesue o berço o germen

.elas porturhações pby iologic~s o organicas dos que 1I1e
derai;n o s~r, e-que mais se accentmm pela herança,.
a ponto de arrastar".a degeneração progressi\(a da raça o

E isto qllc o raciocinio í"nductivo nos' ).ova a cou'oc-
. 9
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turar, a esratisLica demo str'a em presença do maior'
óu.Itie·nor pr~do~inio da mortalidade por .algumas mo~
lestias em cel'los· periodos da infaIlcia e..OiltI'OS. .

A confirmação desLe asserto dá-a' o eÃâme analytico
das cifras êónheciLlas pela esta LisLica, como· vamos
.moslrar entrando em SUé\ .analyse~ , .

Por'ellcr éonhec.e-se· .que nO.periodo referente a est.e
, trabalho, quinqu.ennio de4868 a·1872, nasceram mortas'
2.102 crianças, 1.225 do sexo mascuiino' e 8 7 do fe
mini 'lO, das quaes nos não occuparemos, não só porque
se não esignam as causas presumi' is da morle, nem
a i,dade proVavel de vi'C1a intra~uterina, c'omo 'lambem
porque muitas dessas causas p3dem s!'!I' àccidentaes e
in'dependentes das çond' ões do 'desenvolvi men lo 01'

ganiêo,da mãi, de' seu estado de saude, e do do pai,:e
'pol1ca o,u TI,enhurna vanLagl>m poderia resultar de um
tal estudo sem' dados regulares em que se firmasse.

Lançando, porLanto, á. margém a apreciação <leste
·faclo que nós deve enlr'isl ceI', ocçupar-nos-h~mos . com
a analyse das c' fras da moI' Calidade dãs cria'nças nascidas
'y.ivas, 'buséapdo nesse estudo o conhecimento provav~l

das causl!s que mais actuam' .nàs diyersas phas~s da.
vida d<l in'fancÍa.

CAPI1:ULO V.

SUMMARlO. - Estudo das causa· pell:. aDalyse' da <'.stati:licll··

, Da taboa da:mol't11idadê já'·indicada coI1sta que das
11. 74() crianças falleeidas até a ídade de·7 annos, 3.285
morreram em dias, ou antes de completa-r um mez
das seguintes molesli\ls:

. .

Fraqueza congenia I. .. '" .' .
TeLélnos .••. o o o. o·••••••.•• o: ••••

Molestias'dos orgãos digestivos.

.775
1.226

293
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CÓl1vulsões , . , . , , , : , , ';'. , , ...
Aphthas " .. , " , , , , .. , . , , . , ,"
Meningo-encephalitis, ;" , " " , ".
Tuberculos mesenteri.cos.,"",.

Total, ...... , ......

295
270

11
4

39

. Deste quadro se coilige que para ·todas as o-utras mo
lestias, inclusive as das vias respiratórias, ~ue' em 'al
guns annos climatericos ceifatiJ. ba~tantes vidas ntJste
periodo, .fica a,penas a quota de 409 fallecmlentos:

Este facto succedido em um periodo, em que as maio
res, caul'Blas se empregàm .para livrar as c.rianças . da
acç~o n.ociva dos agentes externos. e internos que sobre
alIas podem actuar, é, muito sigr.ificativo e torna pa
te'ote a pouca aptidão á vida ue todas as fallr,::iClas neste
periodo, e a enervação de que se 'rese~tiam os orga
nismos de seusprogenitcres pzlo con.curso· ele ca usas
p~ysiologicas diversas,. cujo estudo çspeciaJ poderia
ol'iep ta r-nos sobre o conhecim~n to daquellaG Que maior
lnfluencja exercem Jia.prod ucção deste triste !'esuI tado,
para o: qual,. entretanto, não é no meu fraco entendel'
uma das menos infll;J.entes a diffus.ão do virus syphiliLico,
em, presença de nosso mecanismo social.

Patentêa aind" mais,.qua sua acção não se exlifJgue
neste p-8l'iodo; que auxiliadas ,pelo concurso· de oulras. -'
qUê mais tarde se lhes vem associar em vista dos nossos
habitas e de certas evoluções que se vão opúaJido nO'

, ol'ganismo de conformidade com as pha,ses da vida
percorridas .pela' criança. concorrem pard aar profl,lndos
golpes nas outras idades infan tis ~ nas subséquent'es.
E' o que àinda o estudp comparado do quadn da morta-

'lidade vai certificar pe.las differenças observadas em
outros periodos,

Delle .se colhe q~e o numero de 1>i'Íanças fãl'leciilas de
i até U m.ezes, atlingiu a 3. 2Ó4, menos Si por conse
guinte de que no per'lOdo.anterior; sendo os falleci-

, " ~
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me.nL.os ma IS avu ltado:5, eXQluidos d'entT.e as ou1ras doen
.ça~·as-do..0rgão·srespiraLorios, que ne ta iJadesceifam
numerosas vidas,' O" cau ados pelas segu intes molesti.as:.

Fraqueza congenia I. . .
'Mo1c:stias do apparelho djgestivo .
·Ápbthas : , :-: .
Convulsões .:.. , ...• '" . : .....• '" " . :
Meningo ·encephal~tis. . .. "-,,.
'Tuberculos lllP"enteric.os ' ' :.

73
" 700
. 68
595
222

'24'0

·'Total : 1...·898

DClita.exposição, que mostl'a terem.morrido .de·outras
mole tias i.S06'crianças, .maior prop~rção, por tanto, do
que na classe p~ececlente, se collige que causas u'm pogco
differentool'ldilam na proclucção da elevada morfl'alida~

que se observa. neste periodo j taes são as perturbações
quc n.a maioria·dos casos' deEperta a .wolução ~os 'Pri
meiros de'ntes, os descu1dos á acção dos agentes exte
i'iores, e outras que podem ser't1e todo estn\L....tas a8S

v.j.cios do ~esenvol ~ímento organ:co, Dlas que redoBram
de àcção em seus n...á.os eneHos s:obre o ol'ganismo,
qUaJÍdo falta-lhe a aptid.ão para preenclJer, com r gu
laridade e ha·rmonicamente, ~ funcções esp.ecíaes aos
'dlvei'sos e tão variados aCtós da vida sem o que não pó.le
~sta· sustentar-se e progredir; porquanto,' como beIJ;l
diz ó !k. Luiz Corrêa de 'Azevedo, .«na harmonia do 01'- .
ganismo nenhum orgão,funcciona . só DOI' si, 'todos con
c.ol'l'em para O um que é.a marQá da vida, e dã-procreaçãp
que asabedoria do Creador' imprimiu' na criatura for
mada com Lan ta perfeição. »

Apez&.r· do qúc acabalnos dQ c1Jzer, nãó deixa.remos·de·
sustentar qu~ a rJortálidade neste p.:ll·iodo da infancia
se résente alnda da a .ljã:> das causÇls que com maior ae-.
tividade influem nD antecédente' 'sem obrar e'ntretanto
com Uprecipitação e·violencia com que actuam naqüelle,
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e sim com menos intensidade e energia, consumindo
mais de vagar as forças vivas do organismo, que já aI·
guma resistencia, ainda que fraca, lhe oJIerecem, e im
primindo-lhe aos poucos modificações que perturbam
o equilíbrio funccional, e transtornam as leis da nutri
ção, 'acabando por extinguir a vida na carencia de ele
mentos, que a mantenham.

Para prova desta asserção ahi estão ainda o numero
importante .de mortos pela Jraqueza congenial, peJas
aphthas, pelas lesões do apparelho digestivo, pelQs
tuberculos mesenteric_os, peJas convulsões, e pela
meningo-encepbaliLi, das quaes as ultimas, bem que
sejam mui tas vezes o effeHo da acção dos agentes
externos e de uma alimentação exéessiva e inconve
niente, haja ou não o concurso de imperfeito desenvol
vimento organico, são en treta nto nes te periodo em sua
maioria o resul tado de uma nu trição irt~egular e insuITl
ciente por falta de imperfeita assi mílação em conse
,uencia da fraquez3 da acçã:> dos orgãos digesti vos.

Concluidas as observaçõ@s que 'nos suggeriu õ estudo
dos factos referentes a este periodo, entraremos no de
outros em que, pelo desapparecimento das crianças que
não puderam .resi. til' nos periodos anteriores ás causas
que tendiam á sua aniquilação, e das quaes já nos occu
pámos, encontram-se aquel1as que lhes têm resistido
com mais ou menos vigor; referimo-nos pois ao periodo
de um a quatro annos •.

Bem que mais favoravel, como é em todos os paizes
do que os dous periodos antecedentes, não deixa ainda
de 'ler entre nós muito fatal á infancia, como o attestam
as taboas da mortalidade, As causas, porém, do excesso
desta não se encantram já com p·articularidade nos ger
mens enervantes tra,zidos do seio materno, nem nas per
turbações promovidas pela pl'imeira evolução dentaria,
. 7 H, "r



42 APONTAMENTOS SOBRE A MOHTALIDADE

embora esta causa seja ainda bastante activa no prin~

cipio desta phase; nem n'uma amamen tação impropria
e in ufliciente, e sim nas otrensas de todo o genero ás
leis d.a hygiene adeq'uadas a e.stas idades; e o quadro das
molestias que maior numero de victimas nellas fazem,
é a prova mais eloquente da demonstração deste as-
serto. .

Não se trata mais de molestias, cujo maior numero
depende de vicios no desenvolvimento organico, mas de
doenças em sua maioria dependenfes do excesso ou im
propriedade de alimentação, dos effeitos de insolação pro-'
longada, ou de vestimentas pouco adequadas ao clima
e ás estações, da falta de cautelas no resguardo ás in
temperies, molestias que para assim dizer escolhem de
preferencia as crianças mais robustas para sobre ellas
desfecharem seus golpes mortiferos, tanto mais certei
ros, quanto maior é a actividJde e desenvolvimento dos
systemas, nervoso e vascular, mórmente se ha antece
dentes de família ou predisposição para o desenvolvi
mento de taes molestias.

Estabelecidas es tas considerações prévias, analysemos
o resultado da estatistica a este respeito. De sua apre
ciação se collige que nesta phase da viCIa da infancia,fal
leceram no quinquennio que é o objecto deste trabalho
3.951 crianças, sendo de :

Convulsões.... .........•.............••..• 650
!lleningo-encephalitis.. . .. . . . . • . . . . . . •. .. . . . 325
Molestias do tubo dige~tivo... 630
Tuberculos mesenlericos " . 70õ

.9 que perfaz asomma de 2.310, sem contar os falleci
mentos devidos, em i868, ás moles tias do lubo digestivo,
por se não acharem estas discriminadas nas idades, pa
tep.teando o algarismo supra que houve neste penado
1.6U fa llecimen tos devidos a outras molestias, figurando
com ma ior quota as atrecções agudas dos orgãos respi ra-
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torios, que, segundo consta dos quadros da mortalidade,
ceifaram nos ultimas quatro annos 535 vidas, inclusive
73 de coqueluche.

O exame destes factos torna pa tente a differença do
quadro das moJestias que figuram como causas da maior
mortalidade n.estas idatles, e leva á crença de que con
dições differentes as determinam, ora desequilibrando
de prompto as forças organicas em 'virtude de sua in
tensidade, principalmente nas crianças robustas e sãs,
arrebatando-as com prompLidão, ou cedendo com pres
teza aos recursos da s!:iencia, ora miJ1ando-ll1es sur
damente a ex.istencia por uma acção Jenta e prolon
gada, e provocando a manifestação de lesões incura
veis, ou de ditlicil cura, como a diarrhéa, os tuberculos
mesentel'icos, as cachexias; o rachitismo e outras lesões
semelhantes, que tantas victimas fazem baixar á sepul
tura nesta idade, sobretudo entre as classes menos fa
vorecidas da forluna, nas quaes são communs as infrac
ções das leis hygienicas, ou por falta de recursos, QU

por vicio de educação.

Seria agora occasião azada para entrarmos na apre
·ciação do modo como actuam as differentEfs causas de
terminantes das doenças que mais vidas cortam nestas
idades, e indicar os meios de removeI-as e prevenil-as ;
mas, não nos competindo na organiZdção deste traba·
lho semelhante empenho, porque nelle nos não occu
pamos- em discutil1 e resolver questões physiologico
pathologicas, nem de e tabelecer preceil03 hygienicos
adequados e tão sómente fazer conLJecer o gráo de mor
talidade das crianças e os males que d'abi l'esulLam ao
progresso e desenvolvimento da população nacional,
abster-nos-hemos de envolver-nos no estudo dnquellas
questões especiaes a outros trab;llhos, par:r restringir
.mo-nOi a brQves considerações,que apenas encamir~2m
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a attenção do leitor ao conhecimento das causas mais
communs das moles Lias que maior numero de vidas al~-.

rebaLam nesLe periollo da infancia, independenlemenL~

de conclições epidemicas ou outras capazes de produzir
grandes perturbações ~anitarias.

As con\7ulsões, poslo se poss3m manifestar sob a in
fluencia de causas variadas e às vezes insignillcantes,
principalmenLe na época das ultimas evoluções denta
rias, em presença de preuisposições bereditarias, na
eminencia de uma febre eruptiva? ou em consequencia
de abalos, ou sobresaltos moliva10s por susLos, quedas,

. etc., são entre nós, na maioria dos casos, aclos refiexos
de perturbações da digestão, devidas a uma alimenta
ção excessiva ou inconveni(\nLe, administrada quasi
sempre a esmo,-e tanto mais graves, quanto mais pro
funclos são os ataques experimenlados pelas funcções
nutritivas; por is'o é de i'ígOl' pratico presLar loda at
tenção ás caus;as que :Jctuam em "eu apparecimenlo para
não com'promeLter-se ainda mais a viua do paciente a

Javor de meios inconvenientes, ou consLiluírem-se ellas
- o molor de uma lesão cerebral mais ou menos grave.

E' talvez por se não prestar a precisa reflexão a este
ponto importante do estudo das convulsões na primeira
infancia nesta côrte, e a favor do qual poderá o clinico
não só evilar os escolhos que ol'ferece o seu tratamento
neste periodo, mas ainda fugir à applicação de meios
inconvenientes e ás vezes imprudentes e compromette
dores da vida pelo enfraquecimento elas forças vil.aes e
augmentu da super-excitação n'ervosa, que tantas victi
mas de convulsões figuram na estatística morluaria
desLas idades.

A meningo-encephal itis, uma da s moles tias mais gra
ves e proporcionalmente mais mortífera neste periodo
da viela infanlil, em o qual termina quasi sempre mal,
podendo-se considerar como excepcionaes os casos de so-

- brevivencia a seu acommeLtimenlo, comquanto seja
múitas vezes a consequencia da prolongação. das con-
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vulsões reflexas-por motivos obvias-, ouo effeitodirecto
de perturbações digeslins pela ingestão de substancias,
alimentares em exceRSO ou de fructos mar sazonados,
como é Ião commum entre nós; todavia na maioria dos
casos é produzida pe-la insolação, ou mudanças de tem
peratura rapidas sobre a cabeça, quando se não liga a
causas de fundo especial; e d'abi vem a sua maior fre
quencia nas idades, em que os meninos não estão aproxi
mados das mãis ou dos pais, e por isso um pouco fóra da
sua vigi l:lllcia, e entregues aos cuidados dos criados ou
escravos, que, ou por falta de zelo,ou pelo temor de con
trariaI-os em suas vontades, os deixam brincar ao sol, ou
ex pôr a cabeça suada ás corren tes dos ven tos.

As atrecções do apparell10 digestivo são as mais pl'C
ponderantes d'entre aquellas que contribuem par_a a
elevada cifra da mortalidade neste periodo da vida in
fantil nem isso sorprende tendo em vista o impor
tante papel que representa elie neste periodo, no co
meço do qual cessa ordinariamente a amamentação e
inicia-se o uso da álimentação commum.

E' nesta transição feita sem as cautelas convenientes
que se commettem os maiores abusos, fonte dos males;
de que são victimas nllmerosas cl'iauç,as, particular
men le entre as classes pouco aba tadas, fornecentlo-se
lhes alimentos, cuja digeribilidade e quantidade, não
estando em relaçã o ás suas forças. digel'ti vas, provocam
abalos profundos e instantaneos seguidos das doenças
anteriormente apontaJas, principalmente nas crises da
evolução dentaria, em que permanece elie em certo
gráo de irritabilidade mais QU menos constante, ou,
quando isto não succede, concol'l'em entã;o phlegmasias
mais ou menos intensas dos orgãos digesti vos, que levam
a criança em poucos dias ao tumulo, preced~ndo á agonia
alguns phenomenos cerebraes mais ou meno dura
douros, ou que as consomem por um trabalho pouco
apparente. ou mesmo latente, que, acarretando o can
saço das forças digestivas e il1sufficien te assimilação as

1
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conduzf'm ao marasmo e á cachexia profunda, ou, en
tretendo uma mesenteritis de caractú chronico, con
stituem-se.a origem de tubercnlos mesentericos, tão_
-frequentes entre nós nestas idades, c tanto mais rapiuos
em sua evoluções, quanto maiores são as disposições
cono-enitas para contrahil-os.

Eis-me chegado ao termo destas considerações com o
estudo dos factos passados no periodo decorrido de li a 7
annos de idade (3 annos), o mais favoravel de todos na
primeira ínfancia, por isso que sua mortalidade não
excede de um quarto a do an tecedente (de li annos) salvo
em um ou outro anno, em que condições climatericas
dcsfavoraveis ás primeiras idades, facto que se observa
em todos os paizcs, alteram este movimeIlto regular,
como aconteceu em 1872; sendo certo, porém, que jã
não são as mesmas molestias que nelle concorrem para
amai ,r r, ifl'a de fallecimentos, segundo rezam-as ta boas
mortuarias.

Pelo quadro estatistico retro apresentado '~ê-se que, no
perioelo que ora nos occupa, falleceram1.300crianças,

figul'ando ápenas 279 arreba tadas pelas molestias in
dicadas nas idades anteriores, sendo 94 pelas do appa
relho digestivo, 82 pela meningo-encephalitis, 58 pelos
tuberculos mesentericos, e 40 por convJllsões; por
conseguinte que 1,021 foram victimadas por outras
doenças, o que mostra que a feição pathologica desta
phase se vai profundamente modificando por transi
ções graduaes, aproximando-se já neste periodo da de
outras iclaues.

E' ainda -o que demonstl'a a analyse das estatisticas
da mortalidade, patenteando que, d'entre as molestias
que fazem pagar a infancia maior tl'lbuto neste periodo,
figuram, em prlmeito lugar as pyrexias, depois as mo
lesLias das vias aereas, e por fim os exhan temas, segundo
consta de dados mais regulares colhidos ele 1870 a 1872,
fazendo conhecer que o numero de mortos devidos
então a estes tres grupos de molestias attingiu-a 353,
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sendo 1õ8 pertencentes ao primeiro, t08 ao segundo, 
e 87 ao terceiro; mas, a despeito de tudo, é força con
fessar que a mortalidade c.ausada pelos dous ultimo·,
grupos está muito áquem da e1Iectuada no per iodo an
tecedente; e as razões dessas differenças são tão obvias
que entendemos não dever demorar-nos em discul!l-as.

CAPITULO '\ I.

SUMJlIARIO.- Cone! usões.

Das considerações que acabamos de expender, jul
gamos que se ded uzem as seguin tes conclusões:

L' Que a população infa ntil atê a idade de õ annos
estava, segundo o recenseamento de 1872, na proporção
de tO,63 % para a totalidade da população 'elo muni
cipio, e de 18,87 para a da nacional tomada em separad'ó;

2.' Que morre maior numero de crianças do sexo
masculino elo que do feminino; que o mesmo facto se
passa em referencia aos nascidos mortos, havendo nisto
accOrdo com o que succede aos nascimentos, sendo estes
mais avultados 'no sexo masculino;

3.' Que a mortalidade nos meninos até quatl'o <tnnos
nas freguezias urbanas regulou, no quinquennio de
1868 a 1872, excluidos os nascidos mortos, 30,02 por
tOO, ou 300,2 por 1.000, e até sete annos 37,23 por tOo,
oú apenas mais 7,3 do que no periodo até quatro annos;

~.' Que a maior mOl'talidade tem lugar antes de
completar-se o primeiro anno de vida; por quanto, de
11. 7~O crianças falleciuas até sete annos, mais de metade,
ou 6.489 desapparece-ram an tes de completarem um anno;

õ.' Que neste periodo a maior cifra dos mortos é mo
tivada por affecçães indicadoras de perturbações na
harmonia do clesenvolvimento organico e pouca aptidão
do organismo para resistir ás causas quêr intrínsecas,
quér extrinsecas, que tendem á sua aniquilação:

.$b
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6. o Que no periodo de um a quatro annos, embora
taes causaS ainda exerçam decidida influencia na cifra
da mortalidade, sobretudo nos dous primeiros annos,
pelos motivos' expendidos nas observações anteriores,
todavia, e mórmenle da époea indicada para diante, já
grande numero de mortos é devido a causas inteira
mente estranhas a perturbações no desenvolvimento
organieo;

7. o Finalmente, que no periodo de quaho a sete
annos, figuram como causas principaes da mortalidade
doenças jã um tanto diversas; e que em virtude das
transições graduaes de transformação que se vai ope
rando na feição pathologica nas diversas phases da vida,
a da dos ultimos tempos deste periodo da infancia, jã
se vai aprox imando da das outras idades.

Termina'ndo a primeira parte deste trabalho entra
remos no estudo da segunda, que comprehende a marcha '
dos suceessos oecorridos no qua lriennio de 1.873 a 1876,
ácerca elos quaes alcançam-se alguns dados mais regu
lares e que melhor podem satisfazer a curiosidade
daquelles que apreciam o estuLlQ das leis da evolução
social e aos phel'lomenos que lhe são inl1erentes ou
subordinados.

SEGUNDA PARTÉ.
MOVIMENTO DA POPUhACÃO DEPOIS DO RECENSEAMENTO DE 1872,

CAPITULO I.
SUMIIAnro.-Apreciação do movimento da população nas tregue

zias urbanas no quatriennio de '1872.,

Seguindo o plano adoptado na primeira parte, come:
çaremos por apresenlar o mappa elos lJaptisados que se
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11appa dos baptisados liH~s e ingenllos, effecluados de 1873 a 1876, nas parochias urbanas dosla côrle.
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Em seguimento a este mappa apresentaremos a relação
dos baptisados que se effectuaram na casa dos expostos,
que vem a ser:

Em 1873 . • . . lJ.4:6
Em 1874.... 432

Total .. , . 878

Em 1875.... ~39

Em 187ü.. .. 536

1.0í5

Em summa, a estes algarismos ajuntaremos ainda o
dos baptisaclos effectuados nas duas freguezias creadas
depois de fei to o recenseamen to de 1872, a de Nassa Se
nhora da Conceição do Engenho Novo, installada em W
::1e Novembro de 1874, e a de Nossa Senbora da Conceição
da Gavea em 31 de Janei)'o de 1875, não só por estarem
elIas estabelecidas quasi em sua totalidade'em terrilorio
das antigas freguezias urbanas, como pela circumstancia
de sel'em .sepultados nos cemitel'ios desta cid'ade os
corpos das pe~soas que ai li morrem, e que são incluídas
no qllad1'O da mort31idade geral.

Os bap~isadl)s nestas duas freguezias limitam-se aos
seguintes:

FllEGUEZIA DO qENGENHO NOVO.

Annos livres iuge- toLal homens mulheres LoLal
nuos

1874 149 27 176 97 79 176
1875 189 26 215 123 92 215
1876 194 . 20 2U 114 100 214

--
Total 532 ·73 605 334 271 605
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FREGUEZU·D.\ CONCEIÇÃO DA GAVEA.

Auuos livl'Cs iuge- lotai homen·s mulh.el'cs tOlal
lllHJS

1875 22 6 28 22 6 28.
1876 6~ 23 87 41 . 46 87

86 29 :ll5 63 52 il5

Total nas duas parochias 720, que com os :lO % de
augmento se elevam a 792.

A totalid~de destas cifras fazem attingir os bapti
sados nestas parochias durante o quatriennio ás se
guintes proporções:

Em 1873 a 6.517,5
1874. a 6.909,~

» 1875 a 7.474
» 1876 a 7.500

Total 28.410,0

. Semelhantes resultados, po to que muito mais lison
geiros que não os do quatriennio antecedente, havendo
para mais a dilferença de 3.519 nascimentos ou 887,20
annualmeI\te em relação aos deste, em que com o mesmo
accrescimo de :lO % só atlingiram a 2'1,.861, nem por
isso satisfazem, attendendo-se não só á maior mortali
dade que houve neste periodo entre as crianças até.
7 annos, Cbmo tambem á sua fraca pl'opQrção em refe
rencia ao total da população, como se poderá verificar
na apreciação deste ponto ••

Conhecido o movimento da população devido aos nas
cimentos pelos meios de que nos pudemos soccorrer em

)e
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nossas condições administrativas, trataremos em seguida
do referen~e á immigração e emigração estrangeira,.
assim como do marítimo e do da estrada de ferro
D. Pedro II, os quaes-maior contingente fornecem ao
da população transeun te, sen Lindo nada podermos dizer,
pOl' falta de dados {[ue a isso nos habilitem; sobre o mo
vilOen to dos viajan tes que concorrem a esta cidade por
via mariLima, cujo concU!'so á massa da po-pulação tr:Jn
sitoria não deixa de avultar bastante, e sobre o daqueiles
que, enviados par..1 a Serra na occasião da epiuemia de
febre amarella, para aqui voltaram, ou durante o seu
reinado, ou na sua terminação, e cujo numero não deixou
de se·r notavel, sobretudo entl'e os portuguezes.

l\Iappa do lnovimento <1a população estrangeira
de 18"3 a 18"6.

A)()(O.

1873 .
1874 .
1875.•.....•.......•...•.•..•.
1876... , ••••.....••.•...•.•..••

s:::
~~ ~ ~

iS S' ...
~

.0;:; '"~ '"d ~"'l CIJ

----
18.916 H.330 4 616
24.335 16.356 7.979
3'h319 22.878 H.4~l

27.905 2l'~.6'@ 3.260

Somma.... iD5.471.1 78.209 27.296

A pequena somma representada por aquelles que fi
caram nos anhos 'de 1,873 e 1.876 dependeu incontrs
tavelmcnl e da internação dos que chegaram na época
dOl'einado uas epiLlemias da febre amareI la que gra~sou

ne~ses annos com vigor, e a êujo acommettimento SllC
cumbiram ainda um nllmeroavultado destes, mórmente

. entre os portuguezes, que, ou induzidos pelos parentes,
ou· por intel'esses mesquinhos, desertaram no fastigio
E1~ epidemia dos f).cpositos em que estavam recolhidos
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na Serra para esta cidade, onde, ao chegarem extenua
dos pelas fadigas da longa viagem e pela fome, eram
logo prêsa da epidemia, como tivemos occal'ião de obser
var frequentemente nas enfermarias abertas para SOC

correr os indigentes em i873 e i876, sobrevivendo
poucos destes,

Agora .faremos a exposição do movimento marítimo
guiado pelos dados colhidos na visita de saude do porto
desta capital durante o mesmo perioelo.

l\lnppa dos navios entrados no porto do Rio de
Janeir-o de 187'3 a 187'6, com o numel'o de
seus t.rlpulantes.

l'RIPOLA:'iTE5.
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3.590 23.2i8 29Jl7i 52.680
3.6'~6 23.520 4í.859 68.388
3.574 23.767 ;'J.299 7[l.O66
3.214, 2L585 29.M3 5L233

A:'i~OS.

1873 , .
i874, .. · _ .
i875 ...........•. : •.....
i8113 .•...•..•..•.•.....•

----------1-----

----_._-- ---- ----- ------
Somma.... i4.02'l 92.099

E tes alg~rismos, que representam o movimento de
3.590 entradas de navios em 1.873, de3.6-l6 em 1.874" de
3.574 em 1875, e de 3.214, em 1.876, ou o total de U.02!1,
entradas, mostram que, ernquanto a cifra elos lripolan
les dos navios nacionaes enlrados no nosso parLo pouca
differença offereceu nos quatro annos, a dos estran<Teiros
apresentou uma baixa sensivel nos annos de i873 e 1.876
pela menor freqnencia de entradas, sendo a dilTcl:ellÇ.:.t

~I
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para m~nos nos dous annos de l1i6, visto como, atlin
gindo em 1874 c 1875 a 7.220, desceu em 1873 e '1876
a 6804.

Em seguimento a esta exposição trataremos do
vimento da população na estrada d~ ferro D. Pedro II.

Mappa do lDovimento da populaç.."io na estrada
de Cerro D. Pedro II, de 187'3 a 187'6•

.;
.~...,

~

ANNOS. ~ É ...J.<:>
~ ti) <:$

'" ~'" l::l
o qq

i873 .
i87q, .
1875 .
i876 .............•.••....

788.206
785.M3

LO~7 .at13
L200.781

39 •.522
M~.701

563.i5i
650.555

Li8!. 728
i.230:Hlk
i.t\10.~9lk

i. i.33G

Somma.............. 3.820.7~3 '2.052.929 5.873.672

Pelas cifras constantes deste mclppa vê.se, que em
1873 a cifra dos passageiros que vieram do ipterior
para esta "6rte foi representada pelo algarismo
394.522; que a de i874 por 444.704; que a de i875
por 563.151; e a de 1876 por 650.555; que por conse
guinte, fazendo valer quatro passagens por um só pas
sageiro, levando assim em conta a volta para o interior
"e a duplica ta e viagens, t.eremos um movimento de
98.630 pessoas vindas do interior para esta cidade em
i873, de ULi75 em 1874, de 140.787,75 em i875, e
finalmente de i62.638,75 em 1876 (1).

(1) Além destes, deve-se levar ainda em conta os que transi
tam a pé, como os tropeiros, boiadeiros e olltros, CUJO numero
não podemos calcular, e dos qllaes muitos vem aqui pagar o seu
tributo de vida nas épocas epidemicas.
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Para terminarmos este estudo, daremos conta do nu
mer·o.dos casamentos que se effectuaram nas differentes
parochias, guiando-nos pelos dados que obsequiosa
mente nos foram ministrados pelos seus dignos paro
chos, o mesmo que ti veram a bondade de fazer em refe
rencia aos baptisados, com cujo obsequio, além de
muito nos penhorarem, deram uma prova evidente de
seu zelo e dedicação no exercício das elevadas funcções
que lhes estão confiadas.

Máppa dos caS3111entos efl'ectuaeJos de 18')'3 á
.8')'6, nas parochias urbanas desta côrte.

Annos.

PaI'ochias.
,O
I~

<Xl------------- -- ---- --
SS. Sacramento .....• , i~3 i57 iG3 i08 57i
S. José .......... , .. , ... , .. " HO 1~6 i~7 Ui 5~~

Candelaria••. ' .•.. , . ' ....... 48 5:2 35 43 i83
Santa Rita ................... 1~'~ 11H H~ i23 562

. Sant:Auna .. , ........ ,." .. 2M 3HJ 27~ 2~7 1094
Santo Antonio ...... , ... , ... HH i3.1 i43 (38 53\.1
Gloria ............ ....... .. 98 i27 ii5 i2~ 46!~

Lagõa ........ ...... ......... 5'9 72 '17 53 26i
Engenho Velho .. ' •..... ,' .. , 77 9i ç:2 9L 351
S. Christovão.... , ........... 66 57 70 55 2~8

Espirito Santo .. , ............ 7{ 8i HO 89 3M
----- -- -- -- --

Sornrna .............. L189 Ul92 1.370 LU7 5.i68

Juntando aos iJildicados neste mappa W9 effectuados
na' freguezia do Engenho Novo de 1874 a 1876, sendo
40 em 1874, 35 em 1.875, e 34 em 1876; assim como 20
da' freguezía da Conceição da Gavea, a saber tO em 187õ,
e W em 1876, eleva-se a sua somma total neste qu~

triennio nas antigas freguezias urbanas a 5.297.
Estes algarismos são pouco animadores, patenteando

~'L
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que o termo médio annual dos casamentos não passou de
i .324<,20 nas freguezias urbana", cifra sem duvida dimi
nuta em relação ao numero de seus habitantes.

Este facto vem mais uma vez eonfirmar o que von
turamos a respeito da escassez dos casarp.entos nesta
côrte, apreciando o recenseamento de i87~sem bases em
que nos firmassemos, o que ora não succede, á vista das
provas officiaes. Tendo ele occupar-nos deste assumpto
quando, ao apreciarmos os faclos expos tos, buscal'mos
conhecer as proporções destal' cifras em referencia a
população provavelmente existente em cada um dos
annos deste periodo, guardamo-nos para então fazermos
as observações que este estudo nos suggerir.

ConheciJos os factos que muito summariamenle aca
ba mos de exhibir, procuraremos estudar as deelucções a
que nos conduz-a sua analyse ácerca das alLeraçõe'5 que
nos revelam elles, com mais ou menos probabilidade de
acerto, ter experimentado ne-ste quatriennio a popula
ção existente no terriLorio das antigas onze freguezias
urbanas.

Pelo recenseamento de 1.8i2 com o accrescimo ele
10 %sobre sua totaliJade, ficou a população de facto nas
f.regueziqs urbanas elevada a 251. 617 habitan tes.

Pois bem, si juntarmos ~ esta cifra a de 6.517,5 para
os nascidos em 1.873, conforme resam os baptisados e o
augmento de 1.0 % sobre sua cifra', ficará elevada,
neste anno, a 258.1.34,8, que ainda 'subirá a 262.1.34,8
juntando áquelle algarismo o de 4.000 estrangeiros dos
que ficaram, excluidos os 616 restantes, que conside
ramos como retirados para as freguezias subJlrbana ,
particularmente para as de Inhaúma e Irajá, cuja parte
litoral é procurada por muitos que exercem a pequena
lavoura e a horticultura, e par'a o curato de Santa Cruz,
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para onde eram attral1iL!os muitos pelas obras do nQVO
matadouro.
Sendo~ porém~ a mol'taliL!arle nes<;e aúno repteséntadà

pela cifra de H)·.383, mas qlle fica reduzida a 14·, f.02 com
as conv~nientes deducções, como adiante se mostrará,
é claro que a população de facto, no fim deste anno; ficou
com probabilidade reduzida ao algarismo 248,032, reti
rando-se do seu total ii. cifra de 14.f.02 par·a as perdas que
solTreu.

..
Si a esta somma jun.tar-se ade 6.901:),5 náscimentos;

alcançada em 1,874 pelo processo anteriormente adoptado
e mais a de 7.200 extrangeiros cQnsiderados como domi
ciliados aqui nesse anno, dando os 779 restantes para
as fregueziás de fôra, torna-se evidente que a eifra da
população de facto elevou-se nelle a 262.141,,3; que,
porém, sendo a cifra -da mortalidade, com as devidas
subtracções, representada pela de 9.251, [ic'0i1 ella re·
duzida a ~52.89013.

..
Si a está somll1a se acrescen tal' a de 7.414 nascimen tos

elTectliados em 1875, e a de 10.500 estrangeiros que aqui
ficaram, deixando de incluir os 941 restantes por con
sideraI-os idos para as' parochias suburbanas, conhecer..
se"'ha que a cifra da população estavel altingiu nesse
anno a 270.864, da qual deduzida a da mortalidade com
as reducçÕes necessal'ias, ou a de f.O.463, ficou limitada
a 260:401.

Si, finalmente, a este producto acrescentar-sé a cifra 
de 7.509 nascimentos effectuados em 1,876 e a de 3.000
estrangeiros, abstrabindo dos 260 res tan tes, segue-se que
neste anno a cifra da população de facto aLtingiu a
270.9iü, de cuja somma deduzida a da mortalidade

9 li. -n
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conveniente, e que é de :12.763, ficou ella limitada
a 258.,147.

Expostos estes dados, entl'aremos no estudo da mor
talidade em geral sem distincção de idades, sexos, nem
condições, procurando achar as suas proporções em re
lação ao numero de habitantes em cada anno do qua
triennio nas freguezias urbanas, iniciando este estudo
pela apresentação das cifras da mortalidade nelle occor
ridas.

CAPITULO II.

SUlIMARIO.-Morlalidade geral no quatriennio.

Quadro da mortalidade, Inclu8ive os t"allecl.
doli' no b08pltal da JUl"ujuba de t"ebre ama.
rella, e os que na8ceram mort08.

,,;
Q

.,; ~
Q Q

A:'INOS. .,; .:::
~

~

'" '" '"c:3 to> Q
~ ~ c:3 '<:l
·2 c:3 lo- <; .;:;

'" ..!; ~ .... '"~ ~ .::; ~ ~

1873 , 8.422 2.752 20915.383 578
1874 -. 6.639 3.450 173 1.0.262 567
i87iS 7.147 4.220 1981L565 615
1876 7.669 6.319 187 U.l:'5 552

--,---- ---
Somma 29.87720.741 76751.385 2.342

A mortalidade, (}Omo se vê deste quadro, subiu a ele·
vadas proporções neste periodo, mórmcnte nos anno s
de 1873 e 1876, em virtude das epidemias de febre
amarella e outras doenças nelle reinantes.
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. A febre amarella só á sua parte ceifou 9.2M vidas
neste periodo ; as outras febres 4.32õ, a vario la 2.835,
sornmas que reunidas perfazem a de 1.6.U6, tocando a
1.873 a cifra de 6.964, a 1.874 a de 2.268, a 1.875 a de
2.470 e a 1876 a de 4.714. (1.).

Abrindo, porém, mão destas condições desfavora
veis e de outras que omittimos por brevjdade, con
dições que muito inlluem no augmento das proporções
da mortalidade ordinaria, apreciaremos essas propor
ções em cada aono separadamente, fazendo nos algaris
mos da mortalidade as deducções convenientes para
aproximarmo-nos tanto quanto possivel de sua cifra real.

*" ".

Pelo lluadro supra vé-se que a cifra total da morlª
Iidade no anno de 1873 foi indicada pela somma de
1õ.383; mas, se ::lella deduzir-se a de 578 nascidos.mor.

li) Estes algarismos occorridos'em um quatriennio de grandes
perturbações sanitaria devidas não só ás condições meleorolo·
gieas e atrnosllheriea reinantes, como tambem á I::xecuçào de
certos melhoramentos materiaes que têm reclamado )"lor vezes
o revolvim~lJto do Jeito das ruas e excal'a~ões mais ou menos
profundas em terreno qUilsi todo de alluvião e aterrado com
as imOlundici:ls da ciflade, ha' servido de pret 'xto áquelles
que buscam a t'otlo transe deprimir-nos para inculcarem esta
cidade como uma das maisinsalubl'es, e irem mesmo além
na celeuma que levantãlll, fazcudo crêr que no mesmo caso.
está todo o Brazil.

Nesse ilJtuito todos r.s meios lêm sido postos cm jO{l'o>
aceusam-se as nossa: estatísticas mortuarias de inexactas sem
jálllais e"llibir-se qnalquer documento justilicativo de e as.
serto, como era fadl, mandam-sI' noticias aterradoras e exagc
rallas ácerca das victimas da febre amarei la, que é o es·pau
talho da emigração turopéa, a fim de impedir a emigração
para o Drazil, alvo a que atlin:;em I' pecialmente· faz-se
crer que poucos eSlrangeiros aqui so1Jl'eviH~m a tal Óaj:(ello,
sem SP. lembrarem que a esta triste e imperlinente atcus;j.
ção respondem' cabalmente as dfr:IS do receuseamento de
1872, mostrando que de i91..!76 pessuas livres domiciliallas.
nesta cidade contavam-se 69.66! estrangeiras, ou mais de UIU
terço.

Que diriam essas commissões de inquerilo aqui existentes,
esses l)otiriadort:S orcu]tos, que se coustilUiram atalaias vigio
lantes do nosso estado saniLario, não, com (J fim IOllvavel de
auxiliar-nos, mas paro nos de pI imirem, se em v.ez de! l!56
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tos, e a. de 98 vindos de fóra, ou de localidades desco~

nhecidas, ficará já reduzida a 14..707, o que dá a pro~

porção de 5,6 para toO da população calculada como
exi5len~e, que era de 262.134..

Esta proporção, porém, não é ainda a real, que só
póctl) ser alcançada Gom ~nais ou menos probabilidade,
deduzinllo daquella cifra a do,.'; nforlos da população,
transi toria .. cuja proporção calcula mos em qua tro po,r
mil ne<:te anno, proporção sem duvida diminuta para
~pocas de epidemias in tensas .de febre amarena, em que,
como n.inguem desconhece, bastam algumas boras de
de.mor-a na ~ona infectada pa!'a que os individuos che-.
gados de fóra a conLraiam com toda a gravidade •.

Para mos.trarmos que é diminuta a pr{)po.rçào estabe...
~ecicla pe.lo noss.o calculo, basta refeI'ir apenas a cifra
da mortalidade compar·ada dos mar·i Limos occorrida.
0nLI'B nó.s nos Lem p.os ord inal'ios e nos de reinado de.
0pidemia& de febre amareHa.

mortos l~e feGre amarei 1:.1 em l}llllLI'O :wnos, em dous das qu·aes
soITI:emo' por ml,ti vos e,pel:iaes !luas das mais graves pirle~

mias que lê-In rei.nado, tivcssemos doe regi.;trar 22.700 ohitos
lIcl:orridos em UnJa epidemia de dllração lle poucos mezes;
(fomo succrdcu á ciclade d.e Bueons~.Ayres com uma populaçã(}
de i98.5SD habitautes, dos quaes a ahn.ndonou mais de um
.erço; ou 1>lIIno a de Malaga em 1.800, que em lima poplllação
de 7'1.500 almas, :ltacolI 16.517 e roub()'l 7.38,., não obstante.
J;etirarem-se i4.000; a de Sevilha no mesmo anno, qlle com
76.00o.babitalltes, perdeu 20..000.; a de Nova-Ol'leans em 1853;.
qne arrebatou 8.:130 vidas; a dr. L.isblla em i85~; que fez bai
xaI' á sel't1ltnra li.li52 habitanLCs, llão senllo sua populaq.ão 'su-,
periar· ii l!esta cidade, etc. ~

Que àiriam. esses prégoei!'os de m.ás novas contra este paiz
l:ão'injustaIllPnle avanallo'1' Ainda IHriarn que a fe-bre ama-..
relia é mais devastadol'a nelle qlle IlOS outros que este Dagello
tem vi i lado, apezar dr.s provas em coou:ario Glll1lonsbradas pela.
estalistica. ?-

Tudo é po-slveL
De engaaem-se,. por6111, que a verdade mai-s cedo ou mais:

~arde lia de. triumphal' de todos os ardis invenlados &O/Itra o
BJazi! para embaFgar·llJe O; passos do progresso; por quanto.
lia de ~ lo ll1areh~]:·:ws. altos desUnos qlle lhe. estão reservados
no fu turo, a despei.to de todas as tramas urdidas nesse s 'n tido,
se~ldo bastante para j·ssol1aveç da parte da admin.istração pu...
bllca boa vontade e algu-l11. esforço patriotico para neulralisal'
os resultados dessas tralllas, tl'atanclo com afinco de lIleJljo.ca~
~.l?' I~.Q~ a.s cq)}.dJc:õrs h.ygicJIlica.s,.e a l!oJici,a s~lIilaj:i.a ..
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Quem se dér ao trabalho de estudar as nossas esta tis
t icas mortuarias, recon hecerá a verdade deste asserto,
notando que a, cifra dos maritimos fallecidos nos annos
regulares, oscilLando entre 250 e 280, sobe nos annos do
reinado violento da febre amarella ao duplo, triplo e
lnais. Foi assim que em i870 eJla atlingiu a 627, em
i873 a 71.õ, e em i876 a 828, sendo logico concluir-se,
que este excesso:qu~si todo, senão todo, deve ser levado
em con'ta ás tripolações dos navios, que aqui chegam, e
que tão dizimadas são ás vezes a pon to de muitos ficarem
sem um hornem da tripolação.

Outro argumento valioso para mostrar que a pro
porção ~stabelecida não é exagerada, e antes muito ra
zoavel, é o avultado numero de bràzileiros que vêm a
cÔrte, nas épocas do reinado deste Hagello, a tratar de
negocias commerciaes, ou de outra ordem, e que suc
eumbem em poucos dias a seu acommettimento.

Outras razões poderiamos ainda apresentar em apoio
da porcentagem estabelecida; mas, julgando suffi
cientes as duas referidas ao fim que temos em vista,
uaJa ma is diremos a este respeilo, e seguiremos nas
noss:ls apreciações.

A' vista d() que acabaillos ele expôr, e senelo () movi
mento da população maritima e da procedente da estrada
de ferro em i873 representado pelo algarismo 151..319.
com as reducções previamente mareadas, segue-se que,
calculando a mortalidade desta população em quatro por
1.000, sobe ella a 6OD, que deduzidos dos 14.707, em
que monta a cifra da mortalidade geral, fazem baixar
e ta a 14. '102, cuja propQ.rção para a população foi de
5,3 "lo.

A apreciação destes factos mostra que houve em 1873
a diminuiçãQ. de 4.587 habitantes nai freguezias urbanas,
pois que havendo nellas, segundo o recenseamento de
1872,251.617 com os '10 % de accrescimo, e subindo
ella cm virtude cios nascimentol' e immigração a 262.134,
11cla verda de 1.4.'102, ficou rcduúda a 248 032.
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"• •
Em 187~ 03 acontecimentos foram sem duvida mais

favoraveis, porque tambem as affecções a que nos refe
rimos no anno precedente não reinaram com a mesma
iutensidade, figurando as victimas por ellas acarretadas
com um terço de menos das do anno antecedente.

Pelas observações anteriores ficou estabelecido que a
cifra da população de facto ne le anno orçou por 262.141
e que a da mortalidade segunJo o mappa respectivo
foi representada por 10.262. Poj,s bem, fazendo a re
ducção de 742 para os nascidos mortos, os vindos de
fÓl"a ou de localidade desconhec.ida, fica reduzida a 9.~:tO,

que ainda desce a 9.25:1. tirandp a cifra de 269, calcu
lando sobre { f/2 por 1.000 de i79. 545 pessoas em que
monta a sOlr:na da reunião das cifras fornecidas pelo
movimento da população marilima e dos vindos pela e~

trada de ferro, visto não. terem as molestias epidemicas
l~mado maior desenvolvimento.

A proporção pois da mortalidade regulou nesle anno
3,52 por {CO da pop-ul~Ç'ão de facto, que, com as perdas
solIrida!', ficou reduzida a 252.890.

*.. ..
Em 1875 for·am os aconlecimentos um pouco menos

(avora vci s:
A população de facto attingiu a 270.86~ e a cifra da.

mortalidade geral figura no respeclivo mappa com
li .5,6,5; mas com a deducção de 675 representados pelos
~ascidos. mortos e os vindos de fóra, baixa a 10.892,
somma que ainda desce a iO.463, tirando 429 ou 2 por
1.000, proporção em que julgamos dever calcular a

J mor~alidadc das 214.853 pessoas que represen~am n~sse

anUliJ as cifli-as reunidas da populaçãe marítima c dos
passageiros da estrada de ferro. A prop<nção nesbe
anno regu.1ov, de 3:,86 para 100 dos habitantes ou 38,®
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por 1.000 dl população que, em virtude das perdas
sotIridas, desceu de 270. 86~ a 260.4,01.

.. .

Em 1876, já se não passaram os acontecimentos tâd
favoravelmente, visto ter recrudescido a febre amarelIa,
senão com a latitude que apresentou em outras epide
mias, com maior gravidade do qúe nl1nca por um con
curso de circumstancias desfavoraveis, como consta de
meu relatorio, apresentado ao governo imperial nesse
anno, na qualidade de presidente da jl1ula de hygiene
publica.

Nelle a cifra da popuração fiçára representada por
270.910 habitantes,'e a da mortalidade geral figura com
H.175, da qual) deduzindo-se 588 para os nascidos
mortos e os procedentes de outras localidades, fica a de
13.687, que ainda desce para a de :12.763, deduzidos 85~~

numero equivalente á somma fornecida por qUll tro falle
cidos cm cada :1.000 dos 213.871 individuas a que monta a
reunião dos que figuram no movimento maritimo e da
estrada de feTro D.. Pedto II. Neste anno a propor..
ção da mortalidade foi de 4,,88 por 100 da população, ou
4.8,8 por LOOO, ficando elIa reduzida a 258.:14.7 em vir
tude das perdas que experimentou no decurso do anno.

De tudo quanto acabamos de escrever sobre este ponto
cremos que se pMe computar, sém a pecha de exagera
do, em 350.000 almas a cifra da população em movimen
to nas H freguezias urbanas desta capital, e nas duas
novas, e que· sobre esta. base é que se deveria cal
cular da proporção de sua mortalidade; mas, que ..
rendo prevenir arguições de ter em mira favorecer se
melhante calc1..,o, tomando para base uma cifra de
população, que I além de desconhecida, é sujeita a
muitas variedadesJ nos limitaremos a apresentar em
poucas pala'lras as deducções que julgamos intuitivas, ã
vista das observaç.ões precedentes, e vem a ser:. {,
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i.' Que, sendo a mÚlia da população nes to qua trien
llio representada pelo algarismo 266.õH!, e a da mor:
blidade com as reducções feitas por i1.Q~4, sogue~se

que a proporção média annHal desta regulou 4,1.3 %
neste periodo e que a media annual da população de
facto regulou em virtude das perdas expel'imentadas'Bm
2n4.867, algarismo que, segundo os datlos conhecidos)
deve representar com probabilidade a população que
ficou existindo em fins de 1.876 naS' freguezias ur~

banas, sem levar em conta os estrangeiros que voltaram
da Serra, na extiucção das epidemias ue 1873 e 1.876, e os
nacionaes que vieram aqui domiciliar-s~ proceden
tes das provincias e de outros pontos, e que podem sem
exageração ser calculados em 4.800 ou L 200 annual
mente; o que eleva a somma de 2õ4.867 a 2õ9.667, ou
mais 8.0ÕO de população livre do que aquella em que foi
calculada a de 1872 ;

2. a Que, a despeito das condições san i tarias desra vo
raveis pelo reinado das epidemias graves que á sua parte
arrebataram 1.6.41.6 vidas., ou 4. iO~ annualmente, ter
mo médio; não foi ella tão exagerada como procuram fa
zer crer aquelles que buscam comparar esta cidade a uma
hecatombe;

3.' Finalmente, que os resulLados alcançados neste
quatrienn io., que se devem considerar excepcionaes, não
podem servir de base para avaliar-se com certo gráo de
certeza da proporção rea I da mortalidade desta ca pi tal

•em relação á sua população, sendo que deve ser muito me'"
nor nos tempos regulares, em que condições especiaes\
como as occorridas no periodo de que se tra ta, não ve~

nham alLerar as communs do estado sanitario.

Dando aqui por findas as breves observaçÕes que em
nosso espirito despertou a analyse do movimen to da po
pulação das ii freguezias Urbanas e mais as cl uas novas e
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da mOltalidade relativa no quatriennio decorf'ido de
pois do ulLimo recenseamenlo, passaremos ao estúdo do
iniportante problema da mortalidade das crianças no
mesmo periodo, como o fizemos em relação ao quinquen
nio anterior, com o fim de estudarmos as relações exis
tentes entre os dous periodos.

CAPlTULO m.

SOMMARlo.-Mortalidade das crianças alé 7 annos.

Difficil é sem duvida apresentar um traba.lho desta
ordem que sa tisfaça as exigenc~as reclamadas aresolução
de tão importanle problema, por melhor borr vontade
e mais esforços empregados cm sua confecção, principal
mente quando faltam as fontes mais sesuras de suas
bases, como succede entre nós. Apezar, porém, da
plena convicção das difficuldades de um tal emprehendi
mento, não esmorecemos no nosso intento, pelo valor
que nos inspirava a certeza da relevação das fanas e la
cunas que commettessemos, attenta a difficuldade e gran
deza do assumpto ; e a exposição dos resultados a que che
gamos, e que é iniciada com a· transcripção do quadro
da mortalidade nos sete primeiros annos da vida, tornará
patente o cuidado que nos mereceu este assumpto.

QUADRO DA MonTALID.\DE DAS ·cnI.\Nç.\S ATÉ 7 11 'NOS,

FALLECIDAS NAS H FREGUEZIAS unBANAs E N.\S DUAS
NOVAS NO QUATRII~NNIO DEc'onnIDo DE 1873 11 1870.

. Annos. Dias• Mezes. Düia4 De 4 u 7 'folaL.
aano ; urinoso

1873 777 971) ~. 361 360 3.478
1874 6íO 834 9:)9 158 2.631
1875 • 7DO 902 1.150 179 3.021
1876 881) 063 6il) 162 2.389

Total 3.092 3.374 "·.189 864 H .519
10 . ~"rr.
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Relação dos nascidos mortos.

Em 1873............. . . . . 578
• 1874 '" .;. 567

1871>.•......•.•.••. " 64,5
1876 ;... 5õ2

Total ..•........•••.•...• " 2.3~2

...

DJS 2.36,2, eram homens 1.233, mulheres 1.109. (1)
Estes dous mappas mostram que neste quat1'Ícnnio

houve para mais na cifra dos nascidos mortos 1>21, c
para os fallecidos até 7 annos a differença para mais de
1.009, como é faci! verificar deduzindo da somma da
quelle período a p:ll·te que pel'tence ao anno de 1868;

(i) Esta cifl'a é sem tlU\'ida exagerada ém comparação á que se
noLa em outros paizes ; ainda mesmo á dos menos favol'ccitlos
como se collige lia seguinte nota, apre entada peLo Sr. Proust
na sua obra já cilada, e extl'ahida de uma memol'ia lida na
academia de scicncias moraes c politicas ilOr MI'. AnlOnj
Rouillet.

Hespanha 1 para 71>'
Russia 1 Ilal'a il5.
Badem1 para 32. .
Ba viera i para ~9.
Wurternbcl'g i para 26.
Dinamarca I para 25.
Noruega 1 para 2'1.
Suecla 1 paril 2'1.
Imperio tia ALlemanlla t Pal'a 24.
Austria 1 lara 2'\,
Saxonia I para 24.
Suissa I para 23.

~ França I para 22.
Bclgica I pal'a 2~.

Itaha 1 nal'a 21.
Prussia I )lara 19.
Paizes-Baixos I p,u'a '19.
Nesta cidade rcgula 1 pal'a 12,13 Jos nascillos.
Cumpre, porém, observar (LUe ncsta c1assc fi~uram lIIuilOS

félOS ainda não viaveis, de iS a 6 mezes tle villa intra-uterina
que são levados á srpultUl'a nos cemilerios publicos, eircum
stancia que deve contribuir em pat'le para esse desfavor que
se encontra na nossa cslalistica em relação á de Outl'OS paizes, a
([ual deve ser menor, deduzida a classe de que fallamo<;, rC'll'u
'Iando de I para 14 ou {õ a termo, ou nas épocas de viabilill:Hle.
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mas ess;l difIcrença talvez so expJique pela dos nasci
mentos elIecLuados em um eouLro p 'riodo. Nada, porém,
adlanLaremos paI' qra sobre este assumpto, do qual Lra
LIremos em outro luO'ar, para con Ljnuarmos na analyse
o aprociaçãll das cirras intlícatlas, Llzendo um apanhado.
das molesLias que mais figuraram como causas de morte
nestas idades no periodo que estu lamas.

CAPITULO IV.

SUMM.o\Rlo.-Molestias que maior numllro de crianças ceifaralll
nesle qual1'iennio entre as idades coOl(lrelJendidas
neste trabalho.

1IIortos Mezes. De i a 4, De f1 a Tolal.
em dias. annos. 7 annos.

Fraqueza. copge·
nial ...•....... .OH i05 5 O i .02~

TcLanos ......... 1.01:5 1.045
~'phthas ......... J73 i9 4 i i97
ldericia .......•• 148 ·19 2 I '170
Convulsões ....•. 189 511) 516 22 1.212
~Icn ingo-encepha-

liLis .......... 10 201 3S3 57 65i
Tuberculos mesen-

lericos .....•.. 3 212 ij7v 38 832
l\IolesLias dc Lubo

L1igestivo .••..• 285 CiSO 7~8 Cili 1.788
Di tas das vias rcs-

piratorias..... -li 8 7lí 738 163 1.71)3
ExanLhemas •..•. 35 3a8 497 189 1.029
Ircbi'OS di versas .. ~. -130 3:8 lS1 6Hu
Hcpatíles ..••...• 7 8" lO6 16 2HJ

PhLhysica pulmo-
n~r ............ O 2~ !H 30 -146

------ --
l'olal ..... , .. 2,939 3.02:i 4:.017 76'l, 10.738

16
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Este quadro torna patente que apenas succumbiram
a outras causas 781 crianças das f!.õ19 fallecidas no
periodo de qu~ se trata, ou 10i) por a.nno, termo méllio,
e seu exame justifica e confirm1 plenamente 'o quanto
expendemos a respeito das Ca ,as mais especiaes da mor
talidade nas idades de que nos occupamos, não podendo
inv".idar os motivos com que fundamentamos as nossas
opiniõeil o excesso da mort:l\ iJac1e que se nota por effei to
de algumas doenças, porquo foi elle devido ao concurso
de notaveis p~rtUl'bações slnitari<ls dominantes elT!
1873 e 1876, como é faci! verificar, consultando os
meus relatorios desses annos apresent<ldos ao governo
imperial.

Nem mesmo poJeI' ia servir dEi contestação aos prin
cipiós por nós sustentados o excesso da mortalidade nes·
tas idades em UIU ou outro anno; pois que factos de ob
::;ervaçào excepcionaes não podem abalar a força de um
principio fundamentado na observação de outros factos
confirmados por UlUa serie.de annos, sendo além disto
certo que ha gm todos os paizes annos fataes para
a infancia em presença de condições saniLarias regu
lares para outras idades' e vice-versa, sem que a scien
cia possa atinaI' com uma exp.licação plausivel desta
singularidades na evolução d<lS leis que presiJem á
manifestação d, s molestias.

Largando, porém, de mão esta questão por caren ia
de interesse nesta occasião, passaremos ao eX<lmc das
relações que guardou a cifra da ,mo.rtalidade com ti dos
nascimentos neste quatriennio.

Pelas considerações precedentes achou-se que nás
ceram, lermo médio, por anno 7.iü2 crianç<ls neste
quatriennio, e que sendo a média da mortalidade ,nos
quatro primeiros annos de vida de 2.663,75, a proporção
dos mortos para os nascidos neste periodo foi de 37,4<9
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por '100, e de ~O,M por iDO até 7 annos, senuo a média
lotai até o complemento ueste periodo ri' ["eseutada por
2.879,85, regulanuo no primeiro caso 3~5,1O por 1.000
e no segundo 4:'16,4:0. Mais ue metaJe, pOI'ém, desta
proporção foi fornecida pelas idades autes de um anno,
visto terem. ellas concorrido para a somma total <.los
mortos com a de 6.Ml:G, e todas as outras só com a de
5.053. "

Si, porém, considerando como vidas pefdiJas para a
população os nascidos mortos, se quizer addicionar a
sua cifra á dos mortos após o nascimento, ficará a média
annual das crianças perdidas neste quatriennio elevada
a 3.4:65,25 e a proporç-o dos mortos subirá a 4:5,8 por
'100, ou 4:58 por LODO dos nascidos, porque a totalidade
destes, incluidos os 2.34:2 que nasceram mortos, altin
girá a 30.752, cuja média annual é representada por
7.688.

Estes resultados são pouco lisongeiros relativamente
ao augmento da população nacional, porque, além de
mostrar que os nascimentos pouco têm augmentado,
como é facil verificar, comparando as cifras dos quatro.
ultimos quatriennios com o accrescimo de tO 0/0 (1),
patcntêa que a mortalidade não tem decrescido, antes
parece ter augmentado nas primeiras idades, assim
como que o.numero dos nascidos mortos se tem avan.
t:Jjado, o que prova que causas physio\ogicas perma
nentes e que vão em crescimento influem na producção>
deste fatal acontecimento.

Nada tendo'a acrescentar em relação ás questões .que
se ligam ao'. estul10 deste assumpto além daquillQ que
já ex pendemos, quando nos occupámos d<'lle eJll refe
rencia aos dados fornecidos pelo recenseamen to de '1872,
fecharemos esta parle do nosso tra'balllO pelas conclu-
ões que seguem.

(J) No quatriennio de i8rH a i86~ a ci·[ra dos na cimentos
alli ngill a 2'"2.806; no de "1865 a 1868 a 22.8J4" no de !1l69 a 1872
a 2&'.8IH, lIO ue i87:2 11 1870 a 28.4,10. 3'3
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CAPITULO V.

SUMML\nIo.-Conclusõcs.

De tudo quanto acabamos de expendrr póde-se con
cluir:

LO Que neste perioJo calamitoso a méllia da mortali
dade geral esteve annualmente na proporção ue 4,4:1
p3ra tOO habitanLes da populaç.ão de facto;

2. 0 Que a das 'crianças foi de 37,49 para iOO nes
quatro primeiros annos de vida, ou 3í4,9 para 1..000;

3. o Que foi de 4D,5~ por 100 até 7 annos ou 40:i,4 por
i .000, excluidos em ambo ·os casos os nascidos morto. ;

4.° Que, com a inclu ão destes, ore.ou em 4,\'5,8 para JOO,
ou 458 para LOOO, proporções, sem duvida exagera LIas,
c que devem forçosamente concorrer para demorar
em extremo o aügmento da população nacional.

*.. ..
As observações precedentes levam ú convicção de que

a mortalidade nas freguezias urbanas desta côrte, nas
condições normaes, pouco excede de 3 i/2 °/0 a des
peito de todas as causas de insalubridade nella actuan
tes, quêr naturaes, quêr aocumuladas pela impreviden
cia dos-homens e máos habitos de nossa população, como
indicam os factos relativos ao anno de i874, em o qual,
apezar de terem fallecido ainda 2.268 pessoas de febre
amarella, de outras febres e de variola, não excedeu sua
proporção de 3,52 POI' iDO da população que se calculou
dever existir nesse anno.

Demonstram tambem que, nas condições normaes,
não está ella ab.lixo de algumas cidades, como as de
Manchester e Vienna, onde a proporção mais commum
regula de 3'6 para LODO habitantes, Napoles 37, o Ma Irid
38 na Europa; Nova-Orleans 38, e Havana 36, na Ame-
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rica, proporções que são suscepliveis de variar p~ra

mais ou menos conforme as circumstancits occurrentes
nos diversosannos; semlo cerlo que parece ainda haver
cidades na Europa, em que a proporção dos mortos em
relaç.ão ao numero de ha bi tan tes é superior ás referftlas;
porquanto, segundo uma estatistica publicada pelo jor.
mi AlIsland c lranscripla no Dirtt'io do Rio de 7 de De
zembro ultimo sobre a mortalidade occorrida no .:1. o se
.mestre de :1877 em di versas cidades da Europa, reco
nhece-se que se deram em algumas proporçõ~s mais al
tas, como na de Praga, uma das menos sâluQres, onde
subiu a 45,6 por 1..000 habitantes, na de Pesth 43,2, na
de l\1unich 35,9, e na de Krenigsberg 3õ,4.

Deixando de demorar-nos mais sobre este ponto, con
cluiremos que as mesmas observações arrastam á cren·
ça, de que a cifra da morta lidade desta cidade decres
cerá sensivelmente, apt'oximanuo-se da de outras que
passam pelas mais salubl'es, quando se cuidar de mell1o
rar as condições de saneamento até hoje Lão descuradas,
quando se acabar com osystema de constt'ucções adopta
do quér nas ha bitações de grandes valores, quér nas das
classes menos favorecidas; quando se tt'atar de extin
guir os actuaes cortiços, que, além de promoverem a
propagação de vicios e crimes aifrontosos á moral e se
gurança publicas, constituem-se fócos de doenças dis
seminados na parLe da população mais condensada;
quando estiverem concluidos alguns melhoramentos em
via de execução e outt'os que esLão em projecto; quando
tivermos edilidades quese compenetrem dos importan
tes deveres inherentes ás nobres funcções de que se
acham revestidas, não consentindo que, á sombra do
patronato e do empenho, e com manifesto prejuízo da

. saude publica, se infrinjam as disp03ições mais saluta
res do seu codigo, apezar de sua deficiencia para a nossa
época; finalmente, quando a administração superior se
convencer de que, se é de alto interesse social promo
ver a instrucção do povo, para que melhor possa el 9
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comprellender seus deveres, e satl~fazer suas legitimas
aspirações, nãQ. o é de menos cuidar com esforço de me
lhorar o·mais possivel as condições hygienicas do paiz,
acolhendo com attenção as vozes autol'izadas dos homens
da sciencia, e das corporações respect·ivas, conv)cta,
como deve estar, de que nada póde prejudicar LanLo o
progresso e engl'andecimenLo ue um paiz como as accu
saçõcs constanLes de sua insalubridade,

Não sendo esta occasião propria para discutir e des
envolver as quesLões que acabamos de avenLar, porque
outro é o,alvD a que procuramos aLtingir na confecção
deste trabalho, limitar-nos-hemos por agora a ex.ternar
o. nosso pensamen to Acerca desta mateda pelas. poucas
palavras que seguem - desde que' o povo e a adm i.n is
tração accordarem em que as condições de salubridade

.de uma cidade dependem dos aperfeiçoamen Los da hy
giene privada e publica de que fM ella dotada,.e de uma
boa policia sanitaria, e mutuamente se esforçarem pela
consecução desse duplo resultado, a cifra da mortalida
de deverá decrescer, e subir servatis servandis, a da po
.pulação, que, além de crescer em numero, aug.mentai'á
de energia e acti vidade para melhor sa tisfazer as ne
cessidades reclamadas pelo progresso e engrandecimen
to do paiz e pelo seu proprio bem estnr,

Concluida a exposição dos dados que pudemos colli
gir sobre o movimento da população das ft'eguezias ur
banâs com as observações que nos suggel'iu a sua apre
ciação e exame, estudaremos em seguida os aconteci
mentos passados nas freguezias de fóra, adoptando o
mesmo meLhodo que nos serviu de norma para Oestudo
das ouLras,
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TERCEiRA PARTE.
MOVIMENTO DA POPULAÇXO NAS FRKGOEllAS EXTRA-MOROS DEPOIS

. DO RECENSEAMENTO DE 1872.

CAPITULO I.

SUM~AIlIO.-Exposição dos nascimentos o casamentos.

Pelo recenseamento citado, com accrescimo de 10%'
ficou a cifra da popul<Jção calculada em 50.'851, sendo
36.691 solteiros, 7.3M) casados e 2.1.89 viuvos. Conheci
das estas cifras, v~jamos quaes as alterações que elIas
alli soffreram para mais ou menos, no quatl'iennic de
1873 a1.876, e os resultados' a que se póde c];}egar a este
I'esp~ito, apreciando os factos rela tivos aos nascimen
tos, casamentos e mortalidade que nella se passaram.

Não tendo, porém, outra fonte onde encontrar os
materiaes para o estudo desta parte do nosso trabalh6
senão nos assen ta men tos das parochias, relati vos aos
baptisaáos, casamentos e obilos, sobre elle.> fundaremos
o refr.riJo estudo, guiando-nos pelas relações que tive
ram a bondade de enviar-nos os dignos parocho, aos
q1l1es rendemos sinceros agradeci mentos pelo favor que.
nos dispensaram inicia~clo a exposição pela relação dos
b~ptis<Jdos.

RELAÇÃO DOS BAl'T\SAOOS EFFI!:CTUADO NAS FI1EGUEZL\S

EXTRA-;\tUllO ('1).

Gnaratiba.

Anno.
f873 : .
IS7t."- ,

Livro-.
216
26í

Ingenuos,
62
ü(j

TOUll.
278
330

(1) Nào vai cllutoll1plafla ueste 1.1·;lbalho a rl~eguezia de Iraj:!.,
pai' isso que uão nos foi po~sivel nil:auçar do respectivo paroclJo
cselareeilllelUo algufil á este respeito, uãl) uns valendo nom a
intel'\' 'uçfw ollicio;;l de algulls a.ui!:!) , 11:'1\1 (ll1a ':ll'tas l'O~:tlo-

1I 11. VI
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Annos. LIvres. Ingenuos. Total.
187;:; ........ 238 53 29L
1876......... 196 54 2;$0

-- --
T .al .. 914 235 1.149

Ifomens .. 593.
Mulheres. 556.

CamIlO Gntl1de.

Annos. Livres. lngenll05. Total.
1873......•. 202 10L 363
1874...•. ~ .. 24,2 89 331
18i5 ..... 28.L 82 363
1.876 ........ 26j 86 3t>4

Total. t.053 358 ! .4,1 t

rias que lhe dirigimos, e ás quaes não se dignou responder,
nem ao meno para nccnsar II sua reerpção.

Que razões actuariam no animo desse funceionario publico
para negar-se a dar esclarecimentos a outro que os solicitava
em bem do sel'viço publico. quando todos os seus collegas se
haviam IJrcstado a satisfazer de tão boa vontade a identico pe
dirlo 'i

Como quer que seja. é certo que por esse motivo' deixa de
figurar no no so trahalho IIIDa parochia que, pelo recimsea
nlentn de 1872, reconheceu-se pos,uir 11:960 habitantes, cifra
que. com o ~ugmento de 10 0 j", attingiu a 6.401, ficando-nos
salva a \'espollsabilirlade desta falta, aLLcntos os e~forços que
empregamos p:lI'a que .clla não apparel'esse, e que foram a én·\
do que acabamos de dizcr, como se vê pelo que se segue.

Informado dé que para tal recnsa ". Rev. allegava ter já en
vindo em tempo e occa-ião op(lortuna taes esclarecimentos ás
J:esJloclivas ('eJlarLições, os rccl:-lInamos nas secretarias do im
peri.o c da policia. Na primeira lIada constava; lla se~!unda,
depois de minnciosas nesQllisas, acho II-se apenas nma relaC;ão
dos bap" do. feitos em 1874, na qual se indicava 92 de pessoas
livres e 4() de in~elltlos, ao todo 132; e tl'CS nutas de obitos, nma
de 1874, 011 tra de i87a, e outra. de 1876.

Na primeira fazin- c mCIIl;ãlJ de 102 obitos de pessoas livres
e 83 cscravos, ou 18ií ; na segunrla de 17(). das primeiras e 76 das
segundas, ou 246; na terceira cOlllprehendendo s6 o primeiro
~emestre, (Ie 12i.í livres c 47 escl'a"a~, ou 172.

Bem que pouco valor teuham para este trabalbo tacs esclarr.
cimentus. servem entretanto para mostrar que esk1. fregnezia
está em ideroticas condições a de Inhaúma-, como logo veremo~,
em a qual é maior a cifra ria murra(.jdade do que a dos nasci
mentos, baslanrlo para couhecimento c1is~o atLenller-se aos al
garismos dc j874, assim como que é uma d~qlle"as em qne mais
a\'ulla a da mortalidade cOIl1[laraJHlo-a álla cifra ria. população-
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Homens .. 7411,.
Mulheres. 667.

Jacal'epaguá.

AnnQs. Li vl'es. Ingenuos. Total.
1873 ....... 20U 72 281
'187~ ....... 187 79 266
1875....... 183 S'l 26~

1876....... 167 52 219

Tolal. 746 2S4 :1.030
Homens .. õ29.
Mulheres. 50!.

Inhaúma.

Annos. Livres. Ingenuos. Total.
1873....... 130 2·~ 1M
187~ ....... 51 15 66
1875....... lU 2~ 135
1876........ 92 H 103

Total. 3S~ 1!J, 158
Homens .• 212.
Mulheres. 246.

Curato de Santa Cr~z.

Annos.. Livres. Ingenuos. Total.

1873....... 67 O 67
1874....... 63 7 70
1875....... 94 17 Ui·
1876....... 97 6 i03

Total. .. 32i 30 351
Homens ....•.....•••... 175
Mulheres •......•. : ..... i7

g
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Ilha do Governador.

Annos.
:1873 .......
:1874,. : .• ; ..
:1875 ..
:1876 .

Livres.
84
8~

9:1
92

lngenuos.
'5
H~

7
,10

TalaI.
89
99
98

102

Total. .• 3~2 36
Homens ; ..•.....
Mulhere3 .

]Jaquetã.

201
187

383

Annos.
:1813 .
187l" .
:1875 ..
:18i6 ~ .

Livres.
29
22
33
28

Ingenuos.
2
2
4,
Õ

TalaI.
-31
24,
37
33

Total.. H2 :13
Homens .•.•...........
Mulheres ••.......... ,.

6~

61

Resumindo os dados citados, reconhece-se que nas-,·
ceram durante·o quatriennio nas freguezias de que se
trata.

Em 1873 .
Em :1874, .
Em :1B7~ .
Em :1876 .

:1.263
1.:186
1.299
L164

4,.912 que com os:1O 0/0 deaugmento '
sob~ a ~>. l,,03 cuja média an
nual é de 1.350,7.



Livres ...•..•
Ingenuos-•....
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3.882
1.030

77

TotaL ...
Homens .....•
Mulheres. : ....

Total. ...

4.912
2.518
2.39í

4.912

..,.
Conhecido o numero dos nascimentos; paSiaremos em

seguida a ?:lr: conta dos casamentos eíJectuados nessas
parochias, durante o mesmo pel~odo.

I'AROCHlAS. 1873 1874 1875 1876 TOTAL;

-Guara tiba .. : ... 31 59 50 26 171
Jacarép~guá .... 33 60 43 ~O 156
Campo Grande .. 55 70 71 26 222
Inhaúma....... 30 24 30 17 101
Ilha do Gover-
nadar ........ :16 46 22 11 911

Paquetá ......... 1 (/, 7 O 1.2
Curato de Santa

C.:uz ....•.•. 6 22 26 13 67
--

Total. ....• 172 28;$ 254 -U3 824

Este quadro mostra que os annos de menor frequencia 
de casamentos nestas freguezias fqram os de 1873 e 1876,
o mesmo que aconteceü nas urbanas, ~em duvida por
causa das grandes perturbações sani tarias devidas ao
reinado das epidemias de febre am~reIla e de outras;
mostra igualmente que no decurso desteperiodo apenas
.se effectuaram 828 casamentos, cuja média annual fi
gura com o algarismo 206, excluidos quatro de escravos,
que ti veram lugar na freguezia de Jacarépag .
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Esta somma reunida á da média já conhecida dos
effectuados nas freguezias uroan<ls dentro· d·o mesmo
per iodo, eleva a cifra desta em todo o munic'pio a
:1..530, J, cifra que, posto seja vantajosa em referencia á
que se alcança em outras cidades importante~, não deixa
todavia de ser pouco lisongeira para nós. •

Pelo recenseamento de :1.872 reconheceu-se que a po
p ulação livre de_:l.6 a 4,0 annos, periodo em que de 01'

dinariá se efl'elltuam os casamen tos, era distribuida en tre
os·ilous sexos do seguinte modo: .

Homens de :1.6 a ~O annos ..
Ditos de 21. a 2:5.: ..
Ditos de 26 a 30 , ..
D-i tos de 31 a .40 .

Total .
Muil p 'es : .
Ditas .
Ditas .
Ditas ..•.........•.......

Total. ...........•.

Hi.4,G~

:1.5.933
17'.376
25.:1.75

73.94,9
:lO. :1.4,5

. 9.105
9.592

:l.4,.3iO

4,3. t52

Cifras que, com os 10 % de augmento, produzem as
seguintes sommas:

Homens. de 1.6 á 20 annos ...
Ditos de 2:1. a 25 annos ..•...
Ditos de 26' a 30 annos .
Di tos de 31. a 4,0 annos .....•

.Mulheres .

:17.0H,5
1.7.526,3
:19.1.1.3,6
27.692,5

81.349,9
1.1..:159,5
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Mulberes, .. , , .. ,., .. ,
.Ditas ,.,., , ... , .•.
Ditas , , .. , ....

iO.OH5,õ
:iO.õõ.1,2
iõ.74'l,0

47.467,2

OrJ, rell'ulando-nos .ainda pelas cifras deste recensea
mento, em falta de um trabalho no qual possamos en
contrar discriminadas as idades da população em mo
vimento dessa época em diante, e adoptando a mesma
cifra na hypothese de que se sustentem proporções iden
ttcas ás nelle indicad15, sendo substiLuidJS as perdas
experimentadas nestas idades por outros habitantes
que á eUas vão attingindo na successão dos tempos, re
conheceremos qulól o numero dos casamentos effe~Luados

annualmente- 'em presença dos algarismos referidos,
guarda as seguintes proporções entre os dous sexos em
relação á totalidade dos mesmos.

Entre 0$ homens 1:88 para 100 solteiros.
Entre as-mulheres 3,22 para iDO solteiras.
Que, porém, restringindo o calculo ás iclades de 16 até

30 annos, considerando quê d'ahi em diante, a não ser
entre viuvos, são raros os casamentos, mórmente para
a mulher, ar,bar-se-ha que se limitam a 2,08 para os
homens solteiros ou viuvos, e 4,8 para as mulheres em

\denticas condições, corfirm:mdo este resultado até cer
to ponto a proposição que emittimos deque eram escas
sos entre nós os ~asar:lentos, tendo em attenção as nos
sas condições (:1),

Falta-nos para complem~nto do estudo sobr~ este pon-
~o tratarmos da mortalidade. . .

E' o que vamos fazer no capitulo seguinte:

(I) Não ão inclnirlos nos algari mos supra os casamentos effe
etuados entre os sectarioL de rei igiões di versas do catbolic;sm(}
por !alt:l. de esclarecimentos a ~sterespeito, sendo certo que suas
(;ífl'as não podem LDuito inOuir n:l.S proporções acima indicadas,
rnól'mente, se seu numero corre ponder ao dos r.a.tholicos, ten
do-se em v:Jta que pejo recen eamento de i8i2 achou-se que
80 exi.stiam L3213 homens acatholi~os e 600 Illulher~ .
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CAPITULO II.

SUm[ARIo.-Mortalidade nas fre:;uczias ex.tra-muros.

GuaraLiba. Livres. Ingenuos. Escravos. Total.
i873 ...... H5;) i4. 31 200
i87!j, ...... 1M. 21 29 i91
i875 ...... '172 1.9 22 213
1876 ...... 171 27 21. 219

Total. 639 81 103 823

Homens ...... li31
Mulheres ..... 392

T-o La I.. ... 823

DifIerença em fa VOI' dos nascil1l1ll1 Los sobre a cifra
total da mortalidade 326.

Perd' s na infancia até 7 annos 4:47.
De días até ti mezes 24:3, de i a 4 annos H9, de 4:

a 7 ditos ~2, naseidos mortos 26, sem declaração 3'7.
Proporção dos mortos para os nascidos aLé 7 annos

36, 64 "/0 com exclusão dos nascidos mortos, e 38, 9 %

incluídos estes.

Campo Grande.
i873..... 14.3 35 66 ~Vj,

1.87!J, ..... 1.36 Ç)U 66 227_iJ

1.875 ..... 1.66 .3 '~ 83 283
1876: .... .237 . 11,7 49 333

Tolal.. 8~ Hl 2611, 1 OR(

Homens..... 534
Mulheres.... õ:i3

Total.... L087
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Differençaem favor dos naséimentos sobre a mortali-
dade geral 324. -
, Mortos até 7 annos de idade 4:63.

De dias até iJ mezes 2i4:, de I a.ll. annos 184, de 4: a 7
dilas 6õ.

Proporção dos morlos para os .nascidos até 7 annos
32,8°/0 ,

Jacarepaguá.
1873..... i07 27 97 2il
1874: ....• it9 33 53 20õ
18.7õ..... 123 29 5õ 207

, 1876..... 183 4:3 4:4 273

Total. • 532 132 252 916

Homens •.... 480
Mulheres ...• 4:36

, TalaI.: ... 916

DilIer r:a em favor dos nascimentos sobre a morta
lidade H4:.

Mortos até 7 annos de idade 4:19.
De dias a ii mezes 18i, de 1 a 4, annos 180, de oÍ

a 7 ditos 58 ..
Proporção clQs mortos par:a os nascidos até 7 annos

4,0,67 "lo.

Inhaúma.
1873 ..... 133 lõ 26 174
i874 ....• 'Sã 18 26 129
187b.: ... UI) 22 2L i58
1876..... 182 H, 20 216.--

TalaI. • flUi 69 93 677
)f':J

i2 H.
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Homens.... . 384
Mulberes. . . . 293

Tolal.... 677

DifTerença em favor da mortaHdade geral con lra os
na cimenlos 2i9.

Mortos até 7 annos e idade 253.
De dias-a H mezes H6, de i a 4 annos i24, ue 4 a 7

ditos 13.
Proporção dos ferll'ccidos até. 7 annos para os nascidos

52,24°/u '

Ilha do Govel'llatlor.
1873 ..... 55 O W ü5
1874...•. 1.:,6 3 ·10 59
:1875 ...•.. 45 O i3 58
:1876 ....•. 57 1 :l.4 72

Total. .. 203 4, 4.7 254

Homen~ .•... :124
Mulhcrcf' •... :130

Tolal. ... 254

DifTerença em fa vor dos nasci men tos sobre a mol'la-
Iitlade geral 134.

Mortos até 7 annos 100. .
De dias até 4 annos .86, de 4 a 7 ditos 14.'
Proporção dos mortos até 7 annos para os nascidos

25,77 %. .'

Paqudtá.
:1873 .....
487f! . .•..

14,

29
2
2

20
21

36
42
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1875..•.. 12 4 i3. 29
1876..... 32 5 12 49

Total. .. 87 13 56 1:56

Homens••... iOO
Mulheres .•.• 5f)

Total., .• 15~

83'

Differença em favor da mortatidade geral contra os
nascimentos 31.

Proporção dos mortos atê 7, annos em relação JlOS nasci
dos W,8"1u.

Curato (leSânta Cm4 (1)
~873. .••. 96
1874..... 52
1875·. . • . • '10'
1876 .... 7&

Totà!... 291,~ Livres 243, escravos õi.

MOI\1I'Il .•••• 171
MuI hel:es. . . . 123

Total... • . 2!:J4

Differe\lça a faval' dos nas(;imenLos con~ra a morta
lidade geral 57.

Mortos alé 7 allnos 71.
Em dias '1~, de t mez a 1 anno 18, de i a 4 diios

25, de 4 <!. 7 ditos 16.

(i) Em relação a es!e curalo, se1'l'imo-nos rios dados remeLti·
dos pelo digno parochQ e por ouLros que enconLramos na secre
taria da policia, e que preenchiam algumas lacunas que naquel
les se encontraram, c eram indicadas J,elo lllesmo paru~ o.

(;
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/

Proporção dos mortos até 7 armos, para os nascidos
20,22 "lo.

*... ...

Concluindo aqui ''esta exposição não podemos deixar
de fazer certo reparo que nos parece bem cabido; re
ferimo-nos á falta de declaração dos na'>cidos mortos.

Em nenhuma das relações, com excepção da r-ecebida
da-parocbia da Guaratiba, em que se dá noticia dL 26
nascidos mortos e 37 sem declaração, em nenhuma
das outras se faz menção de um só caso de taes obitos.

Será p.lJrque se não tenham eIles dado nas ou tras pa
rocr:as ? Não nos parece provavel ; porquan to não lhes
está reservado o pri-vilegio de immunidade de um acon
tecimento oom àm ã todas .pooulações, e tanto mais
frequente quanto mais escassos s~o nellas <?s recursos da
sciencia.

Será porCt' e .não tivessem dellas noticia os dignos pa
rocbos, por serem os cadaveres sepultados fóra dos cemi- ,,'
terios das parochias, estando alli em uso o hábito tra
dicional de se en terrarem os corpos dos naséidos mortos
em qualqurr parle, mórmente dos vindos á luz antes d:ls
épocas da viabilidade, ou com symptomas de decomp
sição ? «

Quaesquer que sejam as conjeduras que se possam
. levantar a este respeito, é incontestavel que não nos é
dado remediar esta falta que não deixa de ser impor:'
tante em virtude dos escfarecimentos que pód elIa for.

, necer ao estudo da questão vertente.
Das considerações expos ..as collige-se : que faBeceram

nas freguezias ci taelas. .

Em 1873.....
1.874.•.•.
1.87õ .•••.
1.876 .....

1.0<iG pessÔas:
g'õ

1.0i8 »
1:238
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Ao todo 4:.207, que corresponde a média annual de
051,7-.-
Que d'entl'e os mortos eram:

Livres .. '"
Escravos ••..

Total. ...

3.337
870

4:.207

Homens ••...
Mul·heres •...

~.2f 4: '
1.993

4:.207

Que a cifra dos mortos até 7 annos alLingiu a i. 778,
excluidos 26 nascidos mortos:

Que a proporção das crianças fallecidas neste periodo
ela vido, relativamente aos nascidos, cOIls1derada em
globo, regulou 36,18 para 100, ou 36i,8 para 1.000,
sendo portanto um pouco 'maiS favoravel do que Ij,aS

parochias urbanas (1).;
..Qué, havendo nestas fregueúas em favor dos nasci
mentos sobre a mortalidade geral a cHra 70;), segue-se

.que foi esse o augmenLo que teve por este lad'o a sua
população, e que se juntarmos ã essa cifra a de i,971
em que se calculou a estrangeira para ellas encaminha

, da, deduzindo 4!){) provavelmenle domiciliados na de
Irajã, teremos um augmento de população de 2.696 nas.
outras no correr do periodo d que nos- occupa,mos (2),

...
(i) Esta diJJerença para menos não a julgamos real, conven

cidos como .,estamos de que ella desappareceria diante d!:l dados
esta tisticos mais regulares, peudendo a balança em favor das
frcguezias urbanas.

(2) Haveria augmento ou diminuição de população na paro-
cll ia de 'lraj,á ~ "

E'-nos impossivel responder, desconhecendo a cifra dos nasci
men tos que nella se elfectuaram; mas, avaliando pelos dados
anteriormente citados ácerca dos acontecimentos occorrldos.
nesta freguezia, é natural suppõr que houve diminuição comO.
em Inhalíma, sobretudo attendendo-se á quasi uniformidade que
guarrlam em seu numero os nascimentos effectuados annual
mente n "tas parochias, e as grandes perdas propol'cionaes que
eX.16J'irnentoll clla nos'annos de 1873 c 1876. . II?
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A anaJyse e apreciilção do que acabamos de expôr faz
surgir uma questão importante, sem cujo estudo ficarra
este trabalho ainda mais incompleto do que já vai, que
remos fallar das causas da mortalidade nas freguezias
qne ara estudamos.

Não adiantando até aqui uma 8Ó p' 1, vra a este respei
to, o fizemos no propositl) de tra ar deste ponto em
artigo especial, tendo em vist estudarmos não só as
relações de semelhança que as ap ox.ima ou afasta das
da mortalidade das freguezias ul'banas, como da cifra
dilTerencial dos fallecimeotos que nellas occorrem. Ba l
dos, porem, de dados estatísticos que sirvam á esclare
cer este ponto,. buscaremos, como auxiliares á tal estuo;
do, não só a historia dos factos que neltas se têm succe
di-do, como a apr-eciaçãó de suas conJições topographi-

. cas eh' 11 - graphicas, e outr~s qUI;! se lhes assodam para
aggravarem os etIeitos que destas Tesultam. E' o que
constitue o assu.mpto do capitulo seguinte:

CAPITULO Ill.

SUMMARIO.-C ~usas da mortalidade 1l1S frcguczias de fÓI'<l,

Do que ficou dito col1i.ge-se: que não lia difIerença
sensivel entre os factos occorridos nas freguezias cm
questão e os que se passam nas urban35, relativamente
aos cas3mentos, nascimentos e gráo de mortalidade,
sendo que esta é proporcionalmente .supe.rior em al
gumas_ NI'm isto póde ser motivo de sorpreza, tendo
em ,. i ta as condições topographicas do territorio em
que têm enàs a sua -sMe, e outras cujo concurso
auglilenl'l SUl inlluencia desfavoravcl.

Pela ta boas da mortal irlade v~-se; que r;obresahem
a este réspeito as de Jacarcpaguá, Inhaúrna, Irajá, (t)

(i) Veja a. L" Ilola desla parle.



DA r.IDADE no mo DE J.\'NEIRO. Si

e Paqul'lá, patenteando esLe facLo que, além das causas
commUI1S e das locaes que actuam cm todas, ha causas
e~peciaes que influem para este resultado desfavoravel
em algu mas. Quaes serão elIas?'

E' difidl a resposta na carencia de estudos e obser
vaçõps au~orizadas que encaminhem ao seu· conheci.
mento e apreciação; entt'etanLo seja-nos permiltido
aventurar algumas idéas altinentes á explicação do .
facto, sem duvida importante e merecedor de estudos
emprehendidos no intuito de afastar aqueHas que fór
po:,sivel, visto como para attenuaçãQ ou exLincção das

.na I urJes, ou das devidas ás Gonuições topogra phicas, é
preciso aLé certo pont.o esperai' que o tempo se encar
regue de trazer os progressos da agricultura e da in
dU5tl'iJ) e o augmenlo ue uma população mais instruiull,
acti va, laboriosa e conscia dos deveres dO hom~m s~cia \.

Feitas estas observações, enlr3remos em uma suc
cinta exposição das causas que nos parece influírem
para as d1lIerenças que se notam nas cifras da morta
lidade destas freguezias, iniciando-a pela das mais dis
tantes e cenLraes, como sejam as de Inhaúma, Irlljá,
Jacarepaguá, Campo Grande, Guaratiba e curato de
Santa Cruz.

pomo se sabe,' é o territorio em que estão assentadas
estas freguezias constituido por terreno mais ou
mElnOS accidentado e circumdado a aNO. pelas serras
da Cachoeira, S. Matheus, Palmeiras, Jel'icinó, Men
danha, Capoeiras e outras d'onde procedem as trovoadas
que mais vezes cahem sobre esta cidade; e a aso.
as serras de Jacarepaguã, Piraquára, Bangú, Vlégas,
Rio da Prata emais.algumas, sendo que nas ditas serras
nascem varios rios, que, fazendo juncção com diITe
rentes co.rregos e riachos, percorrem o mesmo terri
torio em maior ou menoi' extensão, ante de che""ar~m

l~
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ã seus desaguadouros seguindo em seu curso direcções'
oppostas.

Entre estes rios sobresahem, dos que nasçem na
cordll eira a OSo., os seguintes: '

Os de C1morim, do Engen\)n da serra, do Anil, das
Ped as', o Grande e o--Pequeno, cujas aguas são m ;s'ou
menos abundantes, conforme as recebidas em seu
curso, ,os quaes todos tiram a sua origem nas ver
tentes da serra de Jacarepaguá, e' vão desaguar na
lagôa Camorim.'

Os de Pir~quára e Plraquámil'im, nascendo o primeiro
na serra do mesmo ,nomE!, e o segundo na do Bflngú'
um pouco a quem do deste nome, os quaes, percorrendo
parte do terri torio das freguezias do Campo Grande e'
Irajá, re~nem-se em sen percurso, avolumando as aguas
em li~U itineral'io pela 'j uncção das de varios corregqs e ,
ria-chos, lançam-se no fio l\ferity, que vem desaguar na .
bahia. '

Os dt- Bangú e Viégas, q.ue, sahindo das serras de igual
nome 'e reunfndo- as suas aguas na planicie no lugar .co
nhecido pelo nome de Taquaral, toma d'ahi em dian te- o
nome de Retiro, o qual, ,seguindo em seu curso, recebe
as .aguas do Jericinó nascido na cordilheira o~posta, e
encaminhando-se para o territorio da Cachoeh'a, jun
ta~se ao rio de igual nome para formarem o Sarapuhy,
que tambem desagua na bahia desta cidade. ,

O rio da Prata, ou antigamente Jacabuçu, que preci
pitando-se da serra 'do mesmo nome, onde varias nas
centes lhe dão origem e seguindo em direcção OcsJ.e, en:
caminha-se para a freguezia ele Guaratiba, e cortando os
campos da fazenda dO,Sacco vai desaguar na bahia da
Pedra, onde toma o nome do rio Piraqué, como. o de
Santa' Clara ao atravessar a estrada deste 'nome; sendo
certo que o nome de rio Piraqué que lhe dão na sua foz
-é improprio, porque ahi é braço de mar.e não rio pro
priamente fallando.

Este rio, o maior de todos que percorre o territorio
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da Guaralibl é navegavel empequnnas canõas até o Lugar
conhecido PÚ Periqueri, e tem como tributa rios 05 pe- ~

qneJ:V)s riachos de CachaP1~rra, dos Porcos e da~ .Onça,
que .todos deixam de correr nas grandes séccas, nascen
do o primeir:o na serra do ID"esmo nome e os dous ulti
mos 'lã cordilheira de Santa Clara.
- Além deste rio, existem ainda os do Engenho Novoe
'das Lavras ~o territorio ·ua- Guaratiba, os quaes p.ascem
ambos nas serras ja fazenda dQ Engenhó Nqvo.nas ver
tentes do morro do Caboclo, e vão desaguar no Portinho,

~ braç'o de marque se dirige ao çamll da~Barra, servindo
o segundo de divisa aos dou~ cli<itrictos em que se di-

.-vide'a 'freguezia, ..' .
b de,Piãbas, {Iue nasce da serr;1 de Crumarim e des

agua no grande- pa n,.ta no da Va I'g~!U Gl'ande, (T\~e se esten
de clél raiz da Serra ela Grota Funda até a fazentla de Cl
morim em Jacarépaguã'em um périmetro de mais de qua
tro leguas, o Bonito, o rIa Vargem Grande e o da Vicencia,

. t'odos oriundos da cordil}lelra·da Vargem Grande, e que
vão desagua'r no referido pantano, em cujo centl'o .e·xis
tem duas grandes lagôas conhecidas pelos nomes de Ma
I'~óendiba e Sarnambetiba.

--

" .'

D'e'!tre os que têll! sua' origem na co(dillleira Il q. N
O. , ós mais no taveis são : I

O rio de Faria, que, partindo clãs serranias da Ire
gueziatle Inhaúma, percorre uma vasta extensão do eu'
teúilorio e vai d~s.agll3.r illl praia P~Ciuena ..Este ri.o,
temido em outro~ tempos 'em v.irtude das grandes
inunuações a que era sujeito e de 'algumas desgraças
lamenLaveis ,a elLa"s devid.as, a ponto de obrigar ,a com
trucção' de uma -pon te ex..tensa e <lHa que ainda. hoje
existe.n~.·estr~d·a geral, não teU! des 1 época em cliallte
apr:csen tacro nu.ncà· inu nda(õcs iguacs. .

Ode Jeri inÓ ele que 1Ia [lollco falféi. e- CIll.PJ. GOlllO esllt
L" . II. .

o
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segue em seu itinera'CÍo direc\(ão differente dos outros
que sah.em desta cordilheira, vindo lanç.ir süa .agUils de
nllsl urfl coIl1 os do Sarapuh'Y. -f}·a bahia desta cidad~..

Os de !lIe.nda'lha e Gu~ndú-mirim que nasc"cm dás.ser
rtl~ elos mesmos nomes. e reunintlo-se.'em seu..éur:o aL~a~

vessa grande parte dD relTitoriD da"freguEzia dO~lImpo.

GI'ande·até os limites.do Curate 4e S<\nta Cruz. plls.sando .
um seu percurso por algun&brejaes que faien;t ;:onti'"
nllaJjão a. outros de lVIarapicú o q~e to na as sliàs aguas .
'pouco petaveis, Alli chegando, est'lS reunidas '1 ~utras'

d~ri.vadas do .rLrGuandÚ, taJ;l1bcni 'conhecido por 'lta
guahy,' formacll?á cus!.. da juncção de varios ribs, 'e qúe
Mvide a villa dome mo nome do Curato, e passa.a po-uca'..
distanci;r claqltelle, concorrem pnra alimentar os-gràri-·
des vallados existente.s po campo de Santa Cruz, conhe
cidos com' os nomes de rio Há e l~io' Guandú', que 'vão
desaguar no mar, e por seus transbórdamentos nas cheia-s
auxilindos pe].o rio Itaguahy, transformam aquel1e cam
po em um vasto oceano, onde'pór mais de uma vez, .~m
virtuQ.e .dã .rapidez do' cresci"meI!to das aguas e ',alt~ra ~ ,.'
CJup altingem, s.e-tem afogado'grande parte do gado que
alli ordinariamente existe, e tornad~ necessaria â pas
safl'em em barras de lLaguaby para,Santll Cruz.

Poi bem, esses rios, a guns aos quaes no tempo da
secca d'eixam ver seu leito quasi descob.erto, tomam,nas
cheias proporçQ.es:tão·consideraveis d'agua que se tor:
nal]). invadeaveis~ sendo q~e estas. Mua~, lraJ!sbol'l.lando
de seu leito, espraiam-se 'por granéle extensãd das plq
TJir:ies, c em virtude da altura á:que chegam cóbrem QS

ar.vored os ,Çlos caIU~os e dos c.apõtl~. ou'Pequenos outeiros
nelles ~xisLentes, dando··se em muitos çlUtros lugares'
faêto identico GlO"qüe occorre em Santa Cruz, bem que,
em menor escala. .

Estas agua;;, descendo com a 'cessação_ das chüvas', dei-o
xando, nos lug,ares baixos, alagados m1J.~s ou ,menos' ex
tent>o~, e rételido em c1eposi Lo tod{)~ os' d~~ri lq~ organi'co~,

arra ·tados p\·l~s .enx\lrracla,s, eJetrit9s.que ~amb6m,se de-:

I·

"
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posL;J!U cm toda"' a plani.Cie que ~lIas oc~up:lt'am, con
~ribuem a aggl vaI' os eITeiLos 'nocivos dos charcos e
brejos d'isr rsos em seu terri.torio,.scndc .ce to que na
freguLzia, ele Jacarépaguá existem tambem duas [ag(}Js ue

. gl' nele extensão, que não convem eSr:luec~r ele men
cionar .
. Uma d !las é a de Camarim onde C0l110 dJ se de,
agaam, os rIos ele que fiz menção, oriundos da seITa
desta parochia, lagóq que à I!ircunda cm toda a ex'lensão
em que é etla 1Llijilada'pela praia do lU'" mo nome, abun
danle de peix& e que:communicacolli costa na barra
d·a Tijuca. "
• "A outra é a'rie Marapindiba; lambem llolayc! (lor sua.
cxteI1são, e na qual se não conllcre'collllllunicaçâo al
.guma dií'ect::l com a costa.

D'aqlIi se, ró, efue esta fl'eguezia' é de loda~ as ruraes. a
'mais :Ibundanlemcnte provida' de aguas', e quê se Laes
condiçõt!s hydrograpbiças têm um lado alil lambem-têm

. outro (lesra voravel, contl'1buind() imo:! ;rugmentar por
. 'C rJo modo suas causas de insalubridacle, ell,tr~tendo o

Janelo formação a mil I os p:lnta!1os c brejoS".

.A's Cl'lI;ldiçõas do soto que acaàamos de apontar, JUII
ta-se ainda um calçll: igual ao desta cidade, talvez,maior
em algumiUllocalidadeS, ele~'C1o estado hygrol11etl'ico ;
alimentação impro.pria e iu'sufliciente; a ociosiUadc c'o
abuso de beJ;>irlãs alcoholicas nQs escravos e ria clas5e'
indigcn te, qlile é a que mais 'avul ta ne'stas freguezias, ,
~ pessima agua 4 C' bebem de poço. ou 4e rio~ de polÍco
curso, onde ,se conserva como, es'tagnada nos lempos de
secca, 'apcZar Cl~ profusão que existe por toda a parle ele
,boas aguaS', ou por não haver encanamen tos q\l(J as con
duzam aos lugares on e se acham as povoaçõ(ls, com

: 'excel'lção (1.1 do Realengo, em C'nnpo G'ran,de, ou por SI)
bãa quererem ellas util isar da de algumas fontes e1"s-. ",c
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lenbes em varías {êlz~nJas, cm ~irtuuc das dislanéia .. éin
flue ficam das suas habitações.

~, pois,'ém presença de semelhantes condi.0ões é na·
tural crer que as doenças alli pl'edominantes sejam a5
que reconhecem como causa principal de,sel desenva-\':
vimento o 'mlasma dos panLanos~ caracter·isadas por' esta'
ou aquella fórm,1, este ou aqueÚe typo, segundo as di~,.

posíções inllivid "aes e .muitas outrds circumstancias
.accessorias que não vêm ao casC' aqui annunciaf, assim
como outras affecções caJ'acteJ'Ísadas por alterações nos
principios e'Onstituintes do sangue.. J "

E, com erreito, em todas eLlas reinam eúdemicamente,.
com pouca dil'ferença rle frequ'encia, as febreS pél'lns'.res ..
de diversos 'typos e fórmas-, a'ctuanelo com mais ou):nenos':
'força 'em cerlas e determinados lugares, as 'quaes em
'Ilguos annos climatericos lo-rq.alu o caracter .epidemico.
é ceifa[ll muitas vidas em vi I' Lutle da gravIdade ele q,ue
se acercam; tornando indispens~vel a presenQa de me-
ti ICOS conimiss1onados pelo governC' para acudir aos in-,
dio"ente~; as diversa3 anemias pal.ustres com todas as'
o:uas consequencias funestas, a hypoe"U.ia !ntertropical,
al1acando de preferencia os escravos, a à.ysenteria c. a
diarrhéa, as quaes tambem tomam .ás ve1Jes a indole
ep-rdemicã, l~evestindo-se' de fÓI:mas graves~ parecendo',
substitu.i!' as febres de accesso nestes anno , à que ainda
acontecer. em,1.867, CO'Q10 se póde conhec.er da leitura.
do relatorio ql;1e ap"resentei ao govel'llo em.1.86El.

Àpós as molestias <lpon tau as, cujo rei'l1ado acha expli-·
cação sati-sfactoria nas condições de topographia e outra5
referidas, aquellas que mais vez~s contribuem para fazer
avultar a cUra d-a morta lidade são; as atrecções 'vermi-.
nosas nas crianças, á inesenterit~s, a tu'berculose'mesen
terica, as lesões chronicas do tubo digestivo, as moles
tias das vias rBspiratorias',' a coqueluche, 'a .dysenteria, ,
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· n~o.só por falta de cautelas. hygienicas na ali"mentaçã.o,
impropriedade' desta e pouco cuidadp nas molestias.
como na clemora da prestação' dos so'ccorros da 'sciencia
dO',que por sua gravidade, tendo em ~tte~ão as distan-
cias,e.a pr.epoilderancül das classes indigentes. ' <

. Como qHeI' que sefa, é éer to que a coqueluche, o sa
rum]Jão (1.) e a variola fazem ás vezes estragps sensiveis,
sendo que esta tem éscolliido, nos diIIerentes periodos
do seti reinado, .cre preferencia', pa'ra theatro de seus
assaltos as fl'eguezias de Inhaúma, Irajá; Jacarépaguá e,
Guaratiba, actuando sempre com farça sabre os escravos
e. QS indigentell, como sucêedeu na epidemia de 1865, e
Qm outras anteriores, e como ainda aconteceu em Irajá,
em 1874, sendo alli n.ecessaria à presença de' um medico
commissionado pelp governo para·váccinar e tratar dos
inci igen teso

Eín.con.tral'io a isso: na freguezia de Campo Grande, .
a mais eentral, e que mais de uma vez tem sido açoi tada
por endemo-epidemias mais ou menos intensas'd.~ febres
paludosas, Cqjo reinado se faz especialmente sentir. em
P-alma'res 'e suas circumvizinbanças, ém ~irtu~e da re;
presa das aguíls do rio GuandÚ-lIÚrim, feita na fazendil.
'dos Palmares, nota-se o factó' singúlar e impprtan~e da
pouca frequencia daquelle terri vel'llagello, parecendo
que ha neHa certo gráo de immunidade contr'a sua llro..

'pagàção, visto não se ter diffundido, nem tomado jámais
..:aracter epídemicoldistincto nas Jezes que a tem visi
tado; como sUGce.deu em 186õ, d'ahi para cá e em época's
anteriores em.quê tem. invadido com força as freguezias
limi{rophes, não podendo invalidar este ássQrto a no~

meação, .em 1874, de um,a commtss~o para tratai' dos
vàri-olosos alli existentes, e que foi creada em. virtude
de reclamaçõ~s 'das aut9rida.des lqcaes (lP,p~ndentes do

· (i) Estas duas aJIecçóes começam ás vezes por alli ':I, sua mà-
·nifestação, talvez por communicações com' prJlltos limitrophes da
·provincia do Rio de Janeiro, onde eIJas reinam para depois m.a,-
l1He. I~rem -se nesta cidade,. ,
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tenoi' inspirado pela, mani!estação de a~$uns cas?" em
seu terr!tol'io e ela intcnsi~ade coin €lue ~e desenvolv'c.u
em Irajá, coni 'O qual cflllflna; porquanto o medico no
~eado para e'ssa commissão apenas a ,exerceu por ' fi

ID"Z, tendo de acudir a poucos dbentes", alJenas cincó ou
'seis, ein lugares Isolados, alguns'dos quaes' contrahiram '
a doença fóra.' . " , ,

,Este fucto,-'que açharia ex.pt icação plausivel ,na maior
propagação da vaccina' n,esta freguezia; e na dissemi
'nação dos Mus habitantes eo.' vasto te 'L'itC'I'io, quando.se
attende a que nas' outras ataca especialmenL'ê os nucleos
de população mais condensa'da, não parece d~pender

al)solutaIDe:Qte de té)es COlldições: L°' po'rque a negli
gencir. em uLilisar-se do emprego J)rophylati.co'da v~~

ci'na 'é a mesma cm todas as freguezias rui'aes ; 2,°p'Orqu~
a, sua propagàção não se nota 'com frequencia e vÍgor:
que é' c'ommum em outros lugares, Registrando apenas
o facto! cújâ explicação depende de estudos espéciaes e
aturados; para voltar; ao ~llme das causas de nraior moi'
taliltude que se 110ta nas fregue;-;ias, anteriormentê,ci
tadas, direi, em relação ás de Irajá -o lnliaúma qu~

nestas paTochia"s os nuc'leos de população mais basta
achal,)1-se est~belecidos proximo ao litoral, onde pro
d.omina o miasma dos pantanos com todas as sua-s terri
veis coo'se'quencias, QU nas l)1''Oximidades da estrada de
ferro D. Pedro lI; que são elles eín geral co.mp.ostos
de iLalÍanos e portu,guezes' mais ou menôs acclima',
dos, 'empregandQ-~e os .pri:meÍl'os ae preferencia no,
fabl'iqo -de uL~nsis e outros, traba.lhos 'de industria, e os .
s~gundos, na' pequena lavoura e na. .horticultura;, que
estes hom~ns ,,:êm, ql1asi diariamente á cidacl.e e' u' seus,
~rrabaldes, e d'aqui levam o ge1'!neu das moles tias epi,
demicas reinaR tes, mórmente o da -febre'lImarelia-, du,
rante q periodo do seu reinad,o'epiâemico e o vão trans-'
mittir aos habitàntec; dos. lugares onde residem, como
ainda aconteceu' em 187.6,. trazendo isto como' conse'
qllencia ~ augmento da cifra mortuaria nesses lugàrcs·

, ,
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E~.te. facto o1)servadó em todas as epidemias que nos
têm flagellad@ de 1&~O por diante, em. virtude sem ]u
'.'ida das fr.equentes couimunicações e,nt're a população'
dessas parochias e a tlesta .côrte, alem' das ca't;lsas po·
de~osas que hé\vemos allüdido para o máiot'.gráo de in-

...mlli~~fdade ele que s,e resenJ~IÍ1\ 'eocóütra a. expl icação.
de sua frequencia e constancia na qualidade elas raças
(~ag pessoas mais atacada~" no completo e'squecimento
de toJos os preceitos hygieni.ctls rela tivós á,ali mentação,
ilo'desasseiÇ) do ,;orpo e.da's l-iabítações, etc., como fiz'
sentir no rú'cu relatorio de 1876, l1istoriando a' epidemia'
da 'febre amarella que então grassava ne.sS3S freguezias.

O' mesmo que se ob'~rva nestas parochlas Gom -rcfe
rencia a este ult,imQ ponto occorr~ em todas as "utt'as,

. ainda que em menor e'scala; tomo deverão d1!.t' tcste
m!,Inllo todos a,quelles que tiverem visitado qualqucl' d,as
fazendas nellas existentes, ou se demorado nas pcqJlC

..:..nas póvoações- estabelecidas em ccrtõs pontos do seu,
ten~itorio,

.Á primeira C01,lsa que fie observa em 'álguma fa-
, , zendas é à collocação ,de chiqueiros immundos nas pl'O

ximidades das habi tações, o Qllrral para- recoll ,r Q g1\r!o
á noite situado de ordinario entr'e esta e a casa elo el1
ge'riho, 3 'bagaceira da canna, que tem servicio ao fabrico
de assucq.r, jqnto desta ou a pequena distancia, c6n
con:endo á ella' tIe rioite odo o' gado, quêr no t~mpo

de moagem, quér depois, e' ahi pernoitando; um panca,
mais distante e ás vezel' em continl lção á.' casa de Me.'
fadá, as 'estri arias onde se 'recoltlem os animaes de

··montada mais estimados, e as choupanas ou casebres
, emque-!TI0.l'am os. escravos e trabalh,adoresem comm 'rrr
, com as gallinhas, cães, porcos e o'u t!'os animaes que .lbes
,peltenc"m, .éor.ro"mpendo o ar que nei'l·"l se respira, ar
por "demais viciado' pelas exhalações d-os ei'cre·ios .de
tod@s os animaes espalhados no recinto do perimetro
'lccupado 'pelas edific~ões a que· nos temo~ referi -o
e,que nellas' se conservam ás vezes po).' telllpb n;J.ajs, u

, ~

,.
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menos dilalado,si porventura o dono .Ja fazf\11l1a:, ou.
seus feiLore~, ou administradores não dão aprQço á .co.n
diçõesde asseio e'limpez1, como muitas vezes succede.

"Nas' povoa'Ções acontece u mesUlO, ou talvez cóusa •
peior; o solo da via'publica é O receptaculo de·todos o~

excretas que nelk d~ix:ain as aves domesticas, e outros
animaes 'que por alia vagam todo o dia, com particula
ridade os porcos, que até se crj,un nos ranchos con
struidos para rec'eher e recolher os êlnimaes de càrga e
dos viaj~nt~s que se dirigem á cidade, e: ~icê-vefsa. J11;1-'

te-se a.isto o deposito de materias feGaes e elas immun
.l;cias removidas das ,habitações nos fundos ou em pro- .
",imldade.das mesmas" valias' immundas a· pouca dis-'
tancia onde são' depositados 'os· eletritos or.gauicos es
palhados'na via publica e' ar.rastados pelas éhu vas que se .
encarregam de removeI-os, e tel'-se.rha o quadro geral
elas, condições anti-hygienicas de taes povoações, elOI).1t·· .

.. nando mais ou menos segundo condições especiaes a
cada uma. ~

So~ o imperio de tan la~ condicões ues!a v.oraveis,
quaesq'uer que sejam as naturaes capaze: de neutraltzar
sua pernir.iosa influencia, não pM.e' deixal' ele reinarell).
-com frequencia molestia's de maior ou menai' gravldàde,
e ser portanto grande a cifra dos mortos, e tanto maior
quanto mais :l. vultãLio [Ôr o concurso dessas ca usas, como
succede n,as eluas freguezias citaelãs, na de Jacarépaguá,
em alguns lugares.do Campo Gr·ancle, do Engenho Novo
e da Ilha do Govel'O 'dOi" como é facil apreciar dàs c'on',
siderações anter iores.

Removam-se, ou pelo l'1~no diminuam-se, quanto
fdr passiveI, o conjuncto de ta·ntas causas de insalubri
dade, e a mOl'taliClade .decrescerá sensivelmente nestas
fregue,zias, torn:J,r-se-hão mais raras as endemo'-epidc-'
mias, e seFão meuos extensas e in te'nsas as epidemias
estranhas aoseu territorio, niórmenLa si a estas mediúas
se addiccionat' a de.prestar' SOC,,01'1'OS immedialos ao~

indilTel)le~ flue adoecerem, e de encaminhal~os ao ll'a-
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~alho, tiranilo-os da ociosidade em que vivem entr('
gando se a'todos os vicios que esta produz, e que tanto
concorrem para ma i!; arruinar-lhes a saude já deteriorada
por tantas outras causas, cóntribuindo para o enfra
quecimento organico daqllelles que lhes sur.cedem,
e dando em resultado o avullado numero de QI'ianç:ls
victimadas nas primeiras idades.

Agora passarei a occup:lr·me da!; dua!; freguezias insu
lares"as de ParJlJetá e Ilha .do Govern:ldor. SItuadas a~1J

NO da bania desta cidade" recebem ambq!; a primeira I

mão, com os ter.raes que sopram do mf\smo rumo dllslle
meia noite alé 7011 8 hõr'as rIa m:mhã, as emanaçõe~

miasmaticas que se levantam do todo o vasto litoral da
gora'nde bahia ela Piedade, paludoso na mór p1rte rle sua
e~t.r.ns50, assim corno dos V3!;tO!; brejaes epantano!; exis
tentes nos municipios percorrirlos' pelos rios Ma~é,

Inhomerim, ,Macacú, Pilar, Iguassú e outros que nella
têm a sua fóz, assi ln como de seu proprio litoral.

Na parochia rle Paquetá, cujo tel'l'itorio abr,an~e um
~ggregado de Vi ilhas a sahrr, a'do mesmo nome, que
é a maior e a séde da matriz, a do Ambrosio ou (~o

Ferro, Ttaóquinha, Brocóió, Panrat'ahyha, Juruhahib:l,
Fulhas, Pedras, rtabaci, Itapuama, Rellonda, Comprida,
.Manguin.ho, Casa da Pcrlrâ,.e (los Lohos, das quaes só a~

qu"ltro primeiras são habitadas, não é em g-eral muito
sallrlavel, sendo ao que parecc mai~llorntia a 11e llaô
quinha, seO'undo a informação dada p~lo nosso amiO'o e
collega o Sr. Dr, Pinheiro Freirc, f:lClO estc que elle
suppue. provavelmentc dClerminado pelas exhalações
1I0s,mangue!; pro'\imos, cujo fundo íiC'1 a descohel'to n3~

11):lrl'S biJix:ls, o que tamhem sucre Ic na praia da Guarda
cm Pilquol~, UniC3!; pi'aias lodosas que ("Xi tcm no ter·
I'iloril) lln p~rochia.

As mole~tia!;qnc alli rC,ínam com mais frflJuCncia, c
1'~ Ir .. A



40mam ils vezes a caracbel' cndemo-epiulHll-ico, 5~0 a dial'
'rllea e a dysentel'ia, com ou sem fundo pa lustre," o qUi}
~M~o só ItB póde atll'ibuir a'O abuso ,de frutas mal sazo
nadas, j1ri11'CÍ'paimente das pitangas, manga~, cajús e
JjY3S, I1lh mui't!o abllndan~es, e ás emal~ac;ões mias ma
~ica:sque p'àra aili acal'JI''C'tam, d()s mangurs- vizinhos, os.
ventõs Lel'filCS; como lJ'mrl)em ás agúasde poçosdc qne
faz uso a mar-or parte d'a população, calc3reas e salinas,
mn gera'l pessimas, exccptuando a de dous poços exis
\unhes no campo de- 8. Roque, um c.hamauo de O, Po
luc'CI1'a Scva, e outro de D, -Felioiu1l'uc, d(~ cuja a·gua se
jll'o\'ê a mór parte da p0j}ulação, merecendo pl'derencia
a ·d,a p}'i l11eil'{)" por sere'm melhÜ'res &llaS condições ele
potabiiidacte; sendo certo que naquella pa.roclüa só exis
tem, .scg'undo as informações que obtivemos~ uma nas
cente eleaglla regl11armen~e FJÜ'Lavel na tllla do Brocoió"
e OULt'a na deP'clquelá no intitulado morro da Cruz, que
foi de regular p()II,abilidade, mas que hoj~ tem sidÜ'
abandonada, preferi-ndo-se a dos dous poços a que acima
nos refer imos. '

Além das molestias citadas, são tambem alli fI'equen
tes e dotadas demaior ou menor intensidade as alfecções
pulmol1'lI'rs e branchicas, quando reinam (}S ventos de
80 e 8SE em virtude da posição da parochia rela ti va'
mente á <lil'ecçãÜ' de~tes ventos, fact'v para que tarr:bem
não deve deixaI' de CQlucorl'er o- fabrico da cal, prinr.i
l)al indu;;\;ria daquella paroêbia, e a pesca em que se em
prega grande parte da população- potre, por motivos
que é escusado aqui indicar.

A varlola c osarampão têm igua}ment~ afli appare
ciLlo, l'einando, porém~ a primeira com menos inll;lu
siJadll e fl'equeucia do que na Ilha do Govel'TJador, sem
duvida porque na <le que ora nos occupamos s.e tem pro
pagado a vaeci na .em ma'iol' esca la por!ffir ma is facil o
aCClJSSO á obLenção deste meio pl'op!lylalico {)::>r cnu,a
ela menor extensão de s~u lerritorio.

Em virtudc'uas CQ-11lJ1imnicações frequentes que e\i}-
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tl'elêm OS sells hahitantes com os desta .GÍlIatJe têm tam
bem alli apparecido casos das epidemias exoUcas aqul
reinantes, mas, a excepção da cholera-mot'bus de '1855,
que causou perdas seu iVcis entre os escravos e os indi
gentes, Ileltlwma outra teru nella tomaJo maiores pro
porções, nem coifaJo muitas vidas.

A de Nossa Senhora d'Ajuda da Ilha LIa GlJvcrnallor e
constituida em totalillalle pela iLha lia mesmo nome, 11

maior das existentes lia Ilo~sa bahia. Esta ilha, que
(lccupa uma área de C{liasi 20 milhas de cireumfl'rcneia,
tem todo o sell litoral divillido em 25 praias de mnior
(lU menor extensão e conhl'cidas pelos seguintes nomes:
do Araujo, das Polonias, Grande, do BJfJueirão,do Bicho,
<lo Chamador, da Bica, do Engenh<'l VellJo, do Galeão, das
Frecbeiras, do Juquiá, da I);ngenlwea~ do Sardinbeiro,
da Ribeir'a, do C'lbaceiro, da Cousa Má, da Frrguezia,.
<lo Cocota, do Cocola-mil'Ím, da Olaria, da Tapéra, das
Pitangueiras, do Zumby, do Mattoso eBrava.

Apresenta igualmente no seu litoral 13 pJntas dc~

Dominadas: do Gato, Grossa, do Tipity, do Bombo,
das Moças, do Bananal, das OSlras, do Tiro, do Maltoso,
da Mãi Maria, da Ribeira, do Dendê e do Çafundá.

E sete enseadas ou saecos conhecidos pelos nomes
de saeco da Rosa, do Pinhão, do Valente, da Ri-·
beira, do Juquiá, do Porto Santo e do Itacolomy, d'enlre·
as quaesa mais notavel é a formada por um braço de mar,
chamado pelo povo impropriamente rio Juquiá, o qual
separa a an tiga fazenda do Serrão da do Governo, onde
se acba estabelecido o'quartel dos aprendizes marinhei
ros e separado da p'raia inti tulada da Consa Má pela ponta
d.() mesmo nome.

Povoada em todos o:. pontos de seu territoria, suas
p<>voações. mais importantes são: as ela fl'eguezia, de
Juquiá, da Praia da Bica, do Galeio, Frecheiras, IL 
celomy, ZumJJY e Tllbia anga.
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Em todas ellas existem brejaes e pantanos ue maior
ou menor extensão, alimentado!' alguns por pequenos
conegos ou rial'hos, sendo d'er,tre ((s JJl'ejos ou pan
tano~ rn,lis notaveis o denominado-Lagôa-, que está
situado entre o Galeão e lLacolomy, o.intiLulado do Sócó,.
flue lica entre as terras do finado Manoel Rodrigues
Pél eil'a e fazenda do governo, para cuja formação con
correm as aguas do Juquiá; finalmente outro na pro
ximidade ela povoaçãoela H.iheira,

Para :ltelbol' se avaliai' do llumero de pantanos e
brejaes que se encontram nesta parochia e ela influencia
pel nic.iosa que devem exel'cer naS condições de sua sa
lubridade basta roohecer que, além dc;s aLJontados, ha
ainda os seguintes:

Os do Campo do CoelllO e o do Campo do Magalhães
no uistricto da freguezia ;

Dous no ClIundú, e os da Olaria, das Boas Pernas e elo
Bravo, da fazenJa lia Conceição, do Engenho Velho, da
Cova da Ouça, do Lobo, formado por um pequeno cor
rego na Praia da Bica, do Carico que circula o morro
Lia mesmo liame, margeaOLlo a estralla da freguezia, os
00 Ca01;o de S. B~nto, da Sara, de Cantagallo, da
Ponta da Mãi Maria, do Porto Santo, do TlJomaz, do
Constantino, das Frecheiras, dos-Cajueiros, do Campo
lia Inglez, lia Faustino em Tubiacallga, cio Pinto, do
Caturra, do Cordeiro e da Cacuia na Grata Funda.

Além lIe todas estas ca usas de insalulJridade, ac
cresce que a agua de que alli se faz uso é toda de
cacimbas, ou poços, e de má qualidade, excepto a do
estabelecimento do governo, que, apezar de ser tambem
de poço, olJerece condições regulares de pot:lllilidade.

NIJ meio, pOl'ém, de todas estas condições desfavo~

raveis ha lugares que pa~sam por saudaveis, como
sejam, aquelles em que estão asseu tadas as povoações
de Juquiá, Ribeira, Zumby e outros, assim como pass.1
pelo mais doentio o de Tubyacanga.

As cndemias que alli reinam e mais "idas ceifam são
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as dl'pendentes de uma infecção paludosa rapida ou
lenLa, a saber: aS feures intermittentes ou remittenLcs
tle tli vers;ls fórmas, mais ou menos graves, tomando
ás vezeS o caracter epidemico, as anemias palusLres
com suas faLaes conscquencias, a diarrbêa e dysenLeria,
prepontlerando, porém, es tas, segundo parece, na pa
rochia de Paquetá.

Como nesta, reinam Lambem alli com frequencia as
atrecções das vias respi.ratorias protluzitlas por causas
idenl.icas. e os exanthemas, mórmcnLe a v~.riola que
se resenLe de maior gravidade.

As moles tias exoticas a têm igualmente visitado,
sempre que aqui grassam, mas com resultados seme
lhantes áquelles que indicámcs quando nos 1'1 ferimos
á fl·egu.ezia de Paquclá. .

Já se vê {leIo que ácabaruos de expÔr que Hão são
melhores as condições destas parochias do que as das
outras. E si as cifras da mortalidade registradas nos
qUódros respectivos não avulLam mais, depende isso
de virem muitos trata'r-se nos h05pitaes desta cidade,
sobrecarregantlo a cifra dos obitos nella occorridos.

Em rigor deveria lerminar aqui estas considerações;
mas attendendo ás connexões intimas ·que ligam as
duas novas freguezias, a da Conceição do Engenho
Novo e da Gavea em mais de um ponto com aquellas
de que acabamos de fallar, não nos poderemos esqui vaI'
de dizer a seu respeito alguma cousa com relação ao
assumpLo de (lue se traLa, como complemento de5te
estudo.

A de Nossa Senhora da Conceição do Engenho Novo
consti tuida por terri torio desmembrado das freguezias
do &ngenho Velho, S. Cbristovão e Inhauma olTerece
condições de salubridade mui to dilIerentes. Na p:nte que
comprehendc os bairros de B:.:mfica, praias Pequena c
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Grande, Todos os Santcs e suas circumvizinhançlls,
são fretluentesasfebrrs palustres ca,anemias tia Ulesma
classe em virtude dos imm.ensos charcos e mangues
que ndla existem. O mp.smo facto occorre nos limites
ex tremos que pertencera m ás freguezias do EngenLIO
'-elho e Inhaúma em virtude de certa. semelhança qUI:l
ahi se nota com a parte ant!;lcedente, mór mente no
territorio percorritlo pelos rios l\1aracanã (; Cabuçú co
nbecido tambem por Jacaré. Fi.nalmente na piirte que
constituiu outr'ora o bairro da Engenho Novo, e
onde existe boje o nucleo principal da população da
parochia, d.otada de terreno secco e arenoso, é ella sa
lubre a despeito do grande calor que ahi se experiment:l
AO verão, e das condições que concorrem nas póvoações
IDilis condensadas; e posto não goze por estas circum
stancras do gráo de salubridade de que estivera de
posse, sobretudo para as aJIecções pulmonares, é certo
que sua mortalidade não avultaria tanto como se afi
gura, si grande parte dos fallecimentos que alli têm
lugar se não désse em pe~soas que lá vão buscar alli via
a sotrrimentos pulmonares e outros, mas sem resultado.

Como quer ·que seja, é fóra de duvida que a cifra
da mortalidade efrectuada nesta freguezia não deixa de
ser grande em relação á população que deve contar·
segundo consta das estalisticas mortuarias, e que nella
reinam todas as moI~slias que se observam nesta ci
dade, não excepl.uan lo a escarlatina e a febre ama
re lia.

..
A freguezia de Nossa Senhora da Conceição da Gavea

constituida pelo terrilorio mais distante da de S. João
Baptista da Lagôa e dotada por emquanlo de pouca po
pulação, apresenta duas seGções mui~o distinctas; .uma
pantanosa, sita á margem da lagóa do Rodrigo de Frei
tas, cuja cil'crLlnrerencía 01 ç.a por mais de 7.000 metros,
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e que parecendo absoluLament'e incommunicavel com o
mar, entretem todavia commuuicações pelo fundo no
lugar chamado pt'aia {lo Harpoador, com{) é facil veri
fkar rstalldo "asia, em "jrtude da grande filtração
d'agua do mal' que alli se olléra; outra montanhosa
encostada ás serras do 'Corcovado, iMacacos, Gavea e
Tijuca, nas quac têm origem varios rios e cOlTegos
dotad'Os de excellen tes aguas.

Entre estes rios sobresahem ,o Oa 6avea, tambem cha
mado da Fazenda, ·que, origi nando-se das serran ias do
mesmo nome, e caminhando na direcção de OSO. vai
desaguar com outros riachos na Lagoinha, que, quando
cheia, desprja as suas aguas na praia' da Gavea, situacla
entre a Ponta Grossa e a de Joatinga, que a separa da
barra da Tijucn ; o Branoo, que, tendo a sua origem nas
abas da serra dos Macacos do lado que olha para SO., e
descendo pelas maltas da situação do Ex.m. conselheiro
Mal't]uez de S. Vicente, vai desaguar na praia do Pinto,
seguindo em direcção parallela á rua da Boa-Vista, re
cebendo em seu trajecto as aguas do carrego da Ca tha
rina, que sahe da mesma encosta da serra de Macacos;
de outro que tem suas nascentes nas matas do mOITo
chamado dos Dous Irmãos; e de outro conhecido pelo
nome de Carrego da Mineira, que atravessa os tel'renos
do DI'. Domingos de Azeredo Coutinho Duque-Estr.ada;
fiualrpente, os I'ios de Macacos e da Cabeça, que, tendo
as suas nascentes na mesma sena, e perconendo os ter
renos ques lhes ficam sotopostos, vão desaguar na Lag~a á
pequena distancia um do outro, sendo certo que destes
rios são aproveitadas as aguas para abastec.imen to da
população da referida freguezia e de outras desta cidade.

A quantidade de aguas que conduzem á lag~a os ditos
rios e varias riachos e cor regos que alli exi!tterri, sebre
tuuo nos annos chuvosos, é lal que a enchem sobremodo,
e trazem como consequencia a inundação dos terrenos
baixos que a margeam, ohrigando a abril-a para o mar
uma e mais vezes dUl'lInle u aTlllo.



Al'OXTAMENTOS SonHE A ~lOnTAJ.TnAnE

Nesta occasião, descobrindo-se granrle extensão de
suas praias em que se acha depositada sobre o loelo
enorme porção de detritos nrrastrados pelas enxurradas
e de algas que entram em putrefacção prompta, não só
se torna muiLo incommoda a passagem proximo ao lito
ral pelo mito cheiraI que se sente a distanci(l, mórmente
de noi te, como perig.osa pelo reinado en tão das febres
remíltentcs e intermiLtentes que se desenvolvem com
frequencia e mais ou- menos gravi'dade, sem entretanto
terem jám(lis tom(ldo a fórma epidemica, inconvenien
tes estes .que deverão diminuir d'ora em diante, graç(ls
á conservação da limpeza da LagÔa, de que nunca se
cuidou até a.gora_

.D'aqui se vê que nesta parte as molrsl.ias que mais
devem grassar são as fehres pulustres e as ou tr-as arrec
ções que reconhecem a mesma origem; e é isso o que
acontece, assim' como nas vizinhanças da Lagoinha ela
Gavêa.

A segunda parte pelo contrario é uma d(ls mais salu-
brrs.lalvrz do mqnicipio, e aquella em que se conta
maior numero de CaSOS de longevidade.-

As molestias ahi reinantes, m(ls ainda assim em pe
quena escal(l, são as rommuns a todos os paizes e in-
fluenciadas por causas geraes.. .

A febre amarella qur, em todas as maiores epidemias,
que têm reinado nesta cidade, a visiUrra sempl'e cle,en
volvendo-se em um ou ou.tro indiviLluo c!'aqui proce
dente, sem que júmais se pr.opagasse a antros, desen
volveu-se em 1876 na população residente nos cortiços
sitos á proximidade do Jardim Botani~o, levada por um
ilaliano; mas fraca dur,\ção teve e pouc~s v:ictimas fez.

Esta parochia se tornaria uma das mais sandaveis rIo
municipio, se por ventura fosse 'dotada dos melhora··
mentos que indicamos em afficio que uirigimos ao
governo imprrial em data de i8 de Junho, e que se
acha publicado no Diario OlJicial de 4 de Julho do anno
findo, os quaes são em resnlllO os seguintes: elevar as
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..1guas nas margens da lagôJ, por meio de um cães cons
truiJo na distancia nece~saria a esse fim, fazel-a com
municar com o mar mediante um canal conveniealc
mente disposto, e aterfalr os charcos que. a margeam
-em alguns pontos., melhoramentos que, posto sejam
dispendiosos, nos não parecem de difficil execução,
sendo certo que trariam elles a vantagem de extinguir
uma das primeiras causas Je insalubridade daquclle
lugar e de tomarem esta .parochia uma das mais saurla
veis deste municipio.

Dandu aqui por concluido o estudo Ja primeira part
desta qae. tão, pas,arei ao da segunda.

CAPITULO IV.

SumIARIO. -Semelbança de causalidade e eITeitas entre a mor
talidade nas f-reguezias u-rbanas e extra-muros.

Das resumidas Gbservações que acabamos de fazei',
solJresahem os pontos de- semellHlnç:1 que ligam as con
dições topographicas e a natureza e indole das doenças
que reinam nestas freguezias com aquellas que se ob
servam nas urbanas, salvas as modificações que os
melhoramento"S da hygiene publica Wm produzido nas
condições de topographia 1lestas, ea frequencia das mo
lestias que são o apanagio dos progressos da civilisação
e da agglomeração e augmento das populações, como
sejam: a tuberculose pulmonar, as moles tias exoticas,
as desordens frequentes e profllUdas do systema nervo
so e outras que alli são mais raras.

Apreciando as condições das parochias que ficam ao
lado s;'ptel1trional da citlade ou de seus suburbios, vê-se
qne todas ellas são cerc.adas par praias mortas, mais ou
menos 19dosas, que se estendem da Gambôa ao porto de
J\[aria Angú em Irajá, que pelo contrario as do lado do
sul ou 50 são cercadas p r pra ias arel105aS, e sujei tas a

15 !L ~1
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constante agitação as aguas que as banham, como acon_
tece em todo o litoral que se estende da praia de Santa
L·uzia e Flamengo, ainda den tI'O da ba hia, e toda a co'ta
até Sepitiba fóra da barra; que em conpensação por
este lado temos algumas lagôas de extensão notavel que
communicam com o mar, a do Rodrigo de Freitas que foi
ou tr'ora sem duvida uma enseada maritima identica á de
Botafogo, mas que pela elevação elas areias nas costas
foi fechada havendo ainda corqmunicações pelo fundo, a
lagoinha da Gavea, a ele Camorim ou de Jacal"épaguâ,
que circula a parochia do mesmo nome em grande ex
tenção de seu territorio, lagôas nas quaes desaguam os
rios que se precipitam das serranias com que ellas con
fronlam, e cujos nomes já foram indicados; finalmelitp.
as ele l\larapind i 1)fI e ele Sarman bel iba e o grande pan ta no
da Vargem Grande de que já fallamos.

,Nã9 se limitam a estas as semelhanças das condiçõrs
topographicas entre as referi das freguezias ; porqna nto
qup-r em umas, quér em outras encontram-se ainda
vastos pantanos e mangues, não estando isempta denes
em seu recinto esta cidade quasi toda assentada sobre
terreno dessa especie, sendo que não vai ainda longe a
época em que atravessava-se em canóclsJ principalmen te
na época das chuvas prqlongadas, toda a área compre
hendida-entre o campo da Acclamação, ruas de Riachuelo
e Lavradio.

Tbllas ellas são dotadas de uma par te plana e outra
montanhosa, constituida esta por serranias mais ou me
nos ele·vadas, ou por morros (lispersos dotados de vege
tação mais ou menos virente, serranias nas quaes nas
cem os rios de que fizemos menção, sendo que em algu_
mas freguezias urbanas, e nas de Irajá e Inhaúma, o l<ldo
que olha para NO. e NE. é inteiramente exposto ao
veI!tos que sopram dos quadrantes desses rumos, aos
quaes devem essas parochias até certo poUlo a aggrava
ção, intensidade e frequencia com que neltas se desen
volvem as molestias de fundo palust-re, as quaes, além
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do~ gri,lndes elementos existente' no seu proprio lerri
tqrio, se lhes vêm a.\didonar, os conduzidos p..los ter
I'aes que atravessando a babia depois de passJr por su
ure os vastos pantanaes que existem nos municipios ele
Iguassú, Pila r, Macacú, Estrella, Magé, ptc.,. acarre ta lU

para ella.s as exhalações miasmaLicas que delles se des
prendem.

E p ;ra se tornar ainda mais semelhantes em sua gene
raliJade taes condições, as freguezías urbanas são cir
cumLlaLlas a SOo pelas serras do C')rcovado, Andaraby
Pequeno, Tijúca e Andaraby Grande, das quaes, além
dos rios de que traLamos, quando falia mos da, fl'eguezia
da Conceição da Gavea, descem paea a planície, que á
vezes inunLlam nas grandes cheias; na de S. João Bap
tista da Lagúa os rios Berquó e B'JOana POdre,. e na da
Gtorja o das Laranjeiras, os -quaes todos têm sua origem
n-as v-erlentes da serra do COl'covado, e desaguam os dous
primeiros na praia de Botafogo, e o ulLimo na do Fla
mengo; na fregu~ia do EspiriLo Santo, os rios de Co
queiros, principal causa de inl,lndações das ruas do
Comle d'Eu no seu crusamento com a do Visconde de
Sapucahy, e o Comprido, os quacs sahindo ainda das
abas 1a mes!lla srrra, vão desaguar no canal do mangue;
na 40 Engenho Velho, o rio Trapicheiro que, precipi
tando-se da serra do Andaraby Pequeno, e percorrendo
a p:lrte plana da freguezia citada na extensão.tle mais de
3.000 metros, vai desaguar na praia Formosa; o de S.
João que sahindo da mesma serra- e juntando-se em seu
percurso ao do Maracanã-, que sabe da sel'l'a da Tijúca,
vão des:lguar na mesma praia a pouca distancia daqueJlas;
sendo certo que todos estes rios, que outr'ol'a eram
abundallles d'agua hoje nas occasiões da sêcca, ou pou
cos dias depoi , nenhuma agua contêm, facto que lam
bem nOLa:se nos ciLadas antecedentemente.

Além dos rios, riachos, e corregos que acabamos de
mencionar, e qne tanta similitude dão ás condições hy
il rogr,lpll iri.\s da frcguezia de Jacarópagllá com' algumas

?
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urbanas, 11a ainda outras nestas ·~ue não convem es
quecer á vista da sua imponancia, constituindo alguns
deHes valiosos mananciaes do abastecimento d'agua a
es ta cidade.

São elles os seguintes:
O rio Carjoca, que, com os corregos PaÍneil:as, Sil

vestre, Lagoinba e Bahia, formam o ruanancia I cha
mado da Carioca, tendo touos sua origem nas vertentes
do Corcovado:

O manancial chamado do morro Inglez, tendo a mesma
origem, e cujas aguas são destinadas a abastecer o bair
ro das Laranjeiras e parte do Ca ttete: a nascen te o
Ilbéo Grande, o rio Tindyba, e o carrego Grande nas
abas do Andarahy, cujas agllas são destinadas a abas
tecer os baitrós do Engenho Novo, S. Christovão, Pe-'
nha; Caju, Bemfica e parte do Engenho Velho:

As cascatas de Robert Benett e do Conde da Estrella
na Tijuca.

Os mmanciaes de 10sé Antonio Alves d ~ Brito, Ge
raldo Caetano dos Santos e serra do Engenho Novo
no Andarahy Grande:

A nascente de D. Castorina na Lag6a, 'etc.
Pois b'em, o volume d'agua e111 todos estes manan

ciaes tem consideravelmente diminuido em virlude do
barharo systema de derrubar as matas onde tiram a
sua origeltll Não seriam elles suficientes, sendo bem
aproveitados para dar agua a fartar ás necessidades
da população desta cidade, ainda em duplicado numero,
sem ser preciso ir buscaI-a longe com tanto sacrificio
dos cofres publicas, si em tempo se tivesse prevenido
por meio de um codigo florestal a denubada das matas
seculares que ornamentam as montanllas em que se
acham suas fon tes genera tivas? Pensamos que sim.

Não sendo, porém, passivei remediar o mal que está
feito, esforcemo-oo's ao meoos para impedir sua con
tinuação e busquemos altenuar o existente. E si to
camos ne te ponto foi só para chamar sohre olle a
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attenção da administração publica e patentea r as al
terações sensiveis que vai experimentando esta cidade
em suas condições hydrographicas á me lirla que ganha
em extensão, e que se vão extinguindo as lindas flo
restas que a circumdam, as:im como a influencia des
favoravel que este facto, a não ter um p,lradeiro, póde
exercer sobre a saude publica desta cidade.

Completam o élo tias condições na turaes semelhan tes
en tre as parochias urba nas e ex~ra -lU uros: i . o o calor
elevado que reina na planicie de todas, excedendo aos
desta cidade em algumas, em que, além da vegetação
enfe~ada que se eneon tra em certas localitiacles, con
corre a escassez ou ausencia das virações de Leste,
SE., E8E., e S~E., que se encarregam de refrescar
durante a tarje a parte litoral desta cidade, taes são,
as freguezias de Irajá e Inhaúrna, inconvenientes ue
que tambem se resentem as do Engenho Velho e En
genho Novo nos seus limites extremos; 2. o o estado
hygrometrico pronunciado que tambem se nota nas
Jllesmas parochias em virtude da evaporação constante
que se elIec.tua dos grandes pantanos e brejaes que
ne.llas existém por toda a parte.

Assim sendo, é natural acreditar que o.') ventos do sql,
á excepção tias lllolestias a -frigore, que elles sempre
determinam em maior escala, são fa "oraveis á sa lulJri
elade publica desta capital sob o ponto de vista do
reinado das mole tias de origem infectuosJ, por is o
que, em virtude de Slla direcção, lançam para fór:! as
emanações que para ella arraslramo quesopramdos ru
mosdo norte; e que e te ,si podem ser bcnefico quantlo
violentos e acompanhados de tl'ovoadascolll cbuvas, tor
renciae , limpando a atmo fera das emanações nociva.,
como em tempos passados su~cedil com freCjuencia,
d vem-s(} tornar muito nocivos,lquantio coincidindo
com trovoadassoccas ou acompanhadas de chuva es
cassa, porque não só ex.acerbam o calor, como auglllen
tam o es!ado hygl'ometrico, contribuindo para lUe '01'
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frequencia e gravidade das moles tias zigmoticas, para
as quaes tantos elementos reunidos se encontram nesJa
côrte por falta de zelo no seu saneamento.

E' exactamente o que acontece nas occasiõ~s das epide
mias de molcstias infectuosas, e tem sempre succedido
no reinado da febre amarella epidemica, das outras
febres, e em geral das mole§tias de origem infectuosa,
cuja frequencia, intensidade e ás vezes manifestação,
coincide com taes condições de meteorologia; no en
tanto que as.oppostas, se são prejudiciaes aos j·á afIecta
dos em virtude das modificações ás vezes profundas que
a descida prompta da tempera tura produz na evolução
das moles tias, fazem diminuir logo a frcquencia dos
at.aques epidémicos, e trdzem rapidamente a declinação
da doença, fazendo baixar os gráos de calor e as alturas
hy.grometricas a despeit@ da saturação da humidade do
ar durante o reinado destes ventos.

Não se infira, entretanto, do que acabamos de dizer
que aclmHtamos perfeita identidade enlre as molestias
attl'ibn idas á acção do elemen to palustre aUi observada s
e as que aqui se encontram; porquanto, não desconbe
cemo" que naquellas, tendo por principio origina rio o
miasma dos pantanos em eu estado natural, mais accen
tuaLlos devem ser os symptomas que as distinguem, e
que este facto que ainda Ila ~,o annos se observava nesta
ciJatle, tem desapparecido para assim dizer, porque a
c"se principio têm se lhe juntado oulros que modifi
cando-o por certa fórIDa, não têm todavia roubado-lhe
sua qualiJalle essencial e a mais digna de atlenção nas
doenças que lhe devem o ser, taes são, além de outros
muitos, os que resultam da fermentação putrida das
immundicias empregadas em larga escala no aterro da
cidade, e que são frequentemente revolvidas pellls es
cavações constantes praticadas no leito das ruas, as que
prov~m das cIDnnaç50s dos encanamentos dos esgotos
paI' causa das obstrucções constantes a que estão sujei tos,
assim como da ac umulação dos homeus c diversas espe-
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ciestle anjmaes em uma gra nde cidade, da existencia das
fabricas industriaes de todo genero no centro das popu
lações compactassem attenção aos preceitos bygienicos
que convem guardar ácerca de taes estabelecimentos,
e que por tanto suas manifestações não podem deixar
de reslmtir-se dos effeitos desse aggregado de circum
stancias e de muitas outras que concorrem no seio de
populações compactas.

D'ahi se origina a disti ncção que frequentes vezes se
nota entre as doenças de fundo p1lustre das freguezias
urbanas e das extra-muros, a serie de anomalias de que
se revestem aquellas em suas fórmas symptomaticas, a
di rersidade de typos e de lesões anatomicas que as acom
panham, Wudindo ás vezes o juizo dCl pratico, princi
palmente se não tem este ainda a base de obsenração
sufficiente para reconhecer as causas dessas anomalias.

Não podendo, porém, nem devendo continuar no es
Lutlo deste ponto, não só por necessitar de desenvolvi
mento que não comporta a natureza'deste escripto, como
porque nos'afastariamos do fim princip,d a que procu
ra mos aLtingir, não proseguiremos nalle, para expormos
~s conclusões geraes, que nos parece se poderem deduzir
ácel'ca do movimento da população em todo o municipio
UUI'ante o quatriennio de que nos occupamos.

CAPITULO V.

SUMMAfilO.- Conclu ões sobre o movimen to da população em
todo o município depois do recenseamento de i872.

Resumindo os dados expostos chega-se aos seguintes
resultados que. se podem considerar COI!l.O aproxi
mados da. exactidão:

:1.0 Que nasceram em todo o municipio, durante o
quatriennio de 1.873 a 1.876, com exclusão da freguezia
de Irujá 33.813 crianças, admiLtindo 10 °10 de accres
cimo sobre os nascimentos ~onheGid .
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2. 0 Que d'entre os nascidos contam-se 3.983 ingenuos.
3. 0 Que a cifra da 'mortalidade geral, excluidos os

nascidos mortos nesta côl'te e os 26 de Guaratiba, "llttin
giu a 53.146, entre os quaes figuram 7.554 escravos, a
selber: 870 nas freguczias extra-muros e 6.684 nas ur
banas.

4.0 Que dos nascidos vivos eram i5.865 do sexo mas
culino, 15.309 do feminino e 2.639 não determinado.

5.0 Que elos mortos incluídos os de nascimento eram
homens 35.523, mulheres 19.991..

6. o Que sendo a média da mortalidade das crianças
até sete annos represen tada pela cifra de 3108,25,
sua proporção relativa á dos nascimentos foi de 38,36
para 100 e de 383,6 para LODO neste periodo.

7. o Que figurando a dos escravos nas fregue
zias urbanas com o algarismo 6.684 e com o de 870
nas outras, ou com o total de 7.55~ em todas as paro
chias citadas, segue-se que decresceu a população es
crava' nessa proporção, e mais na de 185, que foram
libertados pelo fundo de emancipação, perfazendo a
somma de 7.739 escravos desapparecidos por estas
causas. ('1)

8. o Que comparando a cifra média ela população de
facto no decurso do quatriennio com a obtida pelo re
cenS6amento de 1872, reconhece-se que o augmento
obtido neste periodo , excluida a da freguezia de Irajá,
foi apenas de 1.0.726 pessoas livrê~, segundo os calculas
parciaes fei tos.

9. o Que a dos casamentos regulou .annualmenle de
4,8 para- 1.00 mulheres solteiras ou viuvas de 16 a 30
annos e de 2,8 homens para iDO no mesmo os lado e idade.

(i) Fizemos lodo o pos~ivel p:lra chegar ao conhecimenlo do
tolal dos eSCl'avos libertado, a Iim de avaliaI' do decrescimento
da pupula ão respectiva, a sim como da substituição que houve
com o novamente importados das provincias, mas nada pude
mos alcan~ar a esle respeito, apezar de todos os esforços que
emll'egamo . .
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10. Que a cifra geral da mortalidade no quatrien
nio regulou na média 4,,36 % na população das fre
guezias mbanas e 2,32 nas outrás, com exclusão da de
Irajá.

iI. Finalmente que os resultadas obtidos em relação
á mortalidade neste periodo d-evem ser attribuidos ás
grandes perturbações sanitarias que occorreram, e não
podem ser tomados com a expt'essão da mortalidade 01'

djnaria deste municipio, attentas as razões que para isso
influiram.

Áqui clamos por findo o estudo que emprehendemo
ácerca desta importante questão soci(jlogica em virtude
da posição que occupámos, emprehendimento superior
ás nossa~ forças comparada a' magnitude do assumpto
e as difIiculdadts inherentcs a esse estudo na carencia
dos documen tos precisos para semelhante tentamen.

E comquanto sejamos ô primeiro a reconhecet' que
está elle muito áquem de satisfazer as exigencias da
sciencia em questão de ordem tão elevada, apezar dos
esforços que empregámos com sobra de boa vontade,
não duvidámos de apresentaI-o, como simpls tentativa
de Lão jnteressante estudo e para tornarmos bem pa
tente a urgente necessidade de organizar-se o serviço
do registro dos nascimentos e dos casamentos e de se
fazerem certos melhoramentos no systema adoptado na
confecção de nossas estatisticas mortuarias, e de se es
tabelecerem outras medidas necessarias ao conheci
men to do movimento da população do Imperio, com
algum acerto, e finalmente de fazer conhecer de modo
succinto as principues causas da mortalidade desta cida
de, tendo em vista desper ta rmos sobre ella a at tenção
da administração publica, á qual assiste o direi to e dever

i6 I H.
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de velar sobre ludo quanto diz respeito ao bem estar da
sociedade collectiva.

Por bem pagos nos daremos dos esforços e sacrificios
que fizemos para a consecução dos dados reunidos nes te
trabalho, si fdr elle digno de merecer alguma attenção,
e i outros mais habilitados quizerem aperfeiçoai-o,
prl:lenchendo as lacunas que o pejam, não só por falta
de certos esclarecimentos precisos, como pela brevidade
do tempo com que foi feito.

FUI.
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