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PE IMPRENSA NACIONAL
IOTECA

Sua Alteza Imperial Regente, em nome de Sun
.Majestade o Luperador, desejando que a questão
suscitada sobre o empreso do chumbo nos reservatórios e encanamentos subsidiarias ou derivações do
serviço de abastecimento d'agua a esta capital, seja
elucidada em ordem a fazer desapparecer qualquer
escrúpulo ou receio por parte da população e a habilitar o Governo a providenciar definitivamente
sobre este assumpto como mais acertado parecer ;
ha por bem nomear uma commissão composta do
conselheiro d'estado Visconde do Rio Branco, como
presidente, e dos proíissionaes Visconde de Santa
1/abel, Barão de Lavradio, Barão da Villa da Barra,
Br. Manoel Maria de Moraes 'c- Valle, Dr. Francisco de Menezes Dias da CrtizV 'Dr. Francisco Praxede.s de Andrade Pertence, Dr. João Joaquim
1'i/arro, Dr. Felicio dos Santos, Dr. João José da
Silva, professor Ernesto Guignel, Máximo Innocencin
Furtado de Mendonça, engenheiros Francisco,Carl»S
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da Luz, ]3ento José Ribeiro Sobragy. António de
Paula Freitas, André Reboliças e Lu i/. H a p h a e l Vieira Souto, para de conformidade com as instrucções
que a esta acompanham, assignadas pelo chefe da directoria das obras publicas, proceder aos estudos,
experiências e inquéritos que á solução da mesma
questão se fizerem necessários.
Palácio do Rio de Janeiro em 3 de Abril de 1877.—
Tliomas José Coelho de Almeida.

Inatruccões n que se i-efei-e a portaria tlesl» <!.-<! .-<.

Â eommissSo dividir-se-ha cm secções; compelindo especialmente a cada uma destas os seguintes
trabalhos, os quacs serão distribuídos como l'òr
mais consentâneo á aptidão de cada um dos seus
membros:
!.•' Analyse das aguas potáveis canalisadas para
uso dos habitantes da cidade do Rio de Janeiro. As
amostras das aguas serão recolhidas de reservatórios de chumbo o u a t r a v e z d e canalisação do mesmo
metal, que se achem funccionando: procedendo-se
distinctamente para com umas e outras ;
2. iT Essa analyse elTccluar-sc-lia no laboratório da
Casa da Moeda e nos das líscolas de Medicina e Polytechnica;
3. a Inquérito sobre a i n f l u e n c i a conhecida ou susp e i t a d a , que na saúde publica tenha por ventura
exercido o emprego do chumbo na distribuição das
aguas alimentares desta capital;
Nesse inquérito far-sc-ha expressa declaração dos
factos que forem denunciados e estudados ; mencionando-se os males causados, os indivíduos que
os experimentaram, e quaesquer informações que
contribuírem para o conhecimento da verdade.
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4.° Se, á vista do resultado a que chegar a commissão, pôde, sem inconveniente, continuar o emprego do chumbo na construcção dos reservatórios
e na canalisaçúo dos pequenos ramaese derivações
para os prédios, sendo abolido da canalisação g e r a l ;
ou se o Governo deve ordenar a substituição de toda
ajtubagem e reservatórios existentes, proscrevendo
para sempre o uso do chumbo em todas as obras
onde n agua potável se acharia em contacto com
aquelle m e t a l ;
5.a Proscripto que seja o chumbo, indicar qual o
metal que devera s i i b s t i t u i l - o , tendo em consideração a salubridade, as condições económicas e de interesse para n população, c as vantagens que o
chumbo offerecc nos misteres em que é empregado
no serviço de abastecimento d'agua;
G- a Relatório de todos os trabalhos da commissâo.
Tratando-se de objecto da maior importância, e do
qual poderá resultar pesado encargo para a população desta capital, as respostas da commissâo deverão ser precisas e terminantes; sendo consideradas como favoráveis as que forem expostas sob
forma dubitativa e tiverem em seu favor a experiência.
Directoria das obras publicas em 3 de Abril de
Í8T7.—Manoel, Bua r que de Mnccrln.

Rio de Janeiro, 17 de Julho de 1878.

Illm. e E x . Sr.

Por portaria de ;-j de Abril do anuo lindo nomeou
o Governo Imperial uma commissão, incumbindo-a
de proceder, de conformidade com as instrucções
que acompanharam a referida portaria, aos estudos
e inquéritos que julgasse necessários para determinar a natureza e grau da influencia que por ventura
exerçam os tubos e reservatórios de chumbo sobre
as aguas potáveis do Rio de Janeiro, tanto canalisadas como em via de canalisaçfio.
Dando começo ao desempenho deste honroso
encargo, reuniu-se irnmediatamente a commissão,
cm uma das salas da Secretaria d'Estado da Agricultura, e, para facilitar o estudo de tão complexa
questão, resolveu «distribuir os seus membros pelas
seis sub-commissões seguintes :
1.—Primeira secção deanalyse (aguas da Carioca):
Drs. Visconde de Santa Izabel, conselheiro Manoel
Maria de Moraes e Valle e João José da Silva.
II.—Segunda secção de analyse (aguas do Tinguá):
Professor Ernesto Guignet,e Drs. António de Paula
Freitas e André Rebouças.
III.^Terceira secção de anaUjse (aguas do Jardim Botânico) : Drs. Barão da Villa da Barra, João
Joaquim Pizarro e Felicio dos Santos.
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IV.—Quarta secção de anahjs'e (aguas do Maracanãj-.Drs. Francisco Carlos da Luz, e Bento José
Ribeiro Sobragy, c Máximo Innocencio Furtado de
Mendonça.
V.—Secção de inquérito : Drs. Barão do Lavradio,
Francisco de Menezes Dias da Cruz, Francisco Praxedes de Andrade Pertence, João José da Silva e
Felicio dos Santos.
VI.—Secção de redacção e correspondência : Drs.
Visconde do Rio Branco, Luiz llaphel Vieira Souto,
João Joaquim Pizarro e António de Paula Freitas.
Permitia V. Ex. que, aqui demos um resumo dos
trabalhos executados e das conclusões a que chegou cada uma d'estas secções.
A primeira analysou as aguas da Carioca passadas por um longo encanamento de chumbo
(738m) e colhidas quer antes, quer depois de entrarem para um reservatório do mesmo metal.
Em quatro exames chimicos os reactivos indicaram nas aguas a presença do chumbo, cuja d.osagem deu em media 0,R''000309 por litro.
A' vista d'cstc resultado concluo a secção q u e
'' se a media do chumbo existente em cada litro for
realmente 0,s''000309 (em qualquer das aguas) e se
cada indivíduo consumir diariamente como bebida
e na preparação dos alimentos dous litros e meio
d'agua (emPariz regula dous litros, segundo Knapp),
terá ingerido por dia 0,sr000772, p*or mez 0,s>-02316 e
por anno 0,S1'2S178.
« Accresce que nem todo o chumbo é absorvido ;
mas quando assim seja, será preciso um anno inteiro para que na economia se possa accumular um
pouco mais da quarta parte de uma gramma, dado
o caso que nenhum chumbo tivesse sido eliminado
durante o mesmo tempo. »
A segunda secção procedeu á analyse quantitativa e qualitativa das aguas dos rios Santo António,.
São Pedro e Ouro. Em seguida deixou as d'este ultimo
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manancial em contacto com nm cano de chumbo
novo, durante 14 dias, e examinando as encontrou
0,s''002 de chumbo por litro. O relatório termina por
estas palavras :
« Notando-se que é muito extraordinário guardar-se agua em contacto com o chumbo novo, por li
dias, e que além d'isto aquella quantidade de chumbo
é muito menos considerável do que a encontrada
cm a l g u m a s cervejas já amilysadas, contendo, por
exemplo, 0/ r Ol2 de chumbo mctallico por litro, vê-sé
que tiãn offerece //rrif/o ali/um o emprego de canos
de chumbo para a canalização das aguas da sc/vvc,
do Tinguá. »
A terceira secção não apresentou relatório dos
trabalhos que emprehendeu ; mas declarou que,
tendo feito diversas analyses sobre aguas do Jardim
Botânico, que havião percorrido encanamentos de
c h u m b o , « e m nenhuma encontrou quantidade de sal
plumbico que pudesse ser dosada.»
Cumpre, entretanto, observar.que a primeira secção, por engano de. procedência., analysou uma
porção d'agua do rio Macacos (Jardim Botânico),
esconda j x i r i ima I n b a g e m ]>l u mbica recebe, obtendo
em resultado 0,-'(».')l)(j<)(j de chumbo por litro, como
V. Kx. verá á p a g i n a .'Í2.
Operou a quarta secção sobre aguas do rio Maracanã, colhidas em differentes pontos da cidade, ou
conservadas por prasos diversos cm tubos e reservatórios de chumbo. Em 46 experiências a máxima
q u a n t i d a d e de chumbo encontrada foi de 0,«r00065
por litro d'agua.
Como trabalho complementar apresentou a secção:
1.°, uma niiulyse quantitativa e qualitativa da pellicula que se forma no interior dos tubos de chumbo,
e outra do resíduo deixado por aguas colhidas em
umahica do Campo da Acclamação; 2." uma dosagem d<> c h u m b o c o n t i d o c.ni differentes amostras de
rapé e aguardente, achando naquelle 0,«r183 a 0,sr298
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do metal, por bote, ou 229,* r 5, e nesta 0,^394 por
litro.
A quinta secção elaborou um minucioso relatório
sobre o inquérito clinico a que procedeu, afim de
reconhecer a influencia por acaso exercida na saúde
publica pelo emprego do chumbo nas canalisações
d'aguas potáveis desta capital.
O trabalho começa por um estudo acerca da influencia physio-patholoigica do chumbo sobre o organismo, seguindo-se-lhe outro acerca da nosologia
do Rio de Janeiro e das moléstias peculiares á nossa
cidade, que, por semelhança de feição, podessem
fazer desconfiar de uma etiologia saturnina.
p]is a conclusão dedusida destas investigações :
« Assim, pois, parece a esta commissão que até
agora não se tem observado positivas alterações
da saúde publica que se possam attribuir á influencia
saturnina das aguas potáveis do Rio de Janeiro.
«Essa conclusão, se exclue o receio de perigos
provenientes da tubagem do chumbo para as aguas
que actualmente abastecem a nossa cidade, não
importa, se não por analogia, a innocuidade dos
conductos plumbicos para outras que não contenham os neutralisantes chimicos convenientes e
estejam em condições differcntes, de modo a dissolverem proporções maiores do metal. Para cada
agua, na falta de observação por longos annos, só
a experiência poderia resolver a questão de modo
definitivo, examinando comparativamente (o que
não ô difflcil) se, em circumstancias idênticas,
outras aguas dissolvem mais o chumbo do que as
actualmente usadas, cuja innocencia está provada.
<i Importa também considerar que, embora não
realisada a previsão, pôde acontecer que, por circumstancias especiaes, neste ou naquelle reservatório local uma maior dissolução do chumbo tenha
logar e determine accidentes tóxicos.»
Emfim a sexta secção promoveu os trabalhos de
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redacção c correspondência, ( que couberam especialmente ao Dr. Vieira Souto, diz o presidente da
commissão ) e completa agora a missão que lhe foi
confiada, apresentando a V. Ex. este relatório.
Terminados os trabalhos das diversas secções,
reuniu-se a commissão geral em 6 e 12 do ultimo
mez, afim de tomar delles conhecimento, e em 8 e 16
do corrente para, á vista das conclusões de taes estudos, deliberar sobre a resposta que lhe cumpria
enviar ao Governo.
As decisões foram to iradas com restricções por
parte dos Drs. liarão de Lavradio, Sobragy, Rebouças
e João Silva, e Furtado de Mendonça,os quaes pensam
que embora não se tenha verificado entre nósnenhum
accidente devido ao uso dos reservatórios de
chumbo, conviria entretanto rccommendar ao Governo que d'ora avante prefira ao chumbo outro
material apropriado, para as caixas que forem
construídas, visto que o pouco escrúpulo no aceio e
preservação destas pôde, em determinadas circumstancias, tornar nociva a agua que contiverem.
Os mesmos membros, com excepção do Dr. João
Silva, pensam também que conviria substituir o
chumbo pelo ferro nas canalisações que não forem
de simples derivação.
A maioria da commissão, porém, considerando
estas resalvas de voto não só discordantes dos
princípios em que baseou o seu parecer, como excusadas á vista dos quesitos formulados pelo Governo; e reportando-se aos resultados das analyses
chimicas e ao minucioso relatório da commissão
de inquérito, deliberou responder do seguinte
modo aos quesitos constantes das instrucções
que acompanharam a portaria de 3 de Abril
de 1877:
1.° Não ha necessidade da substituição da tubagem e reservatórios de chumbo, que acualmente
existem 110 Rio de Janeiro.
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2.° Pôde, sem inconveniente para a saúde publica,
continuar o emprego dos Uibos de derivação e
reservatórios de chumbo nos trabalhos de abastecimento d'agua á capital do Império.
Deus Guarde a V. Ex.
Illm. e Exm. Sr. Conselheiro João Lins Vieira
Cansansão de Sinimbu, Presidente do Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negócios da Agricultura, Commercio c Obras Publicas.
Visconde do Rio Branco.
Luiz Raphael Vieira Snuln.
J>r. António de Paula Freitas.
Dr. Aitloiiin Felioio dos Santos.
l)r. Francisco Praxedes /li- Anilrinle P/'rlem:e
Dr. Manoel Maria de Moraes e Valle.
Barão da Villi da Barra.
Carlos Ernesto Guignet.
Dr. Francisco Carlos da Luz.
Dr. João Joaquim Pi;nrro.
Dr. João José da Silva.
Barão de Lavradio.
André Rebouuis.
Benw José Ribeiro Sobr/njij.
Máximo Innocencio Furtado de Mendonça.

Deixaram de assignar este relatório os Srs. Drs. Visconde do Santa
Isabel e Krancisco do Jlrnpzes Dias da Cruz, camquanto tomassem
parte proominente
nos traliallios da primeira e q u i n l n sub-commissões, a t j u e l l i 1 poi- toe ido para a l í u n i p a . este por seu infausto fallecimento antes das ultimas reuniões da conirnissão geral.

RELATÓRIOS

DAS

STJB-COMMISSÕJUS.

ILLM. F. EXM. SR.

A Commissão especial, nomeoda'.por V. Ex., para
onalysar as aguas dos rios de Santo António, S.
?edro c Ouro na serra do Tinguá, as quaes o governo
imperial projecta conduzir até o município neutro,
a fim de abastecer a«sua população, tem a honra de
apresentar a V. Ex. o resultado dos seus trabalhos,
.que, segundo consta do relatório incluso, consistiram em analyses das referidas aguas colhidas
directamente nos rios, e de aguas permanecendo em
contacto com chumbo novo durante quatorze dias.
A Commissão tem o prazer de declarar, que, á
vista dos resultados, que colheu, o emprego dos
canos de chumbo para a canalisação das aguas da
serra do Tinguá não offerece perigo^ algum.
Deus Guarde a V. Ex.—Illm. e Exm. Sr. Visconde
dg Rio Branco,'Presidente da Gommissão nomeada
pelo governo imperial para examinar a influencia do
cllumbo sobro as aguo s destinadas ao abastecimento
do município'neutro.
Rio de Janeiro, 24 de Outubro de 1877.— Carlos
Ernesto Guignet.'—André Rebouças. — A. de Paula
Freitas.
A. l

A analyse dos gazes, existentes n^sta agua, dá o
seguinte, por litro, na temperatura de 21° cent. e
•na:pressão de

se das amas do ta
(J

-U

Gaz carbónico
» •oxigeneo
» azoto e talvez outros.

Rio de Santo António.
•

*

•

•

A agua deste rio, submeftida aos reactivos comfriuns, nSo apresentou reacção sensível.
Oazotato de prata dá apenas um resíduo, que
pesa :
Resíduo toial — . ...............
»
depois de 'calcinado ---'• Matérias orgânicas.

0«r,023
08r,020
0?r,003

A analyse dos gazes existentes nesta agua dá o
seguinte, por litro, na temperatura de 22° cent. e na
pressão de 761mm.
Gaz carbónico
—
» oxigeneo.
» azoto e talvez outros.

Dcc,39

Total.
Rio d'Ouro.
À agua deste rio apresenta os mesmos caracteres
que as dos precedentes.
Evaporando-a a secco, encontra-se por litro um
resíduo, que pesa:
Resíduo .'
\ .;
»
depois de calcinado
Matérias orgânicas.

'.

'Osr,010
Osr,OÓi

A analyse dos gazes dá em cada litro, na temperatura de 25° cent. e na pressão de761mi11, o seguinte:
Gaz carbónico
0CC,3Q
» oxigeneo
6CC,00
lõcc,50
» azoto e talvez outros

Total
Rio de S. Pedro.
+

Com o azotato de prata a agua deste
leve reacção. Evaporando-se a*sèccoi
por litro um resíduo que pesa :
Resíduo e capsula
Capsula vasia
.,

Occ,52
'6CC,45
15CC,47

rio' produz
encontra-se
rr

I0í. ,lt0 .
16»r,085 •

Resíduo só
.»
depois de calcinado

O'r,025
O'r,020

Matérias orgânicas.

O"r,005

Total

21CC,80

Esta agua foi também analysada, tendo permanecido em contacto com um cano de chumbo novo
durante 14 dias, c obteve-se o seguinte :
Foram evaporados.a secco dous litros d'agu;i, e
tratado o resíduo pelo acido azotico diluído. A addição do -hydrogeneo sulfuretado determinou um
precipitado no estado de su-lfureto de chumbo, que

depois, sendo, pesado no estado de sulfato de
chumbo, deu o seguinte resultado :
Peso .da capsula de porcellana e rcsiduo.
5«r,155
» da capsula vasia
—
5"r,147
» da cinza do
filtro....
'.... "o^-,002
» do sulfato de chumbo.....
Osr-,006
Ora, tendo o sulfato de chumbo 68 °/o de chumbo
metallico, conclue-se, que os dons litros d'agua
contêm.0»r,004 de chumbo, ou p«r,002 por litro.
Quando tratada esta agua sem reducção de volume
pelo acido sulphydrico, apresenta uma leve coloração.
A agua, que permaneceu menos tempo em contacto
com o cano de chumbo, conteve chumbo já enri proporção muito menos considerável e não dosavel.
Notando-rse, qúeémuitcrextraordinario guardar-se
agua em contacto-com o chumbo novo, por 14 dias,
e que aiém disto aquella quantidade de'chumbo'é
muito menos considerável do que a encontrada em
algumas cervejas já analysadas, contendo, por
exemplo, O'r,012 de chumbo metallico por litro, vê-se
que não offerece perigo algum o emprego dos canos
de chumbo para a canalisação das aguas da serra do
Tinguá.
As aguas analysadas foram cuidadosamente recolhidas pelo distincto chimico o Sr. Dr. Daniel
Henninger, e as analyses foram executadas pelo Sr.
Augusto Telles preparador do laboratório dirigido
peio Professor E. Guignet, abaixo assignado,
Rio d.e Janeiro, 24 de Outubro de 1877.- Carlos Ernesto Guignet.— André .Reboliças. - A. de Pmíla
Freitas.

ILLM. K- EXM. Sh.

A Commissão incumbida de analysar as aguas
do rio Maracanã tem a honra de passar ás mãos
de V. Ex. o relatório de seus trabalhos.
Deus Guarde a V. Ex.—Illm. e Exm. Sr. Conselheiro de Estado Visconde do Rio Branco.—Rio de
Janeiro, 12 de Novembro de 1877.—Bento José Ribeiro
Sobragy.—Francisco Carlos da Luz.—Máximo .Innoccncio Furtado de Mendonça.

Relatório dá Comissão encarregada de
da Casa
as aguas
A Commissão encarregada de analysar no laboratório da Casa da Moeda as aguas do rio Maracanã, passadas por encanamentos e reservatórios
de chumbo, vem apresentar -o resultado de seus
trabalhos que tiveram começo a 20 de Abril'do corrente armo, c foram executados na ordem que
srgue. •

» .

Agua da bica publica da rua do Priu-.
cipe dos Cajueiros e s q u i n a d a do-Costa, colliida ás li horas da tíianliã do dia 20 de
• Abril. (Esta agua foi tirada a cerca de 2.800m
da'origem do encanamento de chumbo,
sendo o total deste 3.362™; diâmetro .Om,098.
O encanamento funcciona ba cerca de vinte
annos).

l. a Experiência.—Em l litro da agua no estado
normal e acidulada com. algumas gottas de acido
nítrico fez-sc passar uma corrente de acido' sulphydrico. Não houve producçãb de ' precipitado
nem coloração sensível que denotasse presença do
chumbo.
2. n Experiência.— Evapo«aram-se 2 litros da a'gua
acidula'ndo-a com. acido nítrico, o reduzindo-a a
—do seu volume:.uma corrente de-acido sulphydrico produziu coloração escura.
3.a Experiência.—Evaporaram-se/ 10 litro.s ale á
seccura. O resíduo foi tra.tado polo acido azotico, c.
expellida a máxima parte deste, addicionou-se agua
distillada, ferveu-se e filtrou-se. Dividiu-se o "liquido
em duas partes; uma. foi tratada pelos seguintes
reagente's:
Cliromato de potássio—produziu coloração fraco,
amarella;
lodureto de po-tassio—coloração amarelFa ;
Acido- sulphurico—precipitado branco, muito ténue, apparecendb mais pronunciado pela addição
de alcohol c escurecendo em presença do acido sulphydrico.
Na segunda parte, do liquido fez-se passar uma
corrente de acido sulphydrico que produziu precipitado negro o qual sendo dissolvido a quente em
acido azotico estendido, evaporada a solução e retomado 'o resíduo por agua distillada, foi tratado
pelos reagentes:
Cliromato de potássio—precipitado amarello ;

• lodureto de potássio— precipitado amarello ;
Acido sulfurico — precipitado branco, mais appafente pela-addição* de alcohol e ennegrècendo em"
contacto-com o atido sulphydrico. ' .
•4.a Experiência.— Evaporaram-se- 40 _litros da
agua, tendò-se ajuntado um pouco de acid'o azotico;
expellida a maior parte deste, addicionou-sc-~ogua
distillada, ferveu-se e filtrou-se. No liquido fez-sc
'passar uma corrente de gaz sulphydrico que produziu 0=rr-,010 de sulfureto de chumbo, correspondente
a Osr-,00022 de chumbo, por litro da agua.
5. a Experiência.—Tendo-se filtrado cinco vezes
agua da mesma procedência, «n papel de filtro do
laboratório, evaporou-se um litro addicionando-se
acido azotico; dissolveu-se o resíduo em agua distillada, fiHrou-se. No liq*uido b gaz- sulphydrico
accusou traços de chumbo.
G. a Experiência.—O filtro que serviu para filtrar
• a agua da experiência antecedente, foi tratado pelo
acido-azotico diluído fervente; evaporado o liquido
e addicionando-se agua distillada ao resíduo, filtrou-se:" uma corrente de gaz sulphydrico produziu
coloração escura de sulfureto de chumbo. Vêrificou-se que esta.coloração não'provinha de algum
metal que o papel de filtro pudesse conter..
Agua do reservatório da repartição das
Obras Publicas, colhida a 23 de Abril. (Esta
agua percorre um encanamento de chumbo
de 820m de comprimento c Om,055 de diametr». O encanamento funcciona ba mais
âf cinco annos.)

7.a Experiência.—Evaporou-se l litro e procedeu-se como nas experiências antecedentes para a
verificação do chumbo. O gaz sulphydrico produziu
"precipitado escuro'de sulfureto de chumbo.
8.a Experiência.— Evaporaram-se 7'litros, seguindo-se o processo já desc-ripto para ohter-se o
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sulfureto de chumbo, o qual foi reduzido a sulfato
pelo modo seguinte:
Dous pequenos filtros de peso idêntico e formando
um filtro duplo, serviram para apanhar-se o sulfureto
de chumbo. Depois de secc"os, foram separados-e
incinerados â parte em dous cadinhos d.e porcellana tarados; as cinzas foram tratadas, a um calor,
brando, por gottas de acido azotico fumante e-pôs-'
teriormente pror algumas gottas.de acido sulfurico'
concentrado, aquecendo-se fortemente para expellir
'o excesso de acido. Differenca.de peso entre o
cadinho que continha o filtro com o sulfureto-e" o
cadinho que continha só o filtro — Osr',003 de sulfato
de chumbo, correspondente' a4Or-,00029 de chumbo,
por litro da agua. •
i
Agua do mesmo reservatório, colhida
a 3 de Maio. (Esvasiado o reservatório até
10 centímetros acima da torneira, colheu-se
agua límpida; vasculhado levemente o rc- •
servatorio com uma vassoura nova, collieu-se
agua barrenta, tendo em suspensão muita
matéria solida.) ,

9. a .Experiência. — (Agualímpida). Evaporaram-Se
5 litros.
Producção de sulfureto de chumbo que transformado era-sulfato de chumbo, deu osr-,003, corres r
pondente a O'r-,00041 de chumbo, por litro.
10.a Experiência.—(Agua barrenta] Evaporaram-se
5 litros da agua com toda a matéria solida em
suspensão..
Tratou-se o residuo convenientemente, e obtevese sulfureto de chumbo que reduzido a sulfato produziu l«r-,994, correspondente a Osr-,272 de chumbo,
por litro.
11.a Experiência.— (Agua barrenta) Filtrararn-s e e
evaporaram-se 5 litros. O acido sulphy-drico accusou.
traçosn de chumbo.
12. Experiência.— A matéria solida proveniente

da filtração da agua quo serviu para a experiência
antecedente, depois de secca foi tratada pelo acido
azotico, filtrada a solução e evaporada até a seccura,
foi retomado o residuo por nguu distillada. O acido
sulphyclrico produziu sulfureto de chumbo em grande quantidade.
13.a Experiência.—-Dosou-se
o chumbo contido na
referida matéria solida; 7"r-,48 produziram sulfureto
de chumbo que transformado cm sulfato, deu 0?r-,853,
correspondente a O'r-,5S2 representando 7,79%, de
chumbo.
14.a Experiência.—Repetição da antecedente ; duas
grammas da matéria solida produziram O'1'-,203 de
sulfureto de chumbo correspondente a O'r-,1758 de
chumbo,
sendo portanto 8,79 "/0.
15.a Experiência.- Repetição das duas antecedentes. Sobre O'1'-,731 da matéria solida obteve-sc sulfureto de chumbo, que reduzido a sulfato produziu
(&'-,080 ou 8,03%. de chumbo.
Agua do reservatório da casa n."142 da
rua do Príncipe dos Cajueiros, colhida a 9 do
Maio de 1877. (Esto reservatório linha sido
limpo havia quatro mezes. A agua colhida
veio com toda a matéria solida que estava n»
fundo, pois a caixa estava quasi vasia.)

1G." Experiência.— Evaporou-se l litro da agua
tendo cm suspensão pouca matéria solida; houve
producção de 0»r-,01 de sulfureto de chumbo correspondente
a O'r-,00860 de chumbo.
a
17. Experiência.—Evaporaram-se alguns litros
da mesma agua tendo sido anteriormente filtrada. O
acidoa sulphydrico produziu traços de chumbo.
18. Experiência. — Dosou-se o chumbo contido na
matéria solida ; duas grammas produziram O"1'-,22525
de sulfureto de chumbo correspondente a O1'-, 11)5 de
chumbo
ou 9,75%.
19.a Experiência. — Repetição da antecedente.
Achou-se 7,93 % de chumbo na referida matéria
solido.

— H —
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Procedeu-se á analyse dessa matéria e o resultado foi o seguinte:
Pb
6,55
Fe2 O3
17,70
Ca
0,22
Mg
0,49
H
traços.
Na
»
CO1

SiO2
Cl
SÓ4
PO1
Argilla
Quartzo pulverulento
Matéria orgânica (contém azoto)
Perda..

0,30

1,40
traços.
»
»
j
{40,40
)
. i 32,94
100,00

Agua da bica publica da rua do Príncipe
dos Cajueiros esquina da do Costa, coibida
a ii de Maio de 1877.

20.a Experiência.—Evaporação de 10 litros. Obteve-se sulfureto de chumbo que reduzido a sulfato,
produziu 0»r-,002, corespondente a Osr-,00014de chumbo, por litro.
Agua da bica publica cio campo da Acclamação em frente á Casa da Moeda, colhida
as 2 horas da tarde de ii de Maio de 1877.
(Esta agua percorre um encanamento de
chumbo de 21.CO™ de comprimento e 0™,09G
de diâmetro. O encanamento funcciona hn
cerca de vinte annos.)

21. a Experiência.— Evaporação de 5 litros. Obteve-se sulfureto de chumbo, que reduzido a sulfato,
produziu 0»r-,0025 , correspondente a O»'-,00034 de
chumbo, por litro.

Agua de uma das bicas da Casa da Moeda,
colhida ás 12 horas do dia 12 de Maio. (Esta
agua estava barrenta em consequência de ter
chovido na véspera. O encanamento 6 uma
derivação de tubos de chumbo de cerca de
300™ e Om,041 de diâmetro ; funcciona ha 10
annos pouco mais ou menos.)

22.a Experiência. —Evaporou-se l litro. Tratado
o resíduo convenientemente, accusou presença de
chumbo.
23. a Experiência. —Tendo-se deixado a agua em
repouso, decantou-se e o pequeno deposito foi analysado: accusou chumbo.
Agua da mesma bica, coibida a 13 de Maio
ás ii horas da manha (tempo chuvoso).

24. a Experiência. — Evaporação de 10 litros. Producção de sulfureto que transformado em sulfate,
deu 0»r,0095, correspondente a Osr,00065 de chumbo,
por litro.
Agua da bica da escola publica da freguezia
de Santa Rita (rua da Harmonia), colhida a
17 de Maio de 1877. (Encanamento de chumbo
que principiou a funccionarno dia 20 de Fevereiro do corrente anuo. Comprimento 138™,
diâmetro Om,030.)

25.a Experiência.—Evaporação de 20 litros. Producção de sulfureto de chumbo, que reduzido a sulfato, deu 0«r-,0135, correspondente a 0°'r-,0(J046 de
chumbo, por litro.
Agua da bica do campo da Acclamação em
frente á Casa da Moeda, colhida a 21 de Maio
de 1877.

Esta agua, como todas as outras de que temos tratado, desde que principia a aquecer-se deixa depor
uma matéria solida composta de argilla em sua maior
parte.
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26. [l Experiência.— Evaporaram-se 5 litros até se
reduzirem a 200 cent. cub. ; filtrou-se. Analysada a
matéria terrosa que ficou no filtro, achou-se chumbo.
Analysada a agua que se reduziu e filtrou, o acido
sulphydrico revelou traços de chumbo.
Agua da bica publica da rua do Senado cai
frente A. travessa do menino nome, colhida ás
12 horas do dia 28 de Maio de 1877. (Ramal de
chumbo de 4 metros de compriaiento e On',021
do diâmetro.)

27.a Experiência.— Evaporação de 10 litros,
acido sulphydrico accusou traços de chumbo. •>

O

Agua da bica da rua do Príncipe dos Cajueiros esquina da rua do Costa, colhida a
4 de Junho de 1877.
a

28. Experiência.—Evaporaram-se 20 litros, Producção de sulfureto de chumbo, que transformado
em sulfato, deu 0"r-,010 correspondente a Oír',00034 de
chumbo, por litro.
Agua da bica publica da rua do Senado
esquina da do Espirito-Santo* coibida a 13
de Junho â l hora da tarde. (Encanamento
de 4 metros de comprimento e 0™,021 de
diâmetro.)

As,'ua dn mesma bica, culhida a 28 de Junho
deJS77.

31. n Experiência.—Evaporação de 11 litros. Obleve-sc sulfureto de chumbo, que reduzido a sulfato,
deu 0?r-,002 correspondente a Osr-,00012 de chumbo,
por litro.
Agua da bica publica do campo da Acclamacão cm frente á Cisa da Moeda, colhida a
O d e Julho de 1877, tendo estado fechada a'
bica durante 13,3 horas.

32.° Experiência. — A evaporação de 12 litros produziu sulfureto de chumbo correspondente a 0?r-,0003
de chumbo, por litro cTagua.
Agua da mesma bica, tendo estado fechada
durante 36 horas, colhida a 10 de Julho do
{877.

33.° Experiência.-'Evaporaram-se 12 litros. Obteve-se sulfureto de chumbo, que produziu 0"r-,007 de
sulfato, correspondente a O'r',00039 de chumbo, por
litro.
Agua da mesma bica, coibida a 27 do
Julho.

29.° Experiência.—Evaporação de 10 litros. Obtcve-se sulfureto de chumbo, que reduzido a sulfato,
deu Oír-,002, correspondente a0«r-,00012 de chumbo,
por litro.

34.n Experiência.—Evaporaram-sc 9 litros.r Obteve-se sulfureto de chumbo, que produziu 0,s -0025
de sulfato, representando O'r-,00018 de chumbo, por
litro.

Agua da bica da rua do Senado em frente
á travessa do mesmo nome, colhida a 23 do
Junho de 1877.

Agua da mesma bica, tirada ás 9 horas da
manha do dia 30 do Julho.

30.a Experiência.—Evaporação de 10 litros. Producção de sulfureto de chumbo, que transformado
em sulfato deu Oó-r-,005, correspondente aOsr-,00034 de
chumbo por litro,

35.a Experiência.—Evaporação de 15 litros. Dosou-se o chumbo em estado de sulfato e obteve-se
Osr-,010, representando 0"r,00045 de chumbo, por litro
d'agua.

— li —
Agua ila mesma bica, tirada ás li horas da
inanliã do dia 6 de Agosto.

Aííiia da mesma bica, t i n i d a ás 10 lioras
da m a n h ã do dia 18 de Agnslo do 1877.

36.a Experiência.— Foram evaporados 5 litros. Producção deOs r -,0015 de sulfato de chumbo, correspondente a O'r-,0002 de chumbo, por litro.

41. a Experiência.—Evaporaram-se lS,51itros. Dosou-se o chumbo em estado de sulphnto, obtondo-se
0«r-,007 correspondente n Osr-,00025 do chumbo,
por litro.

Agua do reservatório da repartição das
Obras Publicas, colhida a 23 de Abril e analysadaa 8 de Agosto de 1877.

Agua 4fl mesma bica, tirada a 24 do Agosto
ri e 1877.

37.a Experiência. — Evaporaram-se 3 litros. Dosou-se o chumbo em estado de sulfato e obteve-se
Osr',0015, representando Orr-,00034 de chumbo, por
litro. (A agua a que se refere esta experiência esteve
guardada no laboratório cerca de quatro mezes.—V.
a8. a experiência.)
Agua da bica do campo da AcclamaçSo
em frente á Casa da Moeda, colhida a 11 do
Agosto.

42.a Experiência.—Filtraram-se 3 litros da agua,
evaporaram-se, etc. O acido sulphydrico revelou
chumbo.
43.a Experiência.—Evaporação de 3 litros da agua
não filtrada. O gaz sulphydrico accusou chumbo em
maior quantidade do que na 42.a experiência. Analysou-se o filtro que serviu para a filtração da agua
da 42.a experiência; o gaz sulphydrico indicou presença de chumbo.
A g u a d a mesma bica, colhida a 27de Agosto.

38.a Experiência. -Evaporação de 10 litros. Obteve-se sulfureto de chumbo, que transformado em
^sulfato, forneceu 0& r -,C03, representando O'r-,0002 de
chumbo, por litro.

a

44. Experiência.—Evaporação de 10 litros. Obtevese sulphato do chumbo, representando O"1'-,00034
do chumbo, por lilro d'agna.

Agua da mesma bica, colhida às 2 horas
da tarde do dia 14 de Agosto.

39.a Experiência.—Dosou-se o chumbo contido
em 10,75 litros. Obteve-se 0«r-,004 de sulfato de
chumbo, correspondente a 0°'r-,00025 de chumbo, por
litro d'agua.
Agua da mesma bica, colhida a Iode
Agosto ás 10 horas da manhã.

40. a Experiência. — Evaporação de 10 litros, que
produziram Off-,004 de sulphato de chumbo, correspondente a 0«r-,00027 de chumbo, por litro.

Pondo em pratica esta longa serie de experiências, a commissão teve em vista :
1.° Verificar a presença c a quantidade de chumbo
existente nos aguas, e se havia uniformidade na
proporção desse metal, q u a l q u e r que fosse a época
em que as mesmas aguas fossem colhidas.
2.° Verificar a presença e a quantidade de chumbo
existente no deposito argilloso que se forma no fundo
dos reservatórios.
3.° Verificar se a substancia plumbica contida na
agun está dissolvida ou em estado solido.

-
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Avaliando os resultados das referidas experiências, a Gommissão concilie:
1.° Nenhuma das experiências foi negativa quanto
ã presença do chumbo nas aguas, salvo a l. a experiência, em que se operou sobre um litro da agua em
seu estado normal. Não ha uniformidade na proporção de chumbo contido nas aguas, ao contrario
a quantidade deste metal varia muito, sendo cerca
de Orr,0001 a cerca de Orr,OOOG, por litro d'agua. As
principaes causas que determinam esta variação na
quantidade de chumbo, tendo-se em vista a natureza
da camada que se forma no interior dos tubos, parecem ser: 1.° a iutermittencia do fornecimento
d'aguanos encanamentos; 2.° a sôccaem certas estações d o a n n o ; 3 . ° a s chuvas copiosas e bruscas
depois da intermittencia dos encanamentos e de
grandes sèccas,
2.° A quantidade de chumbo existente na matéria
argillosa que se deposita no fundo dos reservatórios
é, relativamente fallando, extraordinária, pois varia
de cerca de 6 %> a corça de 9 %> do peso dessa matéria. A máxima parte desse chumbo não provém
do reservatório, posto que este concorra com um
soffri vel contingente desse metal: a matéria argillosa
chega ao reservatório, para ahi se depositar, já impregnada de chumbo.
3.° Das experiências 5. n , 6. a , 11.a, 17.a, 23.n, 20.a,
42. a , e 43.a vê-se que se a máxima parte do chumbo
contido nas aguas ó retido pelo filtro, comtudo a agua
cuidadosamente filtrada ainda apresenta traços daquelle metal; pelo que, a Commissão não pôde afíirmarcom segurança que não haja nas aguas alguma
pequena parte de compostos plumbicos em estado
de dissolução, tanto mais que não se pôde considerar absoluta a insolubilidade de certas substancias disseminadas em uma massa d'agua enorme
em relação ás quantidades dessas substancias.
Além das mencionadas experiências com relação

;io chumbo nas aguas, fizeram-se algumas outras
sobre aguas colhidas de differentes bicas nos mezes de Junho c Julho (periodo de grande sècca) e
obteve-se em resultado uma proporção de chumbo
maior do que as que aqui se acham consignadas,
nunca chegando, porém, essa proporção a um milligrammn do metal.
•Depois destes trabalhos a Gommissão, attendendo
ao modo pelo qual é feita a juncção dos tubos de
ferro que conduzem a agua do rio Maracanã para n
grande caixa do Barro -Vermelho, c concluindo
à prior i que as aguas quando chegam a essa caixa,
já devem conter chumbo, posto que em quantidade
muito menor, procedeu ás seguintes experiências,
que confirmaram nquella opinião.
Agua da caixa do Barro-Vermelho, colhida
;ís 12 lioras do dia 3'i do Agosto de 1877.

45.a Experiência.—Evaporaram-se 8 litros. Pondo
em pratica o processo já mencionado, o gaz sulphydricoa revelou chumbo.
46. Experiência.—Evaporação de 16,75 litros.
Dosou-se o chumbo em estado de sulfato e achou-se
que a agua tem 0'-'r-,00004 de-chumbo, por litro.
Não deve admirar o resultado destas experiências. Sendo as juntas dos referidos tubos de ferro
tomadas com chumbo, fica sempre nesses lugares
e em contacto com a agua, uma insignificante superfície desse metal, mas que multiplicada pelo grande
numero de tubos, torna-se em ultima analyse bem
soffrivel J .
1
Segundo informações ministradas pela inspectoria geral das obras
publicas da Corte, os encanamentos de ferro que abastecem a caixa
da meia encosta da Tijuca são os que do alto da Boa-Yista se dirigem
•;m quatro ordens para o açude contíguo á mesma caixa. Duasmordens
destes encanamentos compõem-se de canos de ferro de
O ,S8 de
diâmetro interior, e outras duas de canos de ferro de Om,22 de diâmetro interior. Cada uma das quatro referidas linhas tem 5.820™ de
desenvolvimento. Além dos quatro encanamentos que ligam a caixa
do Alto da Boa-Vista com a da meia encosta da serra da Tijuca, na
A. 3
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Proseguindo em suas investigações, passou a
Commissão ao estudo da substancia que se forma
no interior dos tubos de chumbo em consequência
da passagem da agua nesses tubos.
A' Commissão foram fornecidos pela inspectoria
geral das obras publicas, pedaços de tubos de
chumbo, inutilisados, que serviram no encanamento das aguas do Maracanã, e s.obre elles fizeramse as seguintes investigações.
Aspecto interior dos tubos.—Acham-se revestidos
de uma leve pellicula parda, sobreposta a outra pellicula branca.
A pellicula parda parece provir de matérias argillosa e "vegetal. Em alguns lugares dx>s tubos podemse destacar facilmente parcellas desta pellicula e
vê-se que a face que estava em contacto com a
outra é branca, isto é, a pellicula parda acarreta
cornsigo, em uma das faces, parte da outra pellicula.
A adherencia entre as duas pelliculas diminue
muito estando os tubos seccos.
47. a Experiência.— Com um pincel muito macio
(blaireau) destacaram-se, em forma de pó, porções
mais cinco,ra a saber : o das aguas compradas a Alexandre
Moch, que
sondo de O ,278 de diâmetro interior, tem 2.802m de desenvolvimento- o das aguas compradas a António Joaquim de Almeida, que
sendo deO'",28 du diâmetro interior, tem 2.340'" de desenvolvimento;
o que recebe as ayuas das pequenas nascentes existentes entre o Alto
da Bon-Vista e a caixa <l;i meia encosta, e que sendo de 0"',285 de diâmetro interior, tem 123"' de desenvolvimento ; o que mrecebe as aguas
dos córregos doCarangueijo
e Morcego que, sendo de O ,22 de diâmetro
interior, tem 47 m de desenvolvimento ;.finalmente o que recebe as
aguasm dos córregos denominados de Alexandre Taylor, e que sendo
de O ,165 de diâmetro interior, tem 383'" de desenvolvimento.
Entro a caixa d'agua da mesma encosta e a caixa do Barro-Vermelho existem três ordens de encanamentos de ferro ; duas são compostas de canos deO'";285 de diâmetro interior c tem cada muina-8.826 m
.de desenvolvimento, e a terceira, composta de canos de O ,28 de diâmetro interior, tem o mesmo desenvolvimento — 8.826'".
Das mesmas informações consta que ba em communicação com os
encanamentos geraes de ferro do Maracanã 10,8llmm de tubos de
chumbo de diversos diâmetros, sendo o maior de O ,068, facto este,
entretanto, que pareça não dever influir na quantidade de chumbo
encontrada nas aguas da caixa do Barro-Vermelho, por isso que esses
encanamentos são destinados a tirar agua dos de'ferro e não a
•feforcal-os.

destas pelliculas, nas quaes verificou-se não haver
parcellas de chumbo metullico. Posto o p õ e m um
cálix contendo agua distillada e algumas gottas de
acido azotico, todos os reagentes do chumbo fizeram
.reconhecer a presença deste metal em grande quantidade.
48.n Experiência. — Uma porção do mesmo põ em
contacto com um acido produz cffervescencia caracteristica dos carbonatos.
49." Experiência.— Fazendo-se passar pelo interior dos tubos um fio muito leve de agua distillada,
e recolhida esta, nota-se que nella sobrenadam parcâllas da pellicula : addicionando-se acido nítrico
ou chlorhydrico e tratando-se pelos reactivos do
chumbo, reconhece-se a presença deste metal em
granel e quantidade.
50.a Experiência.— Repetição da antecedente, empregando-se porém agua do Maracanã. 0 mesmo
resultado tia experiência 49.a
Para terminar o estudo da camada ou pellicula
que se forma no interior dos tubos de chumbo a
Commissão julgou dever apresentar a seguinte
Analyse da matéria existente no interior
de um dos tubos fornecidos á CommissSo, e
que serviu na canalisacão das aguas do
Maracanã. (A matéria foi tirada do tubo
pela maneira dita na 48."• experiência.)

Ca
Mg
Pb
Fe2 O1
CO1
H^ O

Argilla
Matéria orgânica
Perda

0,850
0,887
57,675
4,631
12,872
3,212

2,770
j
l
100,000
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Contém mais :
SÓ4 muito pequena quantidade.
PO* c Cl traços.
K e Na pequena quantidade.
A' vista do resultado desta analyse e das experiências relativas á camada do interior dos tubos, a
Commissão conclue:
l.°Que a substancia que se fornia, pelo contacto
das aguas do Maracanã, nos tubos de chumbo, não
é unicamente formada, como parecia acreditar-se,
de uma pellicula vegetal, ou de hydrocarbonato de
chumbo, ou de carbonato calcareo, mas sim composta de quasi todos os corpos que se encontram na
quellas aguas, predominando entretanto o chumbo.
2<° Que a pellicula ou camada não é tão adherenteaos tubos que resista a certas círcumstancias,
destacando-se, pelo contrario, com alguma facilidade e sendo acarretada pela agua (quando sêcca).
Parece á commissão que seria de alguma utilidade para o estudo da questão relativa ao chumbo
nas aguas, apresentar a seguinte analyse do resíduo
deixado por essas aguas.

Os diversos ensaios feitos paru a investigação do
bromo, do iodo, do flúor , dos nitritos, nitratos e
acido phosphorico foram negativos, não obstante
terem-se empregado4>ara o reconhecimento desses
corpos porções dislinctas, de 10 litros d'agua. Idênticos resultados tiveram os ensaios feitos .para
achar-se o alumínio, ernpregando-se 20 litros do
agua. A presença dolithio não pôde mesmo ser observada por meio do espectroscopio 1.
A commissão observa que das aguas colhidas nas
bicas por differentes vezes, a que serviu para a analyse acima é uma das mais leves e límpidas : em
outras occasiõcs verificou-se que as aguas deixavam
um resíduo superior ao que fica indicado, o que
talvez seja devido em parte á maior ou menor quantidade de matéria argillosa arrastada por ellas.
De alguns dos corpos mencionados nesta analyse
flzeram-se dosagens parciaes nas aguas que serviram para as experiências' sobre o chumbo, e em
outras.
A commissão mencionará as que se referem ao
cálcio, ao magnésio e ao chloro;

Analyse do resíduo da agua colhida na
bica publica do campo da Acclamacão era
freníe á Casa da Moeda ; 5 de Setembro
de 1877.

í litro
Ca
K
Na
Mg
Pb
Fe a "0 s
Si 0 a
SÓ*
Cl

CO3
Matéria orgânica

0*f-,031 de resíduo.
0,0007
0,0010
0,0046
0,0005

0,0003
0,0002
0,0083
0,0031
0,0078

traços
traços

Agua da 24." experiência
Agua colhida a 2! de J u l h o ',
na bica do campo da (
Acclamacão em f r e n l s á í
Casa da Moeda.
Agua da 35. experiência
«
» 40.
»
>. 41.
40.

Agua da bica em frente á )
Casa da Moeda, colhida \
em íifferentes oftcasiões. ;

cálcio — 0.0010 por l i t r o ,
cálcio-0.0:12
cálcio
cálcio •
cálcio cálcio magnésio •
magnésio •
magnésio •
chloro chloro chloro -

»

- O 0010
. 0,0014
- 0,0()07
• O.OOOoi
• 0,00039
. 0,00033
. 0,0068
• 0,0062
• 0.007

1
Para não tornar m u i t o longo este relatório, a Commissão se
abstém de mencionar os processos e meios qu-e pôz em pratica para
conseguir o resultado desta e das outras duas analyses que apresentou : todos esses processos encontram-sa nos autores de chimica
analytica, e a Comnm«Ao ^inpregou os que por elles sfto mais rec-om«lendados.
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AUentando no resultado da analyse e no destas
dosagens, a Commissão conclue que não está suflicientemente provado que traços ou mesmo pequenas
quantidades de certos saes naa,aguas que percorrem
tubosde chumbo, possam impedir absolutamente que
ellas contenham esse metal.
Considerando a excellencia das aguas do Maracanã, e a pequena quantidade que cilas têm do elemento calcareo e outros, quiz aGommissão verificar
qual o effeito das mesmas aguas passando, com intermittencia, por tubos de chumbo, depois de addicionadas de uma pequena proporção de cal. Para
esse fim empregou dous tubos novos de 2m de comprimento, em um dos quaes fé?, correr durante um
mez a agua ordinária do Maracanã addicionada de
0!r ,03 de cal, por litro, e no outro agua tal qual foi tirada das bicas T ensaiadas por muitas vezes as'aguas
que sahiam desses encanamentos, verificou-se que
aquella a que se não havia ajuntado cal, apresentou
sempre maior quantidade de chumbo.
Além dos trabalhos que ficam expostos, -o Commissão, nos intervallos das longas evaporações de
agua a que teve de proceder, fez differenles experiências que parecem ter alguma connexão com o
estudo de que se trata..Assim, procurou verificar
por si própria a existência do chumbo, aliás conhecida, em alguns productos industriaes como a cerVeja, o vinho, etc., nos quaes frequentemente se
encontra chumbo, e até cobre, como verificou a
Commissão a respeito de um vinho branco comprado
em uma taverjiado campo da Acclarnação. Procedeu
também a experiências sobre os vasos de argilla
vidrados, vulgarmente chamados louça do paiz, de
que tanto uso entre nós se faz nos misteres de cozinha e para a preparação, no interior das famílias,
do mesinhas em cuja composição entram ás vezes
drogas que têm a«ção dissolvente sobre a substancia
que constituo o vidrado.

As quantidades de chumbo que, dadas certas
circumstancias, esses vasos podem deixar nos alimentos ou nessas mesinhas, são excessivas quando
comparadas com o chumbo proveniente de outras
origens.
D'entre essas experiências a Commissão mencionará as que se referem ao rapé, a uma aguardente
trazida ao laboratório por um dos membros da
Commissão, e aos referidos vasos.
Em um desses vasos, novo, ferveu-sc um pouco
de agua ordinária com uma a duajs grammas de sal
commum, reduzindp-a a um pequeno volume; anãlysado o liquido, achou-se quantidade muito notável
de chumbo. Repetiu-se a experiência empregando
agua e cerca de cinco grammas de vinagre; a quanlidade de chumbo achada no liquido foi muito maior.
Repetiu-se a experiência em um vaso já servido
empregando-se apenas agua commum; verificou-se
que continha chumbo em maior quantidade do que
a correspondente á agua ordinária. Repetiu-se finalmente a experiência em outro vaso, novo, e
empregando unicamente agua distillada; analysado ojiquido, tinha traços de chumbo.
Dosagem do chumbo-contido em diferentes rapés.
Rapé Paulo Cordeiro.
Dosagem em estado de sulfato
—Osr.,020 sobre 10 gr. de rapé.
Chumbo correspondente
— Osr-,013 ou Ogr.,13 %
Chumbo em meio bote ou 229gr.,i5... —Ojr.,298.

Rapé Meuron.
Dosagem em e"stado de sulfato
— O.,'r.,o07
sobro S gr. de rapo.
Chumbo correspondente
—0;,rr.,oOi7 ou Ogf.,094 %.
Chumbo em meio boleou 229gr.,5... —0,ir.;215.

Rapé Princeza da fabrica de J. F. Rocha.
Dosagem em estado de sulfato
Chumbo correspondente
Em meio bote ou 229gr-,5

— Ogr.,027.
— 0»r.,()184ou Ogr.,092%.
—Ogr.,211.

Rapé Princeza, de Lisboa.
Dosagem em estado de sulfato—•.. —Ogr.,02i sobre r 29 gr. de rapé.
Chumbo correspondente
Em a^-r.jS grammas

—0 0 'r.,01G ou 0,' -.08 %.
—Of.T.,183.
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Admitlindo-se que urn-a p i t a d a de rapé lenha o peso
de 0''r-,5, o chumbo correspondente a cada pitada
é cerca de meio milligramma. O tabaquista que
tomar 40 pitndas por dia, sorverá com o rapé 20
milligramma s de chumbo.
Observe-se que o rapé que fez objecto das dosagens acima, foi tirado do centro dos botes, despresando-se as porções que estavam em contacto
immediato com a capa de chumbo.
Quanto á aguardente a que lia pouco a CommissSo
se referiu f obteve^se o seguinte resultado:
•
Dosagem do chumbo em estado cio sulfato"..

cent. cub. da aguardente ou
ou

—Ogr..ii2 sobre 2it>.

—Ogr.,997d'fl chumbo,

—-Qgr.,384 da chumbo
por litro.

Convém observar que-o chumbo encontrado nesta
aguardente proveiu de se ter lavado com bagos daquelle metal a garrafa em que foi posto esse liquido,
pratica essa ha tantos annos repellida em outros
paizes como nociva e que não obstante, é tão seguida
entre nós, quando se podia para o mesmo fim empregar bagos de ferro fundido ou areia grossa.No caso de que tratamos acbaram-se alguns bagos
de chumbo no' fundo da garrafa.
Pára concluir a exposição de seus trabalhos, a
Commissão apresenta o s,eguinte qifadropelo qual se
poderá mais facilmente apreciar e comparar as
quantidades de chumbo contido nas aguas. Não se .
incluem as dosagens a que se procedeu nas aguas,
tendo em suspensão a matéria solida que se deposita no fundo dos reservatórios.
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0,00022 Bica da rua do Príncipe dos Ca-

jueiros esquina da do Costa.
0,00023 Reservatório da repartição das
| Obras Publicas.
0.00034 Idem.
0 00041 Idem.
0,00014 Bica da rua do Príncipe dosCajueiros esquina da do Coita.
0,00031 Bica do campo da Aeclamação
em frente á Casa da Moeda.
0.00065 Idem.
0,0004tí, Escola publica da freguezia de
Santa Rita.
0,00034 Bica da rua do 1'rincipedos Cajueiros esquina da do Costa.
),OOOÍ3 iica da rua do Senado esquina
da do Espirito Santo.
0,00034 Jica da rua do Senado em
frente á travessa do mesmo
nome.
0,00012 Id em7"
0,00050 Bica do campo da Arclamftçio
1 em frente á Casa da Moeda.
0,00018'ldem.

i.oooisitdein .

0.0002 V Idem.
10
).0 '020 Idem.
10.75 3.00025 Idem.
10

).00037ÍIdem.

18,5 1,00025 Idem.
10
1.00034 Bica em frente A Casa dn Mofda.
16,75 ),00004 Caixa do Barro-Vermeliio. (Sol-

j da.)

SSo estes os resultados dos trabalhos que a Commissão executou em cumprimento do encargo q.ue
lhe foi commettido.
A Commissão julga de seu dever deixar ó_competência dos illustrados médicos que f.i/em parte da

- B.

Mi Euaerica das pcnnis d'agss que estão no gozo desde 1866 »tó 31 de Dezembro de 1876, m idesignioJo dos maianciaes i;m as íbasteeem.
CONCEDIDAS.

E'!) 1866
1867
. ..
1868 . . .
186'). .
1870
. . .
1871
«872
1873
187 i . .
1873
1876

ANDARAHY
GBANDE'

10

21
40
26
16
67
81
35

COVANCA.

CABEÇA.

130

64

96
43

CARIOCA.

21
g
g
13
14

i

28
21
3

2

-

M

3

81
68

21
5

4
1

G08

309

3
18

131

126

LARANGEIMARACAKÃ
RAS.

9

16

7
12
4
H
27
g
10
7

14
123

MACACOS.

516
313
196
lio
(.3

213
366
137

Só4

2o
285

2.813

23
'-2
56
10-:)

76
119
92
83
~580

TOTAL.

729
474
307
231
133
364
5!0
278
502
408
515
4.C27

ObservaçSo.

Além das 4.627 pennas acima indicadas, e que estão no gozo derivadas dos diversos mananriaes, existem mais i.671
pennas, com gozo d'agua, concedidas em annos anteriores á 1866 e que deixam de ser incluídas por rnananciaes nesta
aota porque naquellas épocas não se fazia menção nos registros ou inscripções, em consequência de não se declarar nas
respectivas Portarias.
ínspectoria Geral das Obras Publicas da Corte em 21 de Maio de 1877.- Jeronimo Rodriijues de Moraes Jardim, Inspector Geral.

ILI.M. E EXM. SR.

A Commissão encarregada de proceder ao reconhecimento da existência de chumbo, T3, dada essa
existência, á determinação de sua quantidade, nas
aguas da Carioca distribuídas por encanamento de
chumbo, tem a satisfação de junto remettcr a V. Ex.
a exposição dos resultados por ella colhidos.
A'Commissão não foi possivel multiplicar e variar
as experiências, como desejava, visto ser limitado o
pessoal do gabinete de chimica mineral da Faculdade, atarefado com a preparação das experiências
das cadeiras de chimica mineral e de toxicologia,
sendo este também o motivo porque só agora apresenta o seu trabalho.
Cumpre declarar que o preparador das referidas
cadeiras, o"Dr. José Borges Ribeiro da Costa, muito
cooperou para a sua execução.
Deus Guarde a V. Ex.— Illm. e Exm. Sr. Senador,
Conselheiro ' de Estado Visconde do Rio Branco,
muito digno Presidente da Commissão encarregada
de determinar a influencia das aguas potáveis da
cidade sobre o chumbo.— Visconde de Santa Izabel.
-Dr. Manoel Maria de Moraes Valle. — Vv. João
José da Silva.

Exame cliimico sobre a existência e a quantidade de ctiuriibo, que possam ser
determinadas nas aguas da Carioca distribuídas por encanamentos de
chumbo á população da cidade do Rio de Janeiro.
Determinação da existência do chumbo.
Um litro de agua provinda do reservatório do Paço.
Imperial da cidade, tendo sido evaporada até ficar
reduzida ã centésima parte de -seu volume e Levemente acidulada na ultima phase da evaporação,
pelo acido azotico, foi filtrada, juntando-se-lhe a
agua distillada que serviu para esgotar e lavar a
capsula. O liquido filtrado foi cuidadosamente neutralisado pelo hydrato de potássio e nenhuma alteração, manifestou" pelo emprego do iodureto de
potássio,, do chroinato também de potássio e do.
acido sulphurico..
Procedendo-se da mesma sorte, primeiro com
dous litros e por fim com três, reduzidos a 10 papa 12
cen.tiniet.ros. cúbicos, foram os resultados negativos
no primeiro caso;,mas no ultimo percebeu-se mui
leve tu.rvação..
Q acido sulphydrico porém, fornpceu em. líquidos
collocados nas mesmas condições, com.a differença
de não, se ter saturado o acido azotico que previamente se empregara, uma coloração «negrejada,,
mui distincta no liquido que provinha da evaporação
de três litros, mal, que procedia dá evaporação, de»
ura só.
Em uma outra serie de experiências, estando os
líquidos neutralisados, obteve-se sob a influencia do f
gaz acido sulphydrico um precipitado preto, sensível,
uo qual fácil foi verificar^se a presença de apreciável
porçflo de ferro, dissolvendo o precipitado formado
jm acido chlprhydricc^rraco, íConcfthtrflndo-se, de->

pois de filtrada, a solução obtida, c recorrendo aosreactivos dos saes de ferro.
Dissolveu-sc uma gramma de azotato de chumbo
em 200 centímetros cúbicos de agua distillada: desta*
solução juntou-se um centímetro cubico a999de agua
distillada, e a 50 centímetros cúbicos deste liquido 1
íiddicionou-se um pouco da solução de acido sulphydrico: o liquido ennegreceu sensivelmente e noím
demoiahoi-a offereceu um deposito preto.
Operando de 'igual modo sobre um litro, contendo
em vez de um apenas */2 centímetro cubico d?a solução plumbica referida, mal ennegreceu.
Ora, tomando em um cálix um pouco da supra^
mencionada agua do Paço, que se achava em repouso, havia alguns dias, ella não ennegreceu, mas
offereceu, passado algum tempo, evidentes parcellas pretas reunidas no fundo do cálix.
Esvasiando o frasco, que continha a referida agua
do Paço, de modo a conservar pouco mais.ou menos
Vs da mesma, e obrigando esse quinto amistur-ar-se
pela agitação com o deposito formado pelo repouso
de alguns dias, tornou-se a agua turva e sendo
tratada pela solução sulphydrica ennegreceu sensivelmente e no fim de meia hora deixou assentar um
ténue deposito preto, porém relativamente mais
abundante que na primeira experiência.
De tudo isto resultou a convicção de que nas
aguas não filtradas, se ellas não estiverem aciduladas, pôde o acido sulphydi-ico occosionar um deposito preto, que contém além de chumbo, também
ferro, talvez unicamente este último metal, se não
tiverem sido concentradas. E' sabido que o acido
sulphydrico é capaz de atacar os hydratos de ferro
em suspensão na agua.
Porém como na- agua reduzida a pequeníssimo
volume e depois acidulada apparece por uma corrente
sulphydrica a cor escura e pelo repouso um levíssimo
preta, fixduido a existência do bismutho,
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cobro, e outros metaes susceptíveis de se precipitarem nas condições mencionadas, não houve
duvida em admittir a existência do chumbo: confirmada subsequentemente pela reducção do sulpliato
de chumbo a chumbo metallico em pequeníssimos
glóbulos, malleaveis.
DETERMINAÇÃO DA QUANTIDADE DE CHUMBO.

1.° Exame quantitativo..
Agua da Carioca, deposito forrado de chumbo,
encanamento do mesmo metal, Om,050de diâmetro,
de 738 metros de extensão, do morro do Castello até
o Paço da cidade.
Cinco litros de agua, tirada do reservatório supra,
foram evaporados, sendo prévia e levemente aciduladas com çicido azotico.
O deposito deixado pela evaporacão.fot esgotado
por agua distillada e os líquidos obtidos pelo esgotamento reunidos ao primitivo, donde se separara o
deposito.
Fez-se passar uma corrente de acido sulphydrico
bem lav.ado até saturação, depois deixou-se em
repouso por 24 horas, deu-sc uma leve fervura,
deixou-se de novo em repouso, filtrou-se, lavou-se Q
precipitado sobre o filtro com agua distillada contendo algumas gottas de solução sulphydrica e
seccou-se perfeitamente.
PbS (em 5 litros) .*..".
Osr,002
PbS (em l litro),
Osr-,0004
. . Donde se deduz que a quantidade
de chumbo contida em um litro é
06r,00034
2.° Exame quantitativo.
A mesma agua, colhida novamente.
Foram 12 litros reduzidos a um pequeno volume e
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em seguida acidulados levemente por acido azotico
e submettidos a uma corrente de gaz IIa S, bem
lavado.
Depois de repouso por vinte e quatro horas, separou-se o liquido por decantação, lavou-se o precipitado PbS sobre o filtro perfeitamente e seccou-se
na estufa.
Incinerou-se então o filtro com o precipitado na
mufla de um forno de ensaio da prata, addicionaram-se algumas gottas de acido azotico fumegante,
aqueceu-se moderadamente, juntou-se uma gotta'de
acido sulphurico, aqueceu-se até, completa vojatilisação do excesso do acido e no fim submetteu-se
a calor mais elevado..
Resultou um pó branco com os caracteres do
sulphato de chumbo.
Pesou-se e subtrahiu-sc o peso conhecido das
cinzas do filtro.
PbSO* (em 12 litros)
Osr,0048
PbSO* (em l litro)
?
"Osr-,0004
D'onde se deduz que a quantidade de
chumbo contida em um litro é
'..
Oer ,00027
5.° Escame quantitativo.
A mesma agua, tirada do encanamento antes de
penetrar no reservatório. A mesma quantidade e
o mesmo processo.
PbSO4 (em 12 litros)
PbSQ4 (em l litro)
Logo o peso do chumbo em um
litro da mesma é
..,..

Osr-,OQ$500
Osr-,000375
Oer-,000257

4.° Exame quantitativo.
Agua colhida de uma bica situada a meia altura da ladeira do morro do Castello que principia
no becco do Cotovello.
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Esta bica -só se achava franqueada ao publico algumas horas durante o dia. A colheita da agua teve
lugar uma hora depois de aberta para o povo.
O mesmo processo foi empregado em 23 litros.
PbSO1 (em 23 litros)..
PbSO* (em l litro)
D'onde o peso de chumbo em
l litro d'agua é

PbSO 4 (cm 12 litros)
PltSO 1 ('em l litro)

0^,012500
0«r-,000543

existe de chumbo

Oe -,000370

0»r-,000340
0,000270
0,000257
0,000370
0,000309

*

Observações.
l.a — A agua da Carioca, que n5o tem passado por
encanamento de chumbo, tendo sido examinada
pelo processo seguido no 2;°, 3.° e 4.° exame quantitativo, não deu indicio de conter chumbo.
2. a —Tendo-se mandado vir agua do hospital da
Misericórdia por duas vezes, da primeira veio agua
dos Macacos e da segunda dous frascos da mesma
e dous da Carioca. Succedeu porém, que tendo havido um mal entendido, toda foi tomada como agua
da Carioca e analysada nesta persuasão, seguindose o processo das ultimas aguas acima referidas.
Como nõo deixa de interessar, aqui se consigna o
resultado obtido.
Agua da Misericórdia procedente do rio Macacos,
tubagem plumbica recente;' 12 litros.
PbSO4 (em 12 litros)
PbSO* (em l litro)
Portanto em um litro ha de
chumbo metallico..

OS^IHH;
O^-.OOOS

Dondcse dedu/. que om um litro

r

Resumo
. i.° exame
2.°
«
3.°
«
4.°
«
Média dos quatro exames....

Mistura cm partes iguaes da agua antecediM
com a da Carioca, colhida no hospital da Misericórdia., mais ou menos um mez depois da antecedente.

OK''-,0003 41

3.° — S e a média do c h u m b o existente em cada
litro for realmente 0*r,000309 (em q u a l q u e r das a g u . - i s i ,
e se cada i n d i v í d u o c o n s u m i r d i a r i a i u e u l e como
bebida e na p r e p a r a ç ã o dos alimentos dous litros e
meio d'agua (em Paris regula 2 litros, segundo
Knapp), terá de ingerir por dia Oer,000772, por me/ de
trinta dias 0^,02310 e por anuo 0^,28178.
Accresce que nem todo o chumbo é absorvido J
mas quando assim seja, será preciso um anno inteiro
pura que na economia se possa aecumular um p o u c o
m a i s da q u a r t a parte de uma gramma, dado o caso
que nenhum chumbo tivesse sido eliminado durante
o mesmo tempo.
4. a — A agua depois de filtrada, ou de longo repouso, passa a conter ainda menor porção de
chumbo.
Rio de Janeiro, 27 de Novembro de 1877.—Dr.
Manoel Maria de Moraes c Vallc. -- Visconde da
Santa Isabel. —Dr. João Josó da Silva.

Oer-,0123
O»'-,00102
Oi'r,009693
A.

ILLM. E EXM. SR.

A sub-commissão encarregado do inquérito cli-,
nico sobre a influencia que possa ter exercido no
saúde publica o uso das aguas encanadas em tubos
de chumbo tem a honra de apresentar o seu parecer
a V. Ex. como digno Presidente da commissSo geral
nomeada pelo Governo Imperial para estudar a acção
das aguas potáveis do Rio do Janeiro sobre os encanamentos plumbicos e suas consequências em relação com a hygiene publica.
Deus Guarde a V. Ex. —lllm. o Exrn. Sr. Visconde
do Rio Branco. —Rio de Janeiro, 20 de Abril de 1878.—
liarão de Lavradio.— Dr. F. de Meneses Dias da
Cruz.— Dr. F. P. de Andrade Pertence.— Dr. João
José da Silva. — Dr. A. Felicio dos Santos (Relator).

Relatório da suhomissâo de investigação cljÉa sobre a
influencia dos encanamentos de cliuáo na saúde publica,
Têm-se observado no Rio de Janeiro casos de
envenenamento pelo chumbo que possam ser attribuidos áabsorpção d'esse metal pelo uso das aguas
potáveis ?
Póde-se attribuir ao metal assim ingerido pela
população alguma influencia sobre a constituição
medica de nossa capital?
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Taes parecem-nos dever ser as questões a resolver na sub-commissão de que fazemos parte c que
hão de constituir, por assim dizer, no grande processo dos encanamentos de chumbo a prova testimunhal,
pertencendo ás commissões de chimica a exhibição
do corpo de delicto.
Antes porém de fazel-o e para que justificadas
sejam as conclusões a que chegaremos, é conveniente resumir em poucas palavras o estudo do
saturnismo tal qual resulta das laboriosas e curiosissirnas indagações de antigos e modernos auctores. Sendo essa influencia pathologica urna das
mais bem estudadas da nosologia, é obvio que os
casos de envenenamento plumbico, isolados e extremes de complicações, podem ser positivamente diagnosticados.
A difíiculdade surge porém ingente quando os
lermos da questão referem-se a,uma analyse mais
intima, quando trata-se de investigar si a acção
insidiosa do chumbo absorvido lentamente representa algum papel na constituição medica de uma
localidade. Na verdade a nosologia local é uma
generalisação vastíssima, dependente de innumeras
causas locaes e especiaes, cósmicas e individuaes,
cujadiscriminação completa é um problema superior
ás forças da sciencia hodierna.
Felizmente isso importa pouco : o que convém é
determinar quaes aquellas causas capazes de estabelecer uma modificação séria e grave na constituição medica, de produzir um certo cunho ou
temperamento especial na clinica, alterando o portamento natural da pathologia.
Procurando-se a influencia de uma d'essas causas
suspeitadas outro processo scientifico não ha senão
o seguinte: Ha de se estudar em primeiro logai- a
acção da causa incriminada, isoladamente, depois a
nosologia própria de paizes similares chmatericamente e afinal tirar conclusões d'essas duas pre-
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missas e comparal-as com os factos clínicos observados na localidade em queslão.
E' o que vamos fazer começando pelo rápido estudo do Saturnismo.

A historia de Salurnismo resume-se cm poucas
palavras. Não o conheceram os gregos e todavia a
cerâmica com seus esmaltes plumbicos foi arte em
que primaram.
E' de crer portanto que muitas fossem as victimas
immoladas ao terrivel Saturno no clássico berço da
sciencia c arte antiga.
Nicandro, copiado por Celso c Dioscorido, descreve
primeiro o envenenamento agudo pela ingestão do
chumbo. Galleno e Areteu, seguidos de perto pelos
commentadores árabes Avicene e Ally Habbas, relatam uma epidemia de cólica na Itália com certas
nevropathias consecutivas. Nenhum d'esses auctores ligou-as ao saturnismo descrevendo aliás a
intoxicação aguda á parte.
E' preciso saltar um longo período para achar-se
o descobrimento d'essa relação de causalidade.
Com effeito só no século XVII é que começou a
delinear-se a idéa. Ainda nessa época Citois, descrevendo o mal do Poitou, cólica sêcca com as
: -xpencias de paralysias, convulsões, arthralgias,
epilepsia, delírio e amaurose, attribue tudo ao uso
dos vinhos acres. Já poderá entretanto ter-se evitado tal erro etiologico da cólica pictaviensis, porquanto conhecidos éramos resultados da absorpção
lenta dos preparados plumbicos. Stockusen os descrevera nos mineiros do chumbo e Wepfère claramente at|ribuiu cousa igual ao uso dos vinhos
amainados com o lithargirio.
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Em 1745 Iluxham viu no Devonshire epidemia
idêntica <í do Poitou e Baker explicou-a pela ingestão
do cidre contendo chumbo. Já vinha dos romanos a
imprudente pratica de sustar a fermentação acida
dos vinhos com xaropes de mosto preparados em
vasos plumbicos e de diminuir-lhes a acrimonia
collocnndo sobre as amphorns textos de chumbo.
Astruc, Bordeu e Frasdin debalde consideram
visionários os que davam a tae*s epidemias de cólica
secca a etiologia saturnina. Haen e Stoll militam
em fileiras oppostas e desenham a largos traços o
mal dos pintores com as nevropathias attinentes.
Os contemporâneos desenvolvem essa idéa. Grisolle e Tanquerel cies Planches, cujo nome ficou
para sempre ligado ao estudo do chumbo, alargam
o campo creando a classe das moléstias saturninas.
Os auctores do Compendium descrevem a intoxicação
plumbica como unidade pathologica, com forma
aguda e chronica e cachexia terminal, compara vel ás
grandes diatheses, tuberculose e rheumatismo, ctc.
Nestes vastos horisontes pairam os estudos de Duchenne sobre as paralysuis saturninas e de Augusto
Ollivier sobre a albuminúria eliminadora do chumbo.
Quanto aos outros trabalhos dos modernos e sobretudo dos allemães e inglezes, iremos citando-os no
correr da nossa descripção.

O quadro symptomatico d'essa forma é bem conhecido e pouco importa para o nosso estudo. Vamos
esboçar apenas o apparatus da intoxicação lenta,
seguindo os estudos mais recentes e sobretudo a
excellente memória do Dr. J. Renaut (Da Intoxicação saturnina-chronica) publicada em 1875.
A evolução do envenenamento chronico por substancias metallicas segue pouco mais ou menos a
mesma marcha. Nas'vias digestivas e na lympha
intersticial pouco se modifica o agente toxico. No
sangue é que começa a alteração cuja essência
muitas vezes escapa-nos.
O que se nos apresenta aqui evidente são as grandes desordens materiaese funccionaes dos apparelhos nobres, dos órgãos da circulação e da inervação, como dos agentes da locomoção. Ao mesmo
tempo manifesta-se sempre o conato illiminatorio
por cmunctorios que são secreções naturaes ou pathologicas, traduzindo a luta do organismo contra o
inimigo que o sallèa. Si as forças orgânicas sobrepujam, o composto metallico é illiminado á medida
que, entra e a saúde mantern-se ; no caso contrario
0 agente toxico tende a fixar domicilio accumulando-se nos órgãos. A lei da disassimilação é
derogada e substituída pela da localisação electiva
(Ch. Bernard). Parece que as partículas metallicas
circulam no sangue e param onde suas aflinidades chimicas são satisfeitas, e, em combinações
mal definidas com o substractum orgânico, ficam
innocuasproduzindo reservas maiores ou menores.
Assim é que o arsénico e o meiVurio estacionam,
nos ossos, o chumbo e o cobre no figado.
Buckhein pensa como Clarus que o chumbo circu*
1 a sob a forma de álbum inato dissolvido por um acido
livre e precipita-se nos órgãos quando o acido desapparece. E' o que se dá com o phosphoro. Hitzig
substitue a albumina pela peptona. A l. a hypothese
porém se nos antolha insustentável em face da

Passemos agora á primeira parte do nosso trabalho estudando a influencia physio-pathologica
do chumbo sobre o organismo humano.
i.
ACÇÃO DO CHUMBO.

Não trataremos dos accidentes agudos, do envenenamento por largas doses e de evolução rápida,
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alcalinidade do serum. Seja como for, o chumbo
produz uma saturação lenta do organismo, por eliminação incompleta, desde que entra em uma
q u a n t i d a d e ponderável e continuamente.
Nos casos de accumulação ou saturação ainda
lia um recurso para evitar-se a intoxicação, é a
redissolução lenta das reservas e sua eliminação
g r a d u a l . Porá. isso porém, é evidente, deve cessar
ou diminuirá importação ou augmentar a exportação
pelos emunctorios. Aliás essa redissolução, sendo
rápida, precipita novas quantidades na torrente
circulatória c phenomenos agudos se manifestam.
Causas accidentaes o determinam.como veremos. (*)
Assim pois, si a importação é igual á exportação
lia equilíbrio, mas instável. Esse com e ff e i to pôde
facilmente romper-se por maior entrada ou por
dissolução rápida do albuminato em reservo, apparecendo accidentes variados inclusive a cólica (Lorain) contra a opinião de Tanqucrel paro quem cila é
sempre phenomeno primário. Os excessos alcoholicos, provou-o Rosenthal, o diminuição da eliminação diária, segundo Gulber, são causas das mais
manifestas de taes desordens.
A arção do chumbo sobre o sangue determina uma
Jitjpof/lobiilid. (Andral e (lavarret) ou anemia (Stoll e
Haen) com augmento d o f i b r i n a (Pope). A d i m i n u i ç ã o
dos glóbulos foi provada numericamente por Malassez: de 4.500.000 por mill. no homem e 3.500.000

na mulher no estado physiologico descem a 3.700.000
e 2.200.000 na intoxicação plumbica. Por outro
lado o mesmo observador viu augmentar-se a superfície dos glóbulos, de O mm ,i28, que é a normal, para
Omm,176: tornam-se elles assim menos aptos para o
cambio vital (Bechamp). Tal augmento na forma não
compensa a diminuição no numero. Tornam-se
também mais duros, iTyhos dúcteis e menos destructiveis, sem hydroemio nem eliminação maior de
urochroma, o que demonstra não haver maior destruição delles no plasma. D'ahi deve-se inferir que
ha menor fabrico por causa da impregnação dos
tecidos hemopoieticos pelo chumbo.
A anemia saturnina produz-se lenta, e dificilmente
remove-se mesmo subtrahindo o doente às causas
productoras.
O coração soffre por hijpertrophia (Beau) e mijocardites seguidas de degeneração gordurosa e atheroma (Durosier), alterações (rigeza) da fibra muscular (Kussmaul). Funccionalmente consignam-se
duplas bulhas diastolicas, sopro anemico e depois asperezas dos sons valvularcs. Nas cruroes ouvem-se
duplos sopros. São frequentes muitas irregularidades rythmicas e tricotismos quasi característicos
como verificaram Marey e Lorain.
O traçado sphygmographico deixa ver 2 saltos na
horisontal e tremor na obliqua descendente. Nas
artérias veem-se atlieromas-(*) (Mayer e Kussmaul).
l l i l / i g achou irregularidadcs no calibre das vêas da
mão e do braço a ponto de parecerem moniliformes.
Um dos primeiros effeitos da intoxicação plumbica é o emagrecimento que pôde attingir ao marasmo. Ao mesmo tempo apparecem os coloridos
cspeciaes da pelle. São elles, não fallando na

(*) Quanto a introducçSo dos composlos plumbieos no organismo
n a d a ó mais variável: a natureza do composto o a resistência
orgânica, i n d i v i d u a l , a idade, o sexo, as eslações, as idiosynerasias
(Manouriez) são circumstanciasque a modificam.
Ã porta de entrada influe muito também. As vias digestivas são
u n i a fins mais largas: o metal segue l e n t a m e n t e pelas radiculas da
vêa porta, e vai logo aceiimnlar-se no ligado <; no baço: provam-o
fados r l i n i r . u s e experiências d i r e c t a s sobre anima.es ( M a y i M i c c e
liergerel). os canaes aéreos, a p e l l e , a vagina em casos do injecções
com a c e t a t o plunibico também se prestam ;l penetração do
c h u m lio. em l >o rã a tenlia-so contestado por ossas vias, e x p l i c a n d o os
lados de d i i l c rentes modos. Parece ijue depende da fraqueza do
equivalente endosmotíco do chumbo a difficuldade de sua absorção,

(") Polaiu e Matasse provaram i|tie o serum contendo i/1000 de
acetato de chumbo tem m u i t o menor forca ascencional nos tubos
capillares. Esse facto e os atheroiuas arteriaes são uma d ú p l i c e
causa do langor da circulação nos saturninos e explicam as auestbesias e certos coloridos da pelle corno veremos.

A.
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cor cinzenta puramente exterior dos mineiros de
chumbo e que um banho sulphuroso mais accentúa,
são ellos umn p a l l i d e z anemica cuja fixidade é
earacteristica, um tom icteroide, bem denominado
ii-icrida c/ioleica por Frerichs e melhor hemnpheica
por Gubler, procedente provavelmente de gradações
da c.ôr do sangue. Esses colo,ridosicteroides não se
referem á verdadeira cholihemia, porquanto não serevela na ourina com-o acido hypoazo-azotico, corrido .lentamente pelas paredes do provete, a cor
verde garrafa depois rubra e afinal amarella (colorido spectral de Gubler). E'certo todavia que excepcionalmente dá-se verdadeira icterícia, causada
ta l vez por alterações hepáticas ou lesões sanguíneas,
como nos casos de envenenamento pelo phosphoro.
Ksla não desapparece durante os accessos de cólica
como pretendeu Tanquercl.
A orla gengioal é um signal importantíssimo que
rarissirnas vezes falha em todos os casos de saturnismo, mesmo na cachexia antiga quando o paciente já se acha subtraindo do meio toxico.
SHionbrod viu-a delinear-se quatro semanas depois
do envenenamento por vinagre plumbico. E' de cor
cinzenta azulada, quasí ardosiada, e sita no collo
dos dentes ou entre elle e as gengivas. A agua oxigenada converte-a em sulphato (branco) de chumbo
e o acido sulphydrico em sulphureto negro. Ha
também ás vezes placas ardosiadas nos lábios e paredes da bocca.
Parece portanto que procedem taes maculas de
acto eliminatório do chumbo c não são sempre depósitos exteriores, signaesprofissiona.es como queriam
alguns auctores. Gubler admitte duas orlas, uma
primitiva e outra secundaria. Será verdade mas diflicil de reeonheccr-se na pratica (*).

Kussmaul e Mayer estudaram as lesõesplumbicas
das vias gástricas.' São ellas catarrho chronico e
atropina da mucosa do intestino delgado e cólon ; as
glândulas gástricas e órgãos lymphoides soffrem a
degeneração graxa. As túnicas cellulosas são espessadas, as fibras lisas atrophiadas e degeneradas
também: as arteriolas sclerosam-se. Nos septos
conjunctivos dos ganglios sympathicos, sobre tudo
de plexo solar, asclerosecom diminuição do calibre
dos vasos é evidente. São de máxima importância
essas alterações já aliás lobrigadas por T a n q u e r e l
eSegond, porquanto, si a cólica é ás vezes como
o p i i m isriquet uma myodynia das paredes ventraes,
outras vezes é uma cahnbra intestinal (Spring) e
a l i u a l pôde ser effeito da fixação do chumbo na mucosa digestiva, facto demonstrado por Quevenne e
Gubler. As contracturas e convulsões dos músculos
lisos são dolorosas como as contracções uterinas,
que são um símile da cólica plumbica.
O terrível acoidente pôde sobrevir de dissolução
rápida do sulphureto fixado na mucosa ou de obstuc u l o na eliminação gradual : o uso de vinhos ácidos
no 1.° caso e os excessos alcoholicos no 2." fornecem as condições para que se'realize o facto.

(") 1'óde-se confundir a orla plurabica com phenomeno igual da
Impregnação argentica e marcial do organismo ou mesmo com depósitos de carvão de dentifrícios.

Eis um ligeiro esboço da cólica:
A clyspepsia habitual exagera-se, a língua é branca,
o hálito fétido, o appetite nullo, ourinas sedimentosas, fácies de soffrimento, olhar e s p a n t a d o , n á u seas, ventre retraindo, extremidades dolorosas ou
entorpecidas; as dores do ventre começam e incrementam-se gradualmente até tornarem-se cruciantes, intoleráveis, com irradiações lombares que estendem-se ás coxas e aostesticulos, continuas e obtusas
ou atrozes e paroxysticas, alliviando pela pressão. A
constipação absoluta c o fácies abdominal são constantes. Ha febre e irregular distribuição da coloriflcaçuo, sendo a temperatura das mãos variável e
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discordante dado recto; o pulso e tricoto ou affeclndo
de outras formas trepidantes (LÓrain). Alguns obser'vadores como Grisolle dizem que a febre é nnlla e o
pulso lentíssimo. Depois de alguns dias cede a
constipação e o episódio termina.
Gh. Bernard, BergereteMayençaiix, Devergie assignalaram o accumulo do chumbo no fígado. Potain
achou o órgão retrahido durante a cólica e voltando
depois ao estado normal, mas terminando afinal
por atropina. Vulpian explica o phenomeno por uma
contracção da glândula.
Será a causa d'isso o espasmo dos capillares ou
uma retracção do tecido conjunctivo conforme as
idéas de Brown Sequard ?'
A dyspepsia e anorexia saturnina apressam a
formação da cachexia e anemia especial com a velhice precoce e o marasmo que assemelham os
doentes aos pacientes do cancro do estômago. Nem
a residência no campo, tão efíicaz contra a anemia
das grandes cidades, pôde restaurar os glóbulos sanguíneos dos míseros saturninos.
As lesões do apparelho respiratório são principalmente nast/ima chronica saturnina. Rosenthal, Gunther c Herturig viram cavallos empregados no transporte do alvaiade tornarem-se saturninos e morrerem dyspneicos. A autopsia revelou a atrophia do
tronco e espansões do nervo recurrente e a degeneração dos músculos crico-arytenoides posteriores, (que
são dilatadores da glote como sabe-se) além das lesõescaracteristicas da arvore bronchial. São essas a
obliteração dos pequenos bronchios pelo chumbo,
oxsudatos pardacentos, rubor e tumor da mucosa
com echymoses ou placas brancas e escuras e cirrhose do pulmão nos casos mais antigos. Os syrnptomas são análogos aos da asthma do feno ou da aspiração da ipecacuanha em pó: grande dyspnea e
agitação, anciedade e dores no epigastro, palpitações
dolorosas, tosse convulsiva, pallidez, olhar fixo, suor

frio, pulso miserável, expectoração quasi nulla,
coriza abundante contendo o liquido chumbo.
As crises são momentâneas mas reiteradas. A dumção da moléstia é de 8 a 12 horas e as vezes 8 e 12
dias com pouca febre. Osphenomenos sthetoscopicos são os de um catarrho ordinário. A asthma aguda
parece advir de causa local, mas a chronica traduz
um envenenamento antigo e observa-senos indivíduos saturados. Eis os symptomas:
Pouco a pouco tosse secca por paroxismos, fatigante, com expectoração viscosa escura, ás vezes
nulla. De ordinário ha calafrio continuo e seccura da
pelle com grande impressionabilidade aoírio, formigamentos aqui e acolá, anesthesias. A respiração
accelerada, quasi asystolica, as hydropisias o edema
do pulmão com bulhas roucas na base precedem a
morte. Ha expectoração plumbica e cirrhose do
pulmão quasi como na siderose dos obreiros do
bronze. E' provável haver alterações dos músculos
e nervos iguaes ás observadas nos cavallos.
Rascunhemos agora a impregnação encephalica,
causa da neoropathia saturnina (Jaccoud). Aqui os
phcnonemos são secundários e succedem á intoxicação primitiva, é uma verdadeira saturação de
tecidos.
Devergie, Tanquerel, Empis e Robinet, Guillot e
Melsens, Vulpian, Personne provaram a fixação do
chumbo no cnccphalo.
O cérebro dos saturninos é icteroide, duro, como
congelado, de circumvoluçõcs achatadas, com as
duas substancias pouco distinguiveis, tão descorada
é a camada cinzenta. Esmagado entre os dedos tem
consistência unctuosa. O exame microscópico é
negativo (Cornil), o que parece de accôrdo com a
opinião de Rosenstein explicando essas alterações
materiaes, como as funccionaes, por anemia originada da lesão dos capillares sanguíneos cujos elementos contracteis s5o profundamente estragados
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pelos depósitos plumbicos. Com effeito Malassez
em suas analyses chimicas não achou o chumbo no
cérebro privado inteiramente das meningeas
Distinguein-se três formas deencephalopathia.
l.a Forma ligeira. E' um opiphenomeno agudoem
relação com os phenomenos de evolução lenta. Como
a cólica tem prodromos : a ourina começa a carregar-se de albumina, de sedimentos uricos tintos
pelo acido rosacico. Cephalalgia geral ou parcial,
insonmias presagiam a explosão dos accidontes
como na uremia e acholia; diplopia, estrabismo,
modificações pupillares, diminuição brusca da v is tu
e mesmo suppressão d'essa funcção e do ouvido,
alterações no paladar e dysphagia não raro appar
recém. O moral prostra-se, ora manifesta-se o medo
e a melancholia, ora indifferença, ora agitação.
2.a Fórrna delirante. E ' a mais frequente. Delírio
irregular ligeiro ou completo, parcial ou geral, continuo ou irilermittente, tranquillo ou furioso, sempre
muito variável. Frequentemente observam-se actos
extravagantes e impulsivos quaesos da ausência epiléptica, illusões e liallucinações. O doente ás vezes
ourina na cama ou em qualquer parte, inconsciente
como um lypemaniaco.
3.a Forma convulsiva (epilepsia saturnina de Tanquerel e Monncret). A epilepsia aqui é um symptoma
como na uremia e acholia. E' uma epilepsia ordinária menos a aura inicial e o grito que só observou-se uma vez em 36 casos. A rigidez tetânica é
maior. A terminação é o sterlor e ás vezes estado
apopléctico, o que é gravíssimo (Stoll). Ha casos cataleptiformes. Ha uma forma benigna mais rara e
outra grave, ter.ninando pela morte ordinariamente,
e mais commum.
4.a Forma mixta. Reunião das duas precedentes.
A encephalopathia pôde observar-se em qualquer
período da intoxicação. Já referimos a hypothese
de Rosenstein para explical-a: outrosauctores, po-

rém, ligam-a á albuminúria demonstrada por Ollivier
A ausência do edema e a retinite albuminurica
(Danjoy), a não elevação da temperatura parecem
confirmar a hypothese da uremia.
Passemos a outras perturbações nervosas. O caracter permanente da anesthesia leva-a ao período
chronico da intoxicação. Foi ella assignalada por
Beau. Ordinariamente acompanha as paralysias do
movimento, mas soe também mostrar-se isolada. A
consciência da existência dos membros e o senso
muscular pôde perder-se. A anesthesia, ora superficial ora profunda, ás vezes coincide com a arthralgia
e a cólica. Ella é sempre parcial e de ordinário
limita-se á pelle do dorso das mãos, do antebraço do
lado da estensão e dos gastro-cnemios da parte
externa, ventre e peito respeitando o epigastro ;
também se ha observado na uvula e véo palatino:
sempre se manifesta por placas. Pôde ser anesthesia
completa ou fiypoest/iesia, analgesia, t/iermoanest/iasia, hypopallesthesia (Gubler), anelectresthesia (Raymond). Não ha aqui co-ntar com uma extensão das
lesões dos nervos de movimento aos de sensibilidade,
porque não coincidem as regiões anesthesiadas com
as animadas pelos filetes motores do mesmo nervo
mixto respectivo. A pallidez e frieza da pelle dos
saturninos inclinam-nos antes para a hypothese da
ischemia de Rosenstein e Hitzig. As experiências
de BrownSequard, provando a anesthesianas regiões
não irrigadas pelo sangue quando um espasmo dos
capillares produz a ischemia, a observação de Gubler,
fazendo cessar temporariamente a paralysia de sensibilidade dos saturninos pela rubefacção do tegumento, os factos de Albert Robin, obtendo o mesmo
resultado fazendo transpirar os doentes por meio do
jaborandy, corroboram tal modo de ver. Da má irrigação do tegumento e de sua seccura procederá
talvez a anelectresthesia por causa da má conductilulidade dos tecidos assim constituídos.
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Um phenomcno curiosissimo foi descoberto por
Brouardel é a demora na transmissão das impressões
sensitivas. Servindo-se do registrador de M a ir y
verificou aquelle paciente observador que essa demora é de 30 a 40 segundos nas mãos, pés e face
dos saturninos, quando a normal regula por 1/i-, de
segundo. No peito notou elle uma differença de 85",
100" no braço e 5' na coxa, sendo no estado physiologico o intervallo apenas de '/i a ík minuto !
Quanto ahypcrest/iesias e nevralgias, apenas como
cousa rara, assignala-as Tanquerel affectando só
o typo intorcostul. De hemtctnesthesia conhecem-se
uma observação de Tanquerel e três de Vulpian. liaymond cita dons casos de ataxia : não houve dores
fulgurantes nem perturbações visuaes.
De surdez refere muitos casos Tanquerel. O olfato
c paladar diminuem no lado paralysado dos hemiplcgicos, não ha observações de factos isolados.
As desordens da visão são importantes : não ha
alteração orgânica do olho e seus meios transparentes. Além do estrabismo e blepharoptose, dão-se
perturbações na acommodação (Stelhvag). Aambliopia e amaurose podem partir da retina, do nervo
óptico e dos centros nervosos por propagação ou
albuminúria. Tom sido observadas as seguintes
formas—l. a Inflammação atropllica do nervo óptico
(Sehnellcr) localisada na parte interna da papilla.
llutcliinson cita um caso terminado por atropina
completa; llorner em outros não achou lesão a n a tómica, sendo a atrophia equiparável á dos alcoholicos.—2." Alterações consecutivas de propagação.
K' a papilla estrangulada de Graaf ou falsa nevritc
de Landolf, verdadeiro edema da papilía por estrangulamento do nervo óptico, como se vê em casos de
exagero de pressão intracraneana pela communica
cão da lacuna lymphatica com os espaços subaraclmoides; d'ahi a ampoula intervaginal visivclcom o ophtalmoscopio. Essa papilla estrangulada

typica, com opacidade e varizes, sem albuminaria,
demonstrada por Maver está de acordo com a theoria
da pressão s a n - u i n e a de llitzig.—• 3. n A r e t i u í t e
albuminurica e a amaurose uremica: são cm tudo
idênticas á iguaes perturbações conhecidas em
outros estados palhologicus. Nos dous primeiros
casos avista perde-se de ordinário, no 3.° os phenomenos são passageiros.
Asparalysias saturninas foram vistas por Vau
S\vieten,Stoll e Andrale estudadas porGrisolle, Monneret,Tanquerel e Duchcnne. Quasi nnncaprimitivas,
succedem á impregnação plumbica após a cólica, a
arthralgia ou encephalopathias. .Quasi sen pré parciaes, podem ser hcmiplcgicas (Raymond, Vulpian).
Affecfam sempre os estensores, ca rã c ler pathognomonico j>or assim di/.er, começando pelo ante-braco e
invadindo ás vezes o apparelho vocal. Na lesão do
ante-braço ha uma particularidade notável, o anconêo
e o longo supinador Jlcam sempre indemnes, symptoma differencial com as paralysias radiaes ou
á frifjoro (Duchenne). Rápida e irregularmente desapparecc a contractilidade eléctrica, precedendo a
p c n l a da acção voluntária c seguindo-se logo a
a l r o p h i a desde que a excitabilidadc galvanica cessa.
A marcha é lenta e progressiva, estendendo-se o
mal ás coxas e espáduas, ficando os músculos da
eminência thenar apenas paresiados. A paralysia
dos estensores predomina até o fim. Tem-se visto,
ainda que raramente, coincidir com taes desordens
uma h e i n i a n e s t l i e s i a igual á da hysteria ou á da
hemorrhagia do pé da coroa de lleil; mas a cura
faz-se em poucos dias.
As lesões cadavéricas foram descriptas por Kussmaul e Mayer e por Gambault mais modernamente. Ha músculos sãos e outros descorados como
a carne de peixe, atropliiados e duros, rijos como
o fiambre, de sorte que, um músculo longo pôde
ter-se horisontalmente sem vergar. A degeneração
A. 7
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graxa é rara e ainda mais a cirrhosa; a granulosa
simples e atrophica é a mais trivial com proliferação cellular. Por vezes conserva-se a estriação, mas a substancia contraclil diminuo ficando
vacuolos e vesículas adiposas com dissociarão das
íibrillas. Em outros casos succede á essa lesão a
proliferação dos núcleos do sarcolema, recalcando-se a substancia contractil tornada moniliforme :
ent5o ha menos dissociabilidade e a destruição
completa avisinha-se (Gomil e Ronvier). Acerca das
lesões nervosas não ha o mesmo accôrdo: L'anceraux descobre alterações da myelina e atropina
das raízes anteriores sem lesão dos cornos anteriores da medulla. Outros observadores negam as primeiras e aceitam as segundas (Vulpian eRaymond).
Afinal alguns acham alterados os nervos e não as
raízes (Gambault).
No tocante á patliogenia as divergências continuam, Charcot e Westphalsão pelas lesões periphericas primitivas taes quaes se dão na paralysia afrigore, Raymond crê na origem central. Os trabalhos
de Ollivier (convém notar-se) restringiram o campo
dasamyotrophiasessenciaes. Gusserowépelaacç3o
directa do chumbo sobre os músculos em que pese
á opinião de Keubel para quem o músculo é o tecido menos impregnado.
E' engenhosa a theoria de Hitzig sobre tal assumpto. Suppõe elle que a paralysia é resultante da alteração das fibras lisas dos capillares
sanguíneos dos músculos, e, quanto mais irrigado
for um músculo mais alterado será na sua constituição anatómica e funcção; por isso os csterisores,
sempre mais relaxados do que os Hexores, mais
soffrem; por isso também no ante braço o anconêo
e o supinador, que não despejam seu s a n g u e servido
na vèainter-ossea externa como os outros, não são
tSo sujeitos á stagnação e portanto menos atacáveis
pelo chumbo. A perda da contractilidade galvanica
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ó mais uma prova adduzida de ser a lesão muscular e não nervosa.
As contracturas dos saturninos sSo explicadas
por alguns auctores pela rigeza muscular que invade
as fibras lisas ou as estriadas e começa já durante a
vida: por ellaexplicam a cólica Giacomini e Briquet.
E' certo que o abdómen 6 nos accessos duro como
uma taboa na phrase de Spring.
O tremor dos saturninos foi indicado por Areteu,
Paulo de Egina, e mais modernamente por Percival, etc. Todavia esse symptoma é mais raro do
que em outras toxicoemias. E' precedido de grande
fraqueza e começa pelo membro thoraxico, ficando
unilateral e á direita, affectando as mãos c raramente a cabeça ; augmenta-se com o exercício e
no decurso do dia, o que é o inverso do tremor alcoholico (Lafont) : não é precursor de paralysia. Nos
traçados sphygmographicos de Fernet nota-se um
tremor independente do tricotismo arterial. Brock
nos mineiros do Hartz e Wilson nos dos Leeds
Hills viram um tremor parcial, análogo ao mercurico, invadindo as mãos e estendendo-se á face,
augmentando com os movimentos voluntários, precedendo de perto a cólica; viram ainda outro typo
geral, como a paralysia agitante, com tremor dos
lábios e mussitação. Variam as explicações.
A aríliralgia, Fiyperesthesia, rheuinatismo metallico ou ruchialflia saturnina é outro epiphenomeno
agudo assimilhavel á cólica. Acompanhada ás vezes
de caimbras, pôde ser superficial ou profunda e nem
sempre é articular, constituindo então uma dermalgia
ou myalgia; é de ordinário nocturna e pode occupar
todas as regiões pcriarticulares. NSo é unta nevralgia, como queria Tanquorel, porque não segue o trajecto dos nervos. A dor é dilacerante, contusa, atroz
ou limita-se a simples formigamento doloroso;
pôde ella ser remittente e paroxistica. Não há rubor,
nem calor nem reacção fel >ril pelo que discrimina-se
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do rheumatismo. Como se vê é uma verdadeira cólica mutatis mutandis. Crê-se que depende da presença do cliumbo nos tecidos e Hitzig explica o
lacto por perturbações no equilíbrio da saturação
quando o albuminatoplumbico torna-se dyalisavel e
passa pelo sangue aos músculos. Origem central
não se lhe pode suspeitar si a t t e m l c n n o s á demonstração de Devcrgie quanto á ausência do
chumbo na medulla espinal.
O tumor dorsal da mão, cuja primeira noção nos
vem de Haen, é a expressão do estido fungoso dos
tendões e bainhas synoviaes condemiiadcs á imniobilidade, concorrendo talvex para isso certa lesão
trophica como pretende Charcot. O t u m o r é indolente, raras vezes rubro, variando de volume ás
vc/.cs no mesmo dia e podendo acompanhar-se de
tenositc crepitante. Gubler o vê em quaesqucr paralysias dos estensores.
Lewy estudou as lesões ósseas. Keubel achou 2 a
3 "/o de augmcnto no peso dos ossos dos saturninos, todavia as moléstias do esqueleto não são as
mais communs. Consistem em. caries dos maxillares
e periostites alveolares, carie dos ossos do antebraço, vértebras, costellas etc.
Analysadas as alterações causadas no organismo
pela intoxicação plumbica devemos estudar os phenomenos de sua (-tíiiiíiirtção. Klla ('• uma verdadeira
funcção physio-palhologica cujas leis regem toda
a toxicologia. Qualquer perturbação diminuindo a
eliminação engendra os accidentes, formidáveis
epiphenomenos que devem considerar-se como
compensadores. Um. excesso alcohulico, por exemplo, exigindo a eliminação do a l r n h d l , vem diminuir
a do chumbo ; e, si esta fnzia-se ali' 1 e n t ã o de modo
a impedir a saturação, mantendo um e q u i l í b r i o exacto entre a importação e a exportação ou com saldos
a favor d'esta, pôde produzir-se o a c c u m u l o na hypothese figurada e sobrevirem os accidentes agudos.

Por onde elimina-se o c h u m b o ? O tubo intestinal
pouco presta-se a isso, o rnetal accumula-se na
mucosa c ahi fica encarcerado ; as fezes comeffeito
não o contém (Melsens, Mayencc e Bergerct).
O fígado é um órgão de eliminação mas incomp l e t a , porque apenas nelle fica em reserva o chumbo
constituindo depósitos redissoluveis : a bílis não
acarreta o metal. A pelle pouco ou nada auxilia a
expoliação ; secca, e alterada na sua nutrição, cila
impregna-se do toxico só de fora para dentro ; porisso os suores, tão difficilmente obtidos mesmo
pelo jaborandy, contém o cliumbo em doses decrescentes do primeiro ao ultimo dia da administração.
Igual facto verifica-se com os banhos sulphurosos.
O rim é o principal emurictorio.
Em 1843 Natalis Guillot c Melsens, por meio de
experiências em animaes saturnisados, verificaram
que a administração do iodureto de potássio
augmenta a eliminação pelas ourinas. Mais tarde
Parkes viu-a começar em um doenle somente após
o uso do iodureto. O mesmo effcito obtiveram
Gubler e Rabuteáu com o bromureto de potássio.
Suppõe CEttinger que o iodureto decompõe o albuminato e forma um sal dyalisavel de cliumbo;
seja como for o certo e que Lewal e sobretudo
Ollivier verificaram a vantagem da albuminúria para
a eliminação do toxico.
No envenenamento agudo a albuminúria é constante com alterações graxas consecutivas dos tubuli contorti mas sem nephrite parenchymatosa.
Acham-se no liquido excretado cyliudros colloides
como na stcatose; por conseguinte o chumbo
excita de mais o órgão, seguíndo-sc lesões nutrit i v a s que conduzem ú lenia a l r o p h i a . líoyor já vira
essas alterações, mas foi Ollivier quem as discriminou melhor, sendo confirmadas suas proposições por Charcot, Gambault e diversos auctores
inglezes que verificaram ser a nephrite intersti-
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ciai, hyperplasica e afinal atrophica e sclerotica
uma das causas de morte mais communs nos
saturninos inglezes. O rim é pequeno, duro, com
o córtex delgado, granulações amarellas ou róseas,
sem alteração das pyramides de Malpíghí, as quaes
l>or vezes contêm uratos. Corando-se o rim com
picrocarminato de ammonia, vô-se que só os tubos
de Bellini e suas radiações medullares resistiram
á alteração. Entre os tubuli-contorti veem-se cellulas
cmbryonarias: os elementos novos organisam-se
cm tecido fibroso. O epitheiio acompanha a lesSo.
Assemelha-se o processo mórbido dos tubulos ao
da pneumonia sclerotica dos tuberculosos: os glomerulos soffrem a transformação colloide. Essa
cirrhose renal atrophica determina a albuminúria
sem edemas, expondo o paciente á anemia como o
rim de Todd ou dos gotosos. D'ahi a encephalopathia consecutiva a taes lesões nephriticas.
O exame da ourina foi feito por Becquerel, Bouohardate Gubler em cujo serviço tomou suas observações Ollivier. Os purgativos dão-lhe temporariamente o caracter próprio, fica após elles carregada
de uratos e concentrada ; o uso do senne tinge-a de
amarello. A. encephalopathia e os accidentes agudos
violentos produzem o mesmo effeito dos purgativos.
Na cachexia h ourina é unemica.
Em todos os saturninos lia augmento de uratos na
ourina e a albumina ê frequentemente nella encontrada.
Bouchardat distingue três períodos :
1.° O chumbo trabalha organismo: diminuição
da ourina e augmento de sua densidade, mas sem
proporção, o que indica perturbação nutritiva-.
A urea, os ácidos urico e phosphorico, bem como
o chloro, diminuem ao passo que as matérias corantes augmentam. Disassimilação emperrada.
2.° Intoxicação.—Princípios extractivos e uricos
em menor quantidade, matérias corantes em maior.

3.° Impregnação.—A densidade e os principies
immediatos diminuem. No sangue áurea, os ácidos
urico e phosphorico augmcntam-Cambio orgânico
baixo. Não haverá diííicil permeabilidade do íillro
renal? pergunta o observador que citamos.
Ollivier acha no principio, quando não ha ainda
eliminação, as ourinas pouco acidas e mesmo
alcalinas, claras, e menos densas; depois, quando
já o toxico tem-se eliminado em parte, deixando o
organismo próximo da cachexia, diz ellc que a
ourina é diminuída c hcmapheica denotando grande
destruição de glóbulos vermelhos, formação de
hemaglobulina e insuíficiencia da acção do fígado
para transmudal-a em matéria corante biliar. Ha
portanto fígado alterado ou desglobulisação exagerada. Talvez uma e outra cousa.
A ourina bemaplieica parece ictérica, mas distingue-se porque tinge a roupa de cor de rosa e
o acido nítrico dá-lhe um tom cor de mogno.
Os sedimentos cor de minium fazem pensar em
insufficiencia hepática. Quando na cachexia vêm
enxertar-se accidcntes agudos, os sedimentos uricos
corados e a albumina perturbam o typo da ourina;
taes depósitos presagiam os epiphenomenos ou
grande salto para diante na cachexia (*).
A nutrição dos saturninos soffre profunda alteração. As lesões que temos descripto, a atropina
geral, a destruição das fibras lisas dos planos submucosos e dos vasos dão-nos conta da feição da caC) Qual a pathogenia da albuminúria ? Para Ollivier è uma irritação secrectoria determinada pelo chumbo no rim. Gubler combate essa
opinião porque as preparações plumhicas administradas como medicamentos não a produzem. Attribue elle o phenomeno á alteração
do sangue, sendo as lesões renaes consecutivas. Kenaut aceita a
theoria dizendo que a diminuição dos glóbulos paralysa a nutrição
e as oxidações que a ella presidem. Nós acreditamos que ao menos
alguns casos podem se explicar por perturbações nervosas. Corn effeito
as funeções do bulbo devem soffrer em consequência das lesões vasculares de que demos noticia.
A asthma saturnina e sobre tudo o tricotismo e outras nevroses
cardiaco-vasculares parecem confirmar nossa hypothese.
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chexia. Tudo languece, e, si força-se a alimentação a
despeito da anorexia, não ha assimilação nem oxydncões sufticicntes : o resultado é o accnmulo de
acido urico no sangue e a producção da gota— E'
o que acontece aos saturninos da Inglaterra onde lia
tendência para a exageração da alimentação rica
cm todas as moléstias chronicas.
Impura coi'pora magia nutrics ma/jis Ircdcs.

As nevroses cardíacas e vasculares implantam-se
na anemia : os atheromas e concrecções tophaceas
originam-se do vicio nutritivo.... Ainda s u b t r a h i n d o
o doente ao ambiente toxico não se melhora o seu
estado muitas vezes, porque a inércia do organismo
a isso oppõc-se.
Desde G. Paul todos reconhecem a influencia obnoxia do saturnismo na vida da espécie. A acção do
chumbo sobre as libras lisas do útero determina a
esterilidade e o aborto. A mortalidade das crianças
oriundas de pais saturninos é espantosa, os que
sobrevivem ainda ficam expostos a moléstias nervosas, epilepsia, imbecilidade, idiotismo, otc. As estatísticas de ConstantinoPaul, de Aclmrnbatilt, as de
Roque em Bicètre apresentam algarismos verdadeiramente consternadores.
Còmprehende-se que o saturnismo, prostrando a
organisação, deve preparar o terreno para outras
producções mórbidas.
E assim é : a gota enxerta-se não raro nos míseros doentes; na Inglaterra 30 % dos gotosos de um
hospital eram saturninos (Garrod). O alcoholismo
aggrava muito os accidentes plumbicos.
Uma questão interessante é saber qual a influencia
reciproca da tuberculose e da intoxicação de que
tratamos. Beau e Pidoux pretendiam descobrir um
antagonismo entre as duas diatheses, mas L. Hirte
de opinião inteiramente contraria : achou elle 21 % de
pbtysicos em trabalhadores de chumbo ao passo que
nos limadores de ferro e cobre a proporção é de

12 o/o. Nos vidraceiros, pintores, pollidores de typos
de impressão, envcrnisadores, proflssionaes que
manuseam o chumbo, o algarismo de tuberculosos é
de 18 %, nos moedores de tintas 25 °/0 (Ludwig).
Temos terminado a primeira parte do nosso trabalho : fomos um pouco cstensos, mas devíamos
esboçar todo o quadro do saturnismo e estudar todas
as alterações orgânicas e funccionaes produzidas
pelo metal toxico, porque só assim poderemos liquidar a questão cuja solução nos é pedida.
Esses interessantes estudos foram feitos por
homens conscienciosos e competentes, que tiveram
á mão todas as condições de uma experimentação
em grande escala, operando cm uma enorme massa
de operários das minas de alvaiade e officinas de
minium, de pintores etc., além de factos isolados de
envenenamento accidental por bebidas e alimentos
eivados de preparações plumbicas. Muito poucos
pontos da toxicologia acham-se tão bem investigados
como este e bem raras são as substancias venenosas
cuja influencia sobre o organismo humano seja conhecida tão positivamente. As conjecturas e hypothcses pouco logar têm aqui.
São taes os perigos da intoxicação plumbica, que,
diz Becquerel, (Hygiene) » as moléstias saturninas
«podem ser consideradas como a consequência da
«profissão mais perniciosa e funesta. Com razão sor« prende-nos haver ainda operários que consintam
«em expor assim sua vida com a quasi certeza de
«contrahir moléstias formidáveis.»
Entre nós, é certo, muito vagamente conhecem-se
estes estudos; nossa attenção não ha convergido para
elles. Entretanto os usos de nossa sociedade, nossos
hábitos e costumes domésticos, os fornecimentos da
industria de que somos tributários expõem-nos a
frequentes perigos de absorpção de venenos metallicos.
A. 8
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MOLÉSTIAS SATURNINAS NO RIO DE J A N E I R O .

Na segunda parte de nosso trabalho deveríamos
estudar a nosologia do Rio de Janeiro, comparaudo-a com a das localidades similares climatericamente onde se não possa suspeitar a influencia do
chumbo. Depois isolaríamos as moléstias peculiares
de nossa cidade que, por similhança de feição ou
symptomas, podessem fazer desconfiar de uma etiologia saturnina e afina! examinaríamos si ha logar
para a condemnação do chumbo por auctoria ou
complicidade de taes desordens.
Podemos porém por brevidade e sem sacrificar
o plano em sua essência reunir esses dous capítulos
em um só. E' o que vamos fazer começando por
considerações resumidas acerca das influencias
etiologicas locacs do Rio de Janeiro, deixando de
mão tudo quanto se refere á causas geraes de alteração da saúde que aqui actuam como em outra
qualquer localidade do globo.
A considerarmos a topographia de nossa cidade
pelo prisma das bcllezas naturaes, pelas vantagens
commerciaes ou como posição estratégica, inquestionavelmente acha-se bem situada a capital do
Bra/il. Si porém attendermos aos princípios da hygicne a conclusão será inteiramente outra.— Não é
aqui sem duvida que se luivcria de fundar uma Hygienopolis.
Rodeada de perto por uma cadôa de montanhas,
ramificação da grande Serra do Mar, espalha-se
a cidade (forno uma torrente de lavas no valle
fundo e gargantas formadas pela proximidade de
diversas colinas. As correntes de ar não podem varrer as tortuosas e estreitas ruas que serpeiam entre
os morros. A isso accresce o circulo granítico al-
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oantilado só interrompido pela augusta abertura da
barra de uma vasta, mas sinuosa bahia, cujas próximas vertentes circuniscrevem um terreno inteiramente palustre. A viração, precipitada do alto mar
pela entrada do golpho, reboja de encontro á escarpa
da cordilheira c remoinha sem achar sahida, agitando os eftluvios das planícies marinha e palustre,
cujo hálito abafado envenena a atmosphcra.
A forma da bailia, a estreiteza de sua única abertura, em grande parte entulhada, ainda torna impossível o movimento c renovação das aguas, constituindo o golpho um vasto estuário stagnante, onde se
despejam todos os detritos orgânicos acarretados
pelas aguas pluviaes e, o que é de pasmar, grandcpartc dos resíduos animaes de uma grande população.
Isso resulta dos depósitos de lixo á beira mar e do
systcma de esgotos que ás vezes, por negligencia ou
talta de desinfecção, cm occasião de chuvas torrcnciaes nada mais é do que a franca defecação da cidade, cujo tubo intestinal abre-se então sem ceremonia nas praias ! Em vez de serem aproveitados pela
agricultura, constituindo inesgotável mina de riquezas como representante do cambio vital, da circulação da matéria orgânica, os resíduos animaes do
Rio de Janeiro depositam-se na crypta marinha para
germinarem miasmas, formando a circulação da
peste c da morte! Esses vícios do systema vigente
de esgotos poderiam ser tolerados cm cidades fortemente declives e ribeirinhas de rios de grande
correnteza que arrastasse para longe as matérias
fecaes. Aqui íicam cilas decompondo-se nas aguas
marginaes e precipitam-se lentamente, formando um
sedimento lodoso permanente nas praias mortas,
onde podem ser vistas na baixa mar exhalando um
mcphytismo horroroso. Essas circumstancias tornam o Rio de Janeiro uma localidade typhica eminentemente palustre e pelágica (e de que pérfido
pélago !) de atmosphera quasi confinada.
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Alóm disso o clima é intcrtropícal: ha grande calor e humidade, sem a acção altenuantc de ventos
varredores francos, e sem a mistura do ar salubre
do campo. Nesta immensa estufa a procrenção das
organisações inferiores, dos sporulos e fermentos
pestilenciaes, como de entozoarios formidáveis, é de
uma riqueza desoladora. O homem, abafado, aniquillado, extingue-se deixando uma prole rachitini
e enfezada, impotente, desarmada de resistência
orgânica para a luta pela existência.
Não fora a emigração do estrangeiro e do provinciano, o PJo de Janeiro cm poucos aanos se extinguiria pelo lento envenenamento de sua população.
As grandes cidades, (*) já pelo simples facto da ngglomeração da população, são vastas necropoles, irnmcnsos minotauros destruidores da população pro' crcada e retemperada na vivificante atmosphera
dos campos. Si Boudin debalde procurou como
Diogcnes um homem descendente de quatro gerações parizienses, o que será do Carioca d'aqui a alguns annos si entre nós despreza-se tanto ahygiene
privada e publica, único remédio capaz de conjurar
tamanha calamidade?
Os péssimos hábitos da população, o pouco asseio
das ruas e das casas, a má construcção das habitações erguidas em solo encharcado c infiltrado de
líquidos pestilenciaes, coados dos tubos collectores
de esgoto, ou aterrado com detritos orgânicos fornecem em detalhe c a varejo o toxico que a atmosphera ministra cm grande. Sem duvida são os organismos vivos que condensam a atmosphera c
incrementam a riqueza dos sedimentos do globo, sc(*) Ye, wlin amid this feverisli world would \vear
A botly írc(! frozi) paiu of raivsa n i i n d ,
Fly l lio rank city. sluni its íurbicl a i r ;
Uieattic not lhe cabos of eternal smoke
And volaUIe corrupUon.
(Armslrong.)

não augmentando a matéria, ao menos dando-lhe
valor para a rcproducção da vida. E' porém necessário para isso um período de repouso c decomposição. Entre nós parece que ha um açodamento tão
exagerado em absorver o acervo dos inventários
que, não esperando a transformação da morte pelos
organismos vegetaes, assimilamos em vez da vida
a própria putrefacção !
A não serem as moléstias geraes cm toda parte c
peculiares dos climas intcrtropicaes, essas condições locaes e sobre todas a malária dão-nos conta
da nosologia do Rio de Janeiro. São ellas que entretém as epidemias pestilenciaes, algumas das quaes
fazem explosão neste foco lethal, sem terem sido importadas c antes podendo ser exportadas em grande.
A malária nem só faz obra por si, como modifica
outras moléstias enxertando-se nellas e imprimindo-lhes seu cunho próprio. Sob a expressão de
1
febres e lymphatites perniciosas, de pyrexias intermittentes e remittentes, larvadas, insidiosas, metamorphicas, cila domina toda a nossa pathologia e
ceifa a vida desde as mais tenras idades até a extrema velhice.
As affecções pulmonares, cardíacas, hepáticas, ccrcbro-spinaes e gastro-intestinaes, tSo communs
aqui, não offerecem entretanto particularidades bem
conhecidas que as differenciem das dos outros
climas.
As affecções parasitarias, entozoarias e epizoarias,
corn as dermatoses correspondentes, são muito triviaes e cada dia os progressos da sciencia entomologica colhe novas curiosidades e sorprezas neste
terreno infelizmente ainda muito pouco explorado
e quasi nada conhecido.
Quanto ao saturnismo evidente podemos affirmar
que na nossa pratica não temos observado manifestações agudas, salvo um ou outro envenenamento
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accidentnl, quasi sempre profissional (cm pintores) n
Vejamos agora si algumas das affecções communs no Rio de Janeiro de feições similhantes ás
desordens plumbicas podem se referir a ellas. Por
outra: indaguemos, tanto quanto nos é possível, si
haverá entre nós um saturnismo larvado, modificando desfavoravelmente a nossa constituição medica.
Para esse fim vamos examinar, segundo o ordem
descriptiva da primeira parte, os estados pathologicos que podem carecer de um diagnostico differencial :
As anemias do Rio de Janeiro são geralmente palustres, dyspepticas ou a das grandes cidades produzida por alterações da atmosphera, falta de insolação e exercício sobretudo no sexo feminino.
A mudança para climas mais salubres combate-as
perfeitamente, isso e a forma especial dos glóbulos
sanguíneos da anemia saturnina servirão de elemento differencial positivo.
As lesões cardiaco-vasculares causadas pelochumbo, o tricotismo diastolico e o tremor característico
não se observam entre nós, comquanto sejam frequentes as lesões cardíacas, as ectasias aorticas
(não mencionadas nos saturninos) e as nevroses
cardiaco-vasculares de origem dyspeptica, ancmica
e nicocianica.
Os coloridos de pellc e sobretudo a orla gengival,
( ) Estávamos i m p r i m i n d o este trabalho quando tivemos occasião
de ver um caso característico de saturnismo. Trata-se de um p i n t o r
que trabalha com alvaiade som a menor cautela preservativa dormindo sempre em um estreito quarto onde prepara as Untas c guarda
snccos de alvaiade. Ho a orla ijentjiral, tem t i d o cólicas e acha-se em
estado adiantado de cacliexia : nunca teve accidentes encepbalopatlucos nem paralysias. Ha porem uma lironcliile clironica tenaz com
fortes accessos de astlima. A ourina não continha a l b u m i n a
O uso do lodureto de potássio por alguns dias fez cessar todos os
accidentes o uma aUmminmin lii/i-irn c o i n c i d i u com a melhora A cor
c.acnetica persiste ainda, posto que o appetite lenha reapparecido e o
doente sinta-se muito alliviado.
( Felicio dos Santos.)
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symptomas que rarissimas vezes faltam no saturnismo, nunca os vimos. Si fossem communs nfio passariam desapercebidos.
No mesmo caso estão as lesões das vias gástricas
\e do fígado, tão frequentes e especiaes nos saturninos. As nossas dyspcpsias procedem ordinariaraente da malária, dos abusos da alimentação e bebidas estimulantes, do tabaco, das diversas anemias e também do clima. Os médicos da índia, como
Clark, indicam positivamente essa causa para as
dyspepsias de lá. A exageração das funcções da
pelle produz um raptus sanguíneo peripherico em
detrimento do tubo intestinal, d'onde a anemia dos
órgãos digestivos.
As moléstias do fígado são também climatéricas,
Com effeito nos paizes quentes a respiração, saturada de vapor d'agua para refrigerar o sangue,
não pôde eliminar o carbono do sangue venoso: resulta um accumulo de resíduos nutritivos na circulação. O sangue assim sobrecarregado irrita o
fígado; augmenta-se a secrecção biliar que substitue providencialmcnte a acção do pulmão descarbonisando o sangue. Infelizmente o órgão assim
superexcitado (surmenc") facilmente altera-se.
A cólica saturnina, constante em todos os períodos
do envenenamento como vimos, phenomeno primitivo e secundário, merece um exame mais detido.
Deixando de parte os factos de intoxicação profissional, e um ou outro de envenenamento accidental
em que a cólica dos pintores se haja mostrado entre
nós, indagaremos si no Rio de Janeiro póde-se attribuir á ingestão habitual do chumbo alguma moléstia
semelhante á cólica plumbica. Nosso exame critico,
já se vê, deve versar sobre alguma endemia desde
que a causa indiciada obra de uma maneira geral e
permanente.
Collocada nesses devidos lermos a questão, a resposta não pôde deixar de ser negativa—prima fade.
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De facto a única individualidade nosologica que deveríamos comparar é a cólica sêcca dos países quentes que não reina endcmicamente na nossa capital,
mas se apresentará talvez uma ou outra vez com o
caracter sporadico. Todavia é de tão grande importância a questão que diremos mais alguma cousa a/
respeito.
A chamada cólica sêcca dos paizes quentes f^i
descripta pelos médicos navaes Dutrouleau, Segon/1,
Rochard e Fonsagrives como moléstia especial intertropical c de origem miasmatica. Vários médicos
da marinha ingleza, sob o nome de Dry-belly ache,
designam a mesma entidade pathologica seguindo a
descripção e etiologia dos francezes. No Senegal
como na Gochinchina, nas Antilhas como no Brazil
especialmente mencionado por Sigaud, a moléstia é
a mesma,
Da descripção de alguns auctores collige-se que,
além dos phenomcnos agudos da moléstia, dores
atrozes no ventre com grande desenvolvimento de
gazes, vómitos e constipação tenaz por alguns dias,
tem se visto em certos casos seguir-se a paralysia
dos estensores. Isso e o tratamento mais profícuo,
ópio e purgativos, despertou em auctores de nota a
idéa de comparar a cólica sôcca com a plumbica.
Resultaram duvidas no espirito dos médicos, c,
como soe acontecer, uma reacção exagerada está
operando-se: negou-se a autonomia da cólica saturnina, achando-se identidade entre cila e a
dos paizes quentes. Lefòvre, no seu Tratado Clinico
das moléstias dos Europeus no Senegal e em um
opúsculo posterior, apresentou-se francamente advogando essa causa apoiado cm observações próprias e alheias. Villcte, estudando os factos no
Senegal,Linquete na Gochinchina adheriram ás idéas
de Lefèvre.
Importante discussão agitou no anno passado no
seio da Academia de Medicina de Pariz o mesmo
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assumpto a propósito de uma nota de Berenger
Feraud, provando com factos que os mestiços não
são isentos da cólica sòcca, contra a opinião de
Segond e Dutrouleau. Da Gazeta Medica da Bahia
n°s 9, 10 e 11 de 187G é que vamos extractando estas
breves considerações.
Chamado á liça o Dr. Leroy de Méricourt, redactor
dos Archivos de Medicina Naval e autoridade competentissima na matéria, pronunciou-sc eloquentemente pela identidade das duas moléstias,mostrando
que os mesmos Fonssagrives e Dutrouleau,bcm como
Rochard, Raoul, Gastano e outros, que como clle
próprio acreditaram outr'ora na cólica sôcca, jámodiflcaram suas idéas cedendo á evidencia dos factos
resultantes dos estudos de Villete, Benoit de lê
Grandiòre, Cros, Lecoinet e quantos têm visto a cólica
sêcca. Que a etiologia saturnina d'essas epidemias
a bordo se verificou sempre, descobrindo-se-a nas
aguas distilladas cm apparelhos de chumbo, no vasilhame de uso ordinário, nas latas de conservas
alimentares, na pintura recente dos navios, etc.
Que quando não militavam taes causas não apparecia a epidemia, o que verificou-se na .marinha ingleza do Oriente. Que os casos occorridos nos portos,
muito mais raros aliás, explicam-se pela mesma
etiologia. Que nem Morchcad refere a cólica como
endemia da índia, nem Van Lecnt a apresenta como
cousa comesinha cm colónias hollandezas da Ásia.
Que jamais em tropas de terra em qualquer clima se
ha visto essa moléstia. Que as opiniões de Segond
e Chapuis, attribuindo-a a origem miasmatica, baseados em observações na Guyana Franccza, estão refutadas por Lefòvre c está se verificando que a cólica
tende a tornar-se cada vez mais rara. Que as descripções da cólica de Cayena e Surinam, dos paizes
quentes, etc., coincidem com as das epidemia santigas e modernas chamadas cólica do Poitou, da
Nonnandia, de Madrid c de Devonshire cuja origem
A. 9
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saturnina foi evidenciada, embora a umas e outros
se denominasse cólica vcyetal e as considerassem
ora causadas pelo abuso dos fructos, ora de origem
miasmatica. Emflm concorda com o professor
Hirsch que em paiz algum do globo existe uma endemia de cólica sêcca.
Releva notar que o Dr. Rufz de Lavison combateu
na Academia as idéas de Leroy de Méricourt tendo-o
por demais exclusivista, sem negar comtudo a
imputabilidade do chumbo na maior parte dos casos
considerados como cólica dos paizes quentes.
Do mesmo sentir mostrou-se Gubler.
E' de notar que as epidemias de bordo só se manifestem quando os navios acham-se na zona tropical. Essa consideração, erguida diante da argumentação de Leroy de Méricourt, explicou-a Mialhe sem
todavia pronunciar-se quanto ao fundo da questão.
Fez importantes considerações sobre a pequena
quantidade de chumbo sufflciente para produzir a
cólica quando continuada a sua acção por muito
tempo ; por isso talvez as latas de conservas nas
longas travessias marítimas são mais perniciosas
do que em terra. Afinal lembra as suas idéas sobroo chlorurcto de chumbo, que, como os dos cinco metacs da ultima classe, obra como acido cm relação aos chloruretos alcalinos produzindo compostos
solúveis: ora na atmosphera marítima abunda o
chlorureto de sódio que dissolve o chumbo c seus
compostos. Ajunte-se a alta temperatura favorecendo a reacção e explicada está a alterabilidadc
do chumbo á bordo.
Eis em resumo a discussão.
O Dr. Silva Lima da Bahia aceita plenamente as
opiniões identistas de Leroy de Méricourt e em
apoio d'ellas refere alguns casos de sua clinica,
nos quacs o diagnostico de cólica sêcca com paralysias consecutivas seria justificado si não liou vera,
com difficuldade é certo, descoberto a origem sa-

turnina. Diz elle n5o haver na Bahia, nem em outra
qualquer parte do Brazil, que lhe conste, endemia
de cólica sêcca. (*) E' o que também confirmamos
acerca do Rio de Janeiro.
Terminada fica pois a questão em relação ao nosso
objecto : só no caso de observarmos entre nós taes
endemias é que nosso inquérito deveria ir além.
Passemos agora a estudar outras lesões e perturbações comparáveis ao saturnismo.
Dos accidentes produzidos nas vias respiratórias
não temos de nos occupar: o chumbo não se elimina
nem se accumula nos bronchios, os factos de
nsthma aguda saturnina referem-se a trabalhadores
do alvaiade e domínio, a fabricantes e preparadores
de tintas nos quaes os compostos metallicos penetram pela inspiração do pó plumbico na arvore respiratória.

/

C) Som embargo do respeito devido a tamanhas atictoridades
devemos dar cópia da nossa própria observação em contrario. No
norte dn Minas, onde exercemos a clinica por longos annps, vimos
vários casos de cólica sêcca caracterisada por vómitos biliosos no
p r i n c i p i o e alinat íeraloides, l y n i p a n i s m o , constipação obstinad í s s i m a de ventre por alguns dias. dores atrozes de intestinos e
das paredes do ventre (nevralgia Intestinal e myalglas) sem provas
do verdadeiro estrangulamento interno, não se podendo explicar
senão por espasmos do tubo i n t e s t i n a l e siderarão nervosa tonseciitiva.
Nem a abusos da alimentação nem á origem s a t u r n i n a se podia
altribuir o mal que ás Vezes apresentava-se em diversas localidades
ao mesmo tempo, atacando muito poucos indivíduos, mas fazendo
sempre uma ou outra victiina.
O povo denominava a moléstia cólica ventosa ou sêcca.
P;iree,e-nosque a estação mais ordinária para a explosão da moléstia era a e n t r a d a do inverno.
O tratamento mais cllicaz na nossa pratica foi o tabaco em clysteres, as emissões sanguíneas locaes e a anbandiroba eliamada
tamlieni no pai/, Kn.va de Santo Ignacio, na dose de urna a duas sem e n t e s em infusão e emulsão. Os práticos do Ioga r tuin a maior
r o n l i a n r a nesse m e d i c a m e n t o ; os curiosos costumam eolbel-o no
tempo próprio, guardando-o para os casos de eólica.
N u n c a vimos succeder á -cólica a paralysia dos estensores. Esse
caracter negativo e o grande meteorismo do ventre, a sua sensibilidade á pressão, os vómitos rebeldes parecem-nos poder servir para
distinguir a cólica sêcca da saturnina na qual o ventreé antes ret r a b i d o e a dor n l l i v i a pela pressão.
Cremos que se ba c o n f u n d i d o muitas vezes as duas moléstias
aliás distinetas.
Felicio (tos Santos.
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A asthma chronica é consecutiva á profunda impregnação quando todos os órgãos e até mesmo os
bronchios contém o chumbo. Não ha confusão possível.

Entre nós por ora não apparccem frequentemente
estas perversões nutritivas congénitas.
Resta a epilepsia. A tremenda nevrose não é mais
frequente no Rio cie Janeiro do que cm outras cidades.
Symptomalica de vários estados mórbidos, a epilepsia quando produzida pelo chumbo é um epiphenomeno, como a cólica, de qualquer período do envenenamento e rarissima vez se terá observado sem
os outros symplomas da intoxicação. Seria talvez
difíjcilemum caso isolado reconhecer-lhe a etiologia, quando excepcionalmente se não observassem
a cólica, a orla gengival, as paralysias, arthralgia c
outros signaes de saturação.
Versando porém o inquérito sobre uma população
inteira submetlida á mesma circumstancia incriminada, não é plausível crer que os casos de epilepsia
observados entre nós sejam de origem saturnina c
justamente os mais erráticos.
Accresce que a epilepsia saturnina offerecc um
apparato especial como vimos : assemelha-se tanto á
eclampsia albuminurica que os melhores auctores
classificam-a entre os accidentes encephalopathicos
da uremia. Ora o mal caduco entre nós não se afasta
da descripção dos clássicos antigos e modernos.
Seria mate desculpável confundir a encephalopathia
saturnina com a eclampsia albuminurica: d'isso
trataremos adiante.
As anesthesias permanentes dos saturninos, a
demora nas transmissões sensitivas são demais
características para se poderem confundir com semelhantes symptomas ern outras moléstias. Só a
hysteria offerecc raras vezes uma feição um pouco
análoga, mas fugaz. Não temos entre nós moléstia
alguma ordinária c geral parecida com as anesthesias plumbicas.
Sobre a surdez podemos passar além: não é o mal
que maispersegue-nos.

Vejamos agora si ha motivos para referir ás encephalopathías saturninas as neuroses observadas
entre nós. Em primeiro logar não cremos que ellas
sejam mais communs aqui do que cm outra qualquer parte. As nevralgias sim são frequentes e reconhecem por origem principal a malária e o rheumatismo á frir/ore; ora justamente os hypercsthesias, ú excepção da arthralgin, são rarissimas na
impregnação saturnica, notável antes pelas ancsthesias diversas ordinariamente locaes. Das nevroses da intclligcncia, um tanto triviaes no nosso
paiz, não se pôde accusar tão pouco o chumbo : com
effeito nenhum observador falia em vesânias permanentes saturninas. As explosões da caldeira
pJistjcliica que constituem a mania exaltada, os estragos lentos do cérebro productores da lypcmania
e hypochondria procedem de ordinário dos abusos
do alcohol e talvez do tabaco ou são muitas vezes
consequência fatal do furor das paixões, principalmente da ambição febril, do amor scelcratus habendi,
da relaxação rápida da tensão aspirativa pelas decepções de todo o género, do desespero calado e
fundo dos náufragos da vida social pela perda das
crenças e deserção da cultura do ideal. O chumbo,
longe de ser a origem de taes delíquios, antes é procurado como remédio produzindo as catastrophes
finaes que mergulham nossos pobres boudhistas em
somno eterno no seio do Grande Nada.
A imbecilidade e o idiotismo apparccem nos descendentes dos saturninos como nos dos alcoholicos.
Taes lesões profundas de nutrição do cérebro precisam do decurso de duas gerações para produzirem-se.
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A.S lesões oculares nos saturninos só se manifestam
no ultimo período quando outros symptomas já têm
posto o pratico na traça da etiologia. Os nossos
oculistas não nos faliam na frequência de papilla
estrangulada que se possa referir ao envenenamento
píamb iço. Também essas lesões são raras, porquanto
conhece-se a propriedade endosmolica da córnea e,
os collyrios de acetato plumbico, tão usuaes nas conjunctivites,não soem produzil-as. As retinites albuminuricas c a amaurose uremica são symptomas de
albuminúria de que trataremos adiante.
As paralijsias observadas entre nós são de differcntes formas e de etiologia muitas vezes obscura,
todavia não se podem attribuir ao saturnismo. As
(Testa origem são por demais características, como
vimos na descripção d'ellas. As particularidades de
attacar exclusivamente os estcnsores, excepto o
longo supinador e o ancorico, e posteriormente os
músculos da phonação, a atropina rápida sem symptomas de desordens centraes, ele., fazem das par;ilysias saturninas uma individualidade perfeitamente
limitada, que entre nós não se tem visto.
O mesmo diremos das contracturas c tremor saturnino, symptomas aliás pouco importantes.
Só por um esforço de imaginação ver-se-ia no
nosso rliaunatisino articular a artbralgia e na gotta
o tumor dorsal da mão dos saturninos. Já na descripção deixamos apontadas as differenças.
As lesões ósseas não podem se confundir também.
Kllas só se observam nos saturninos supersaturados
e portanto já tendo sido victimas de outras lesões
mais positivas.
Symptoma de differentes estados mórbidos, a albuminúria é entre nós commum: não ha confundir-se
porém com a albuminúria cxpoliativa do chumbo
aquellas que dependem de lesões outras ou clcuteropathicas. A que traduz o mal de Britjlit distingue-se
pelos edcmns, pheriomeno constante nessa moléstia.

A ncphritc parenchymatosa entre nós tem todos os
symptomas c visos da que se observa cm qualquer
parte.
E' talvez frequente a cncephalopalhia albuminurica
no Rio de Janeiro, como também a eclampsia e convulsões epiicptiformes nos casos de mal de Bright,
mas nunca vimos a cólica secca nem a arthralgia
alternar ou coincidir com taes manifestações mórbidas como acontece nos saturninos.
Será necessário tratar da differenciação entre as
nossas cac/iexias c a saturnina ? procurar na diminuição do algarismo dos nascimentos uma origem plumbica? Cremos que não : quando a cachexia saturnina
niauifesta-se,os epiphcnomenos agudos têm-se repetido muitas vezes e os symptomas mais importantes
não podem ter passado desapercebidos no decurso
da moléstia.
Poderá porém o chumbo determinar lentamente
uma cachcxia sem accidentcs agudos como o miasma
palustre?
Anles de responder á interrogação, notemos que,
si o facto é rigorosamente possível, ainda não foi
todavia observado nas indagações feitas em grande
escala entre os manuseadores do chumbo: a cachexia tem sempre succedido a phenomenos agudos ou
é interrompida por elles. Agora, ampliando mais a
objecção para encarar a questão de uma maneira
geral, supporemos que se nos interroga por estes
termos:
Comquanto não se haja visto entre nós accidentcs
característicos do envenenamento saturnino, não se
poderá attribuir a ellc alguma comparticipação ou
cumplicidade cm certas moléstias nervosas ou outras, bem como em algumas lesões de nutrição, dyscrasias ou cachexias nossas cujo mecanismo ctiológico escapa-nos? Embora os observadores do
velho mundo não o tenham conhecido, não produzirá
o chumbo,absorvido em doses infinitesimaes, dystro-

phias e desordens que modificam a constituição
medica?
E' a essa argúcia que vamos responder.
No domínio positivo dos factos opporiamos uma
simples negativa a uma objecção apenas condensada
nos vastos intermundios da conjectura e da imaginação.
Examinemos porém o argumento na sua subtileza.
Si tratássemos de uma d'essas substancias toxicas,
de acção pouco conhecida, capaz de produzir alterações funccionaesvariáveis sem lesões materiaes tangiveis, de um d'csscs venenos que atacam a cellula
nervosa ou o sangue sem deixar vcstigios,como acontece á quasi todos senão a todos os tóxicos vegetaes
e aos fermentos pestilenciaes, a objecção teria mais
procedência. Com os venenos metallicos como o
cbumbo o caso é differcnte. Introduzidos em porção
mínima, isto é, muito inferiores á dose toxica, o organismo reage até cxpellil-os da circulação c eliminal-os pelos emunctorios que variam conforme o
veneno.
Emquanto a dose é pequena nenhum accidentc se
observa positivamente; a eliminação vai removendo
o corpo extranho á medida que elle introduz-se e
o organismo fica indemne.
Si a dose é um pouco mais considerável, ainda que
não toxica, ou seja ella superior ao coefficiente da
cxpoliação ou seja esta perturbada por qualquer
causa, de sorte que se torne impotente para exportar toda a porção importada, ainda não apparecem
accidentes, porque a substancia mineral é depositada em certos órgãos ou tecidos onde fica em reserva até que se desembarassem os canaes da expoliação. Passada a perturbação da funcção eliminatória, as reservas dissolvem-se, dyalisam-se lentamente e são acarretadas para os emunctorios. Si
a dissolução faz-se com rapidez podem sobrevir
accidentes, mas já sevo que para isso força é que a

reserva dissolvida tenha certo volume. Assim, de
uma maneira geral, só ha envenenamento por compostos metallicos quando o sangue contém-os em
certo gráo, ou seja pela absorpção primitiva de uma
dose toxica ou pela reabsorpção de reservas intersticiaes ou finalmente por sustar-se rapidamente a
corrente eliminatória. Em qualquer dos casos os
accidentes agudos, cólica, encephalopathia, arthralgia são iguaes. Já se vê que d'estes não se deve
cogitar receiando-se as consequências de parcellas
mínimas.
Ha porém lesões orgânicas e funccionaes provenientes apenas do accumulo ou passagem do
chumbo nos órgãos, como são asparalysias, as alterações hepáticas, renaes, etc-. Todavia ellas são
tão características que não podem ser simplesmente
conjecturadas e além d'isso nunca foram até aqui
achadas isoladamente, mas sempre em concomitância ou alternadas com os epipheriomenos agudos
de que demos larga cópia.
Em rigor pode-se ainda insistir na objecção, perguntando si não é possível que em certos estados
mórbidos de etiologia desconhecida o chumbo tenha alguma parte e, embora não produza elle ordinariamente taes lesões, o possa fazer cxcepcionalment». Pode-se lembrar em apoio que práticos eminentes têm desconhecido a etiologia saturnina de
alguns casos de eclampsia e de hemianesthesio, só
chegando ao conhecimento da origem real do mal
pela anamnese profissional dos pacientes.
Fácil é responder satisfactoriamente no ponto de
vista em que nos achamos.
E'sem duvida possivela confusão de factos cxcepcionaes como são esses ou a cachexia plumbica sem
orla gengiviil e sem epiphenomenos agudos, si ti_ vessênios de fazer um diagnostico clinico em um caso
de tal ordem.Tratando-se porem de estudar a questão,
observando uma massa grande de população sujeita
A. to
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á mesma circumstancia etiologica incriminada é
absolutamente insustentável a objecção. Com effeito, si nunca observamos phenonemos agudos, si
não achamos ordinariamente os signaes de intoxicação, a orla gengival, a paralysia especial etc,
nííc-oC jjúJc admittir que o chunibu ua população do
Rio de Janeiro opere produzindo alterações excepcionalissimas observadas apenas três ou quatro vezes
em outros paizes e cuja interpretação é duvidosa,
deixando de causar as lesões quasi infalliveis reconhecidas positivamente !
Sem duvida ha casos raros de cachexia palustre
sem acccssos febris. Em uma população exposta á
malária, entre centenares de indivíduos cacheticos
com accessosfebris anteriores, depara-se com um ou
outro que nunca teve a pyrexia característica ; mas
alguém attribuirá ao miasma palustre uma cachexia
geral em uma população onde nunca se tenha observado accessos de febre intermitlente simples ou
com seus metarmophismos conhecidos ?
Ora em relação ao chumbo o argumento applica-se
áfortiori.
Em conclusão: no domínio dos factos podemos affirmal-o—Não se conhecem no Rio de Janeiro moléstias
saturninas que se possam attribuir â uma influencia
geral sobre a população como o uso das aguas potáveis.
Entretanto, como diz Potain, vivemos em uma atdismosphera de chumbo!
O vasilhame de cozinha onde se cozem os alimentos é forrado de esmaltes plumbicos e os condimentos ácidos, favorecidos pela alta temperatura,
solvem o sal de chumbo.
Todas as soldas de estanho, tão frequentes nos
utensílios domésticos., contêm chumbo.
O vinagre, a cerveja, o vinho, as aguas gazosas
contè:n-o igualmente ou por causa do systema de lavar as garrafas com o chumbo de caça, acontecendo
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frequentes vezes ficar um ou mais caroços em contactocom os líquidos ácidos, ou por causa dos siphões e
tubos de chumbo revestidos de carbonato plumbico
solúvel no acido carbónico ou por causa das soldas
dos depósitos. Sina agua potável os saes de chumbo
adherentes qos tubos nSo se dissolvem, o mesmo nfio
acontece nos líquidos ácidos.
As conservas alimentares, contidas em caixas de
folhado Flandres soldadas com chumbo, podem
contel-o em proporções variáveis.
As obrêas (*), os confeitos são ás vezes tintos
com o minio ou lithargirio.
O rapé e outras substancias (*) de que nos servimos são conservados em laminas ou Colhas de
chumbo.
A base de alguns cosméticos, como o Vigor do Cabello, é um sal plumbico. O pretenso pó de arroz, tão
desastradamente usado para enfarinhar a pelle,
conhecido com os nomes de veloutine, oriza, etc. (*)
em vez de bismutho, magnesia ou outra qualquer
droga innocente e dissecante, contém o a l v a i a d r
que é de mais baixo preço.
Os nossos aposentos sãopintados com óleo tornado seccante com o lithargirio e alvaiade.
Ainda quando apparecessem entre nós moléstias
saturninas, em vez de attribuil-as só ás aguas potáveis, deveríamos pensar em outras fontes de saturnismo do nosso meio social (*), esquecendo-os
para só incriminar as aguas, é o caso de dizer-se :
C) Ha uma observação de Gibert de intoxicação plumbica pelas
obrèas vermelhas.
(') Miallie citou na discussão acima referida um caso de envenenamento polo uso do cato falsificado com minio.
(*) r.nhlerrefere u m a e p i d e m i a de cólicas saturninas em uma colónia'franceza determinadas pelo uso do pó de <HTO* preparado com
alvaiade por um pharmaceutico da localidade.
(*) O Sr. Leroy de Mérlcourt, como Mialhe, lembra que de muitos
C2ÍQ° Ho u o i n r n i o n . n ' n,.o,roninii tps rio f n n t o a d\vor«3e t.cm servido a
especulação mercantil para incriminar os encanamentos de chumbo,
injustamente, porque a» aguas potáveis trazem em si o antídoto
ohimico do c h u m b o .
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Dat ceníam coreis vexai censura columbas.
Assim pois:
Parece á esta commissão que até agora não se têm
observado positivas alterações da saúde publica que
se possam attribuir á influencia saturnina das
aguas potáveis do Rio de Janeiro.
Essa conclusão, si exclueo receio de perigos provenientes da tubagem de chumbo para as aguasque
actualmente abastecem a nossa cidade, não importa,
senSo por analogia,a inocuidade dosconductosplumbicos para outras que não contenham os neulralisante chimicos convenientes e estejam em condições differentes, de modo a dissolverem proporções
maiores do metal. Para cada nova agua, na falta de
observação por longos annos, só a experiência poderia resolver a questão de modo definitivo examinando (o que não é difficil) comparativamente si em
circumstancias idênticas outras aguas dissolvem
mais o chumbo do que as actualmente usadas e cuja
innocencii) está provada.
Importa também considerar que, embora não
realizada ainda a previsão, pôde acontecer que por
circumstancias especiaes neste ou naquelle reservatório local uma maior dissolução do chumbo tenha
logar e determine accldentes tóxicos.
Rio de Janeiro, 20 de Abril de 1878.— Barão de
Lavradio. — Dr. F. de Menezes Dias da Cru;.—
Dr.. —.F. P de Andrade Pertence. - Dr. João José
da Silva.—Dr. A. Felicio dos Santos (Relator).

Legação do Drazil nos Estados-Uaidos.-.-New-York, 7 de
J u n h o de 1877.
II l m. c Exm. Sr.—Tive a honra de receber cm 29 do
mrz passado o despacho reservado que Y. Ex. se serviu
dirigir-me em data do 26 de Abril.
Para poder satisfazer o objecto desse despacho procurei
logo pessoas competentes, cujas informações podessem
completar as idóas que eu já tinha acerca da natureza dos
lubos empregados nas ramificações c derivações dos encanamentos do serviço de abastecimento d e agua neste
puiz.
Geralmente se usam os tubos de chumbo em todos os
Estados-Unidos; mas a apprehensão de que este metal
possa prejudicar a agua tem inspirado a idéa de substituirão dclles por vários outros, tacs como os de ferro,
deste ultimo metal galvanizado, de gutta-percba , de
chumbo forrado de estanho, e finalmantfc de ferro forrado
de vidro.
A primeira pessoa com quem fallei sobro o assumpto
foi c engenheiro das aguas de New-York. Este é de opinião
que os tubos de chumbo são preferíveis por muitas razões,
c que não ha realmente perigo em usar delles, uma vez
que sejam feitos de bom metal.
Em seguida procurei ouvir o presidente da junta de
saúde (Board of Health) de New-York, o Sr. C. F. Chandlcr,
que c também professor de chimica cm uma das mais
importantes universidades do p a i z , c considerado como
notabilidade nessa sciencia. Só hontem pude ter uma
conferencia com este senhor, que julga que não ha
perigo nos tubos de chumbo, tendo-se a precaução de
não utilizar para beber a agua que sahir immediatamenle dos tubos havendo estado parada em contacto com
o chumbo. Fallou-me em uma leitura por clle feita em
1872 sobre a agua, e na qual tratou especialmente dos tubos
de chumbo forrados de estanho como reunindo as maiores
vantagens. Fez também menção dos lubos de ferro com
vidro, u l t i m a m e n t e inventados o que principiam a ter
A.
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apelação, Estes são revestidos de cimento entre o ferro
e o vidro.
Visitei a manufactura de Leroy & C." que fornece em
máxima parte tubos de c h u m b o ú cidade de New-York,
assim como uma de tubos de cbumbo com cstanbo, e a de
tubos de ferro e vidro. Esla u l t i m a ò a única no seu género,
em v i r t u d e de privilegio. Da primeira obtive uma caixa
contendo amostras das dilíerentes dimensões de tubos de
chumbo, e além disso varias informações que remetto em
outra caixa cm que vão incluídas amostras das duas outras
espécies de tubos e vários impressos que a ellas se referem,
assim como exemplares dos últimos relatórios do Sr. ChanJler e do director das obras publicas em New-York.
You cncaminbar pela Europa as duas mencionadas caixas, a íim de que possam chegar com mais brevidade ao
Rio de Janeiro,, não havendo actualmente communicacão
a vapor dos Estados-Unidos para esse porto.
Não me occupei das outras espécies de tubos, como os de
ferro galvanizado, gutta-percha, ele., porque não têm tido
aceitação. Os três de que tratei são os únicos usados nesle
paiz ; os de chumbo têm ainda a primasia, mas os do mesmo metal com estanho vão sendo empregados, assim como
ultimamente os de ferro e vidro, estes em muito pequena
escala, havendo apprebensão pela posibilidade de fracturar-se o vidro escudo a experiência ainda nova.
Com o presente offlcio vai um exemplar da leitura do
professor Ghaniiler a que acima me referi. Todas as amostras foram obtidas sem despezas; só haverá a de despacho
e frete das duas caixas, que ha de ser diminuta e que hei
de incluir em alguma outra conta relativa ao ministério a
cargo de V. Ex.
Deus guarde a V. E x . — I l l m . c E x m . Sr. Conselheiro
Thomaz José Coelho de Almeida, Ministro e Secretario de
Estado dos Negócios da Agricultura, Commercio e Obras
Publicas. — António 1'fdro de Carvalho liorges.
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Nos primeiros dias do corrente anno o illuslrado
medico Dr. João Baptista dos Santos publicou um
opúsculo onde, sob o titulo Aguas potáveis, não só
analysa as qualidades ordinariamente apresentadas
pelas aguas de diversas origens e as condições que
ellas devem offerecer para serem apropriadas aos
usos domésticos, mas até, a propósito do contracto
ultimamente celebrado entre o Governo Imperial e
o empreiteiro Gabrielli, acha opportunidade para
entrar em largas considerações geraes sobre o
modo de levar a effeito as obras concernentes ao
abastecimento de agua ás cidades, o melhor systema de distribuição e a substancia que mais convém
empregar na confecção dos tubos e reservatórios.
Não vimos contestar o serviço que prestou o autor
do trabalho alludido, divulgando os princípios de
hydrologia até agora quasi exclusivamente conhecidos pelos homens da sciencia ; tão pouco pretendemos travar discussão com S. S. a respeito das
opiniões que emittiu em assumpto propriamente de
engenharia, por quanto na maior parte delias foi o
escriptor tão infeliz, que corn justiça se poderia
taxal-as de barbaridades, senão fora a benevolência
a que sempre fazem jus os curiosos, quando se embrenham em questões para cuja solução lhes fallece
competência.
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Outros motivos nos trazem á imprensa.
Ha no livro do Dr. Baptista dos Santos um capitulo
que trata especialmente do emprego do chumbo na
canalisação das aguas, e no qual S. S. « em nome
da sciencia aviltada » protesta contra o uso dos
tubos daquelle metal, que lhe parecem estar envenenando a população da corte, embora esta até o
presente não se tenha disso apercebido.
A energia com que foi formulada a accusação, o
nome conceituado que a firmou e o interesse que
todos ligam a tal matéria, pois é á saúde de todos
que ella importa, incutiram no espirito de muitos
um receio, ou antes um pânico quo chamaremos
bem fundado, porque a maioria do povo, não tendo
conhecimentos bastantes a fim de ajuizar por si
mesmo em tão melindrosa questão, abdica de seu
parecer na opinião daquelles que se lhe afiguram
mais aptos para decidil-a.
Por sua vez a imprensa da capital igualmente
aterrada foz echoar em suas columnas o grito de—
guerra ao chumbo,— levantado pelo Dr. Baptista dos
Santos.
E' sobre este ponto das—Contribuições d hygiene,—
que nSo podemos guardar o silencio. Ha pouco
mais de um anno que combatendo nesta folha os
trabalhos organizados pela commissão de melhoramentos da cidade, tivemos occasião de advogar
o emprego do chumbo nas canalisações d'agua, firmando-nos em palavras e experiências das primeiras autoridades do mundo em tal matéria. Hoje
que a mesma controvérsia se agita, julgamos cumprir um dever, adduzindo novos argumentos em
favor da these que sustentámos outr'ora. E se naquella -época tivemos a satisfação de ver as idéas
que proferimos aceitas e sanccionadas com o procedimento ulterior de nossos adversários (no que
não lhes vai o rnenor dezar), temos fé que também
desta vez o autor das Contribuições á hygiene ha de

perder a nntipnthia que vota aos encanamentos de
chumbo, justificando assim, como homem illustrado
que é, o aphorismo de Heitor Pinto : « não ha maior
erro do que persistir um homem cm seu erro. »
A Gazeta de Noticias, tratando da questão que nos
occupa, em artigos editoriaes escriptos por um medico, disse poder resumil-a nas duas proposições
seguintes:
« l. a — A ingestão dos compostos de chumbo pôde
prejudicar a saúde e comprometter a vida?
« 2. a —Os canos de chumbo empregados na distribuição de agua potável podem se alterar e dar em
resultado compostos que sejam acarretados? »
Se esta divisão do assumpto fosse admissivel não
tomaríamos parte em sua discussão, porjulgal-a
inútil.
E' claro porém, que os dous quesitos referidos
foram pessimamente formulados. De facto o primeiro delles é pelo menos ocioso; quem ha por ahi
tão ignorante a ponto de negar que os compostos
plumbicos, quando ingeridos em certa quantidade,
podem prejudicar a saúde, dando lugar á intoxicação
saturnina? Não se contesta a evidencia.
Quanto ao segundo quesito, commetteria igual
erro quem a elle respondesse pela affirmativa ou
pela negativa. Não resta duvida que, sendo extremamente variável a composição das aguas potáveis,
se umas substancias componentes podem atacar o
chumbo, outras podem preserval-o, e que, portanto,
é encaminhar mal a questão procurar resolvêl-a
de um modo absoluto. Somos de parecer que ella
deve ser estabelecida de maneira muito diversa, e
por isso, em bem da ordem e clareza da discussão,
dividil-a-hemos nos três pontos seguintes :
1.° Quaes as substancias, que contidas na agua
potável, dão-lhe a propriedade de atacar o chumbo, e quaes as que preservam aquelle metal dessa
acção ?

2.° As aguas potáveis do Rio de Janeiro, quer as
que se vão brevemente canalisar, quer as que já se
acham canalisadas para o serviço da capital, podem
por sua composição atacar os canos e reservatórios
de chumbo ?
3.° Dada a hypothese de serem essas aguas inoffensivas em relação ao chumbo, haverá alguma
vantagem em substituir os tubos deste metal por
outros de qualquer natureza ?
Assim dividida a matéria, os dous primeiros quesitos são da competência tanto do medico como do
engenheiro ou de quem quer que tenha conhecimentos de chimica, e só lhes leva vantagem o chimico de profissão, por seu traquejo em analyses
qualitativas e quantitativas; mas no que respeita ao
terceiro quesito, embora o Dr. Baptista dos Santos
tenha pretendido resolvêl-o por seu livre arbítrio,
ninguém contestará que só o engenheiro tem autoridade para o fazer.
Taes são os pontos que vamos desenvolver nos
subsequentes artigos e o methodo que nelles adoptaremos.

II

A questão do perigo que pôde offerecer a agua canalisada em tubos de chumbo não possuo sequer u
mérito da novidade. Em quasi todos os paizes tem
ella sido suscitada por diversas vezes, e era natural
que o Brazil não se mostrasse mais desprovido do
que os outros em espíritos timoratos e zelosos da
saúde publica. A verdade, porém, é uma só, e o
chumbo, apezar de muito mais atacado pelos homens do que soe ser pelas aguas potáveis, tem sempre sabido victorioso dessas campanhas.
E' certo que o emprego do chumbo em canalisações d'agua data de épocas immemoriaes, como
bem o attestam as escavações feitas nas ruínas das
mais antigas cidades européas; e que, apezar da
frequência e larga escala em que se dava esse uso
áquelle metal, nunca originou reclamações nem
deu lugar aos graves males de que o accusam
hoje, pois do contrario teria sido completamente
banido.
Foi somente nestes últimos tempos que a guerra
ao chumbo se declarou, e força é confessar que com
um enthusiasmo digno de melhor causa. E'sobretudo notável e singular a anomalia que se manifesta
em ter-se originado este preconceito scientifico
justamente na occasião em que a chimica fazia maiores progressos, o que fez dizer ao conhecido enge2
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nheiro hespanhol Ramon y Lázaro, quando chamado
a emittir sua opinião sobre o assumpto de que tratamos « que a ignorância é algumas vezes menos nociva do que a observação inexacta dos factos. »
Uma das primeiras nações que deu o grito de alarma contra o chumbo foi a Inglaterra. Quasi todos os
jornaes declararam-se inimigos « do metal de Saturno », tornando-se um dos mais encarniçados o
Times que pediu o parecer da Royal Commission on
Water Supply. Durante dous annos (de Fevereiro de
1867 a Dezembro de 1868) esta corporação discutiu a
matéria, sendo ouvidos o Dr. Parkes, professor de
hygiene na escola medica do exercito, o Dr. W. Milles, professor de chimica no King's College, o Dr.
Playfair, lente de chimica na universidade de Edimburgo, o engenheiro Rawlinson e muitos outros profissionaes que chegaram á conclusão de que os canos de chumbo podem ser usados na canalisação das
aguas potáveis, porque estas não os atacam sensivelmente.
Quasi ao mesmo tempo a controvérsia tinha também lugar na Hespanha, terminando pelo modo mais
íavoravel no chumbo, com aapprovação UNANIME do
conselho de saúde, da academia real de medicina, dos
engenheiros encarregados do serviço das aguas de
Madrid, e com a decisão tomada pelo governo da
Rainha Isabel II, como havemos de provar, o que não
fazemos desde já para não anticipar argumentos,
nem inverter a ordem que desejamos guardar neste
trabalho.
A França, por seu turno, empenhou-se na mesma
questão, tornando-se digna de nota a sessão da aça.
demia das sciencias de Pariz, em 10 de Novembro
de 1873, onde o engenheiro Lavai propôz a substitui,
cão dos canos de chumbo existentes na metrópole
1'raticeza e com tal vantagem foi contestado por Belgrond, Dumas, Fordos, Balard e outros, que o conselho m u n i c i p a l nenhuma importância ligou á reclama"
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cão recebida, de sorte que ainda agora os tubos dopernicioso metal continuam a ser empregados como anteriormente nas canalisações d'agua daquella cidade.
Portugal também não escapou á luta.
No Porto, em Janeiro de 1874, a camará municipal
recebeu do Sr. António Ferreira Girão um protesto
contra os canos de chumbo. A camará, porém, nSo
deu andamento á reclamação, e os tubos de chumbo
continuam a ser usados. Já em 1871, a associação
dos engenheiros civis portuguezes, que se reúne em
Lisboa, havia discutido o emprego do chumbo e do
zinco nas canalisações d'agua, de conformidade
com o programma organizado pelos engenheiros
Almeida d'Eça, Souza Gomes e Mendes Guerreiro;
mas ninguém alli cuidou em pedir a eliminação dos
tubos do perigoso metal.
Finalmente na nossa própria capital não é de hoje
que se attribue aos canos de chumbo effeitos terrificantes.
Em 1851 travou-se a contenda, quando o finado
Dr. António Joaquim de Souza, lente daextincta escola central, na qualidade de engenheiro das obras
do município, teve de concertar o encanamento de
chumbo que conduz agua ao chafariz da praça D.
Pedro II. Nessa occasiSo o citado Dr. Souza provou,
por meio de experiências, ser imaginário o perigo
que se propalava, porquanto as aguas que iam ter
áquella fonte davam lugar á formação de uma pellicula de compostos plumbicos, que, revestindo o interior dos tubos, impedia o ataque destes pela agua.
Para maior tranquillidade do povo, uma cornmissão
de lentes da escola de medicina, entre os quaes
figurava o fallecido Dr. Paula Cândido, e outra da
escola central, composta dos conselheiros Drs. Capanema e Azeredo Coutinho, analysaram as aguas
do referido chafariz, depois de passadas pelos encanamentos de chumbo, não encontrando nellas o menor vestígio deste metal.
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Algumas reclamações, embora mais calmas que u
primeira, fizeram-se posteriormente, e foi de certo
referindo-se a essa insistência que o conselheiro
Bellegarde, em sessão do Instituto Polytechnico Brazileiro, de 18 de Dezembro de 1862, opinou em favor
do emprego do chumbo «apezar do prejuízo que reina vulgarmente contra os tubos deste metal. »
Por igual motivo andou sobresaltada a cidade de
S. Salvador da Bahia, á cerca de oito annos, até que
uma commissão de lentes da escola de medicina
d'alli, estudando o assumpto, depôz em sentido inteiramente favorável aos encanamentos de chumbo.
Do succinto resumo histórico, que acabamos de
fazer, se deprehende que a hostilidade aos canos de
chumbo não ó nova; e, pois, em sua obra o distincto
Dr. Baptista dos Santos não fez mais do que reviver
uma questão cansada, que se pôde dizer já resolvida
tantos são os profissionaes eminentes que a têm
estudado.
Uma verdade que resalta, entretanto, do exame
das accusações feitas ao chumbo, ô que estas
nunca se baseam em factos observados com precisão, e que quasi sempre têm sido promovidas
por médicos. Sem duvida, o prote sto contra os encanamentos de chumbo, dirigido em 1873 ao conselho municipal de Pariz, teve por chefe o engenheiro
Lavai, mas não foi entre os seus companheiros de
profissão que as suas idéas encontraram apoio ; o
que fez sensação e tornou notável aquelle documento, foi a assignatura que lhe concederam 900
médicos, não obstante este numero não constituir
a maioria dos que residem naquelia capital, como
se lem inculcado, e apezar de estarem em perfeita
contradicção com seus collegas os mais a/amados
toxicologistas francezes, conforme havemos de
mostrar.
Mas d'onde provém a divergência que se dá nesta
questão, enlre médicos do um lado, e engenheiros
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e chimicos de outro ? A explicação parece-nos fácil
de achar.
O engenheiro, pela natureza dos trabalhos de que
se occupa, pôde a cada instante observar a acção
protectora que certas substancias, contidas na maior
parte das aguas potáveis, exercem sobre a superfície interna dos tubos, e se esta observação é confirmada pela ausência de chumbo notada em taes
aguas por um chimico, a convicção da inocuidade
do chumbo torna-se inabalável, e os canos deste
metal continuam a ser empregados, máo grado o
clamor que possa resultar de infundados receios.
Com o medico as cousas se passam por modo
muito differente : pelos symptomas elle julga do
effeito e por este avalia da causa ', mas em relação
ao envenenamento pelo chumbo, remontar com segurança dos effeitos ás causas, ô quasi sempre
encargo muito melindroso senão impossível. E
como nesta matéria não nos é licito foliar por conta
própria, relevem-nos que busquemos apoiar em autoridades a nossa proposição.
Pondo de parte o engano que em certos casos
pôde ser commettido na observação dos symptomas, pois que, como diz Vaullegeard, « a affecção plumbica reveste os aspectos os mais variados, e poder-se-hia dizer com razão que ella é
antes um grupamento de diversas moléstias, do que
uma moléstia única »; admittindo como cabalmente
provado que o envenenamento de que se trata não
pôde deixar de ser o resultado da introducção lenta
de uma determinada dose de compostos de chumbo
no organismo do indivíduo, perguntaremos, quantas
vezes poderá o medico garantir qual seja a origem
de onde provêm esses compostos ?
Se em taes casos nada ha mais commodo do que
formular uma hypothese, nada ha também mais
difficil do que demonstrar que ella se verifica.
Assim que, para deixar patente os embaraços or-
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dinariamente antepostos a semelhantes inquéritos,
basta lembrar a infinidade de profissões nas quaes
o pessoal está sujeito à perigosa acção do chumbo.
Tardieu diz que « para ser completo seria preciso
enumerar mais de sessenta profissões.» A isto se
deve juntar as bebidas e alimentos preparados, conservados ou falsificados por meio daquelle metal e
seus compostos, o uso das vasilhas estanhadas para
os misteres culinários, os cosméticos, banhas e
aguas de toilette, certos remédios e finalmente muitos outros empregos das preparações saturninas
nas artes, industrias e usos domésticos. « O envenenamento pelo chumbo, diz ainda Tardieu, é muitíssimo [mais frequente do que todos os outros. Por
isso é realmente infinito o numero de circunstancias
nas quaes se produz cada dia e em todas as classes
o envenenamento saturnino. »
O próprio autor das Contribuições á hygiene transcreve á pag. 129 do seu livro um trecho em que o
Dr. Chevalier diz «que o chumbo e seus oxydos
são perigosos porque possuem a funesta propriedade de produzir uma intoxicação lenta que se revela muitas vezes por symptomas singulares que embaraçam OSpraiftCOS, AINDA MESMO OS MAIS AMESTRADOS, no descobrimento da sua VERDADEIRA origem.»
Em tão complicado labyrintho de causas comprehende-se quão frequentemente o medico reconhecerá a impossibilidade de descobrir a real, isto
é, aquella que produziu o envenenamento, maximé
quando a própria victima já se não recorda de
alguns objectos e preparações de que se tem servido,
de certos alimentos e bebidas que tem tomado, etc.
Nestas condições, o mais simples e natural ó conjecturar que os canos e reservatórios de chumbo
são a fonte de todos os males, e é isto o que repetidamente se tem feito em vários países.
Eis, ao que parece, o motivo da dissonância que
se dá sobre a questão dos encanamentos de chumbo
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entre grande parte da classe de médicos e a quasi
totalidade dos engenheiros echimicos. '
No correr da discussão mais de uma vez teremos
opportunidade de demonstrar este asserto, e desde
já chamamos a attenç.ão do leitor para o facto do
envenenamento da família d'0rléans, em Claremont,
attribuido por um medico á acção commum das aguas
potáveis sobre o chumbo, quando bem diversa foi
a verdadeira causa desse acontecimento.
* Feitas estas considerações preliminares sobre a
questão, entraremos propriamente nella em o próximo artigo.
1
E' aqui occasião de lembrar que o governo tem sido censurado
]>or haver feito ílgurar alguns engenheiros entre os membros da
com missão ultimamente nomeada para examinar a influencia das
aguas potáveis sobre o chumbo. Si para este acto carecesse o governo de justificação baslaria dizer que a eommissão escolhida pela
academia das sciencias de Paris para estudar a mesma questão em
1874, cqmpoz-sc de Çhevreul, Dumas, Wurtz, Belgrend, Peligot e
Baard, isto é, de prolissionaes das três classses.

111
Vamos hoje tratar do primeiro dos quesitos que
formulámos e que foi assim concebido: Quaes as sul>
stancias que, contidas na agua potável, dão-lhe a
propriedade de atacar o chumbo, e quaes as que preservam aquelle metal dessa acção?
Que os compostos de chumbo podem produzir envenenamentos, cujo perigo cresce na razão directa
da quantidade introduzida no organismo humano, é
cousa que se não discute, porque isso nos diz a observação quotidiana dos factos, e dil-o ainda mais alto
a reserva, o escrúpulo, a repugnância com que os médicos fazem applicação therapeutica desses compostos.
Insistir sobre este ponto, como mais de um tem
feito, é deslocar a questão que nos occupa de seu verdadeiro campo, é buscar argumentos que não têm
immediata correlação com a controvérsia da actualidade, é,emfim, armar ao effeito para influir no animo
daquelles que são incapazes de conceber duas faces
distinctas na mesma questão.
Outro pontos incontestável e incontestado é a acção
nociva que exerce sobre o chumbo a agua distillada
arejada.
Mas não nos deteremos em provar que a agua chimicamentepura, como é a distillada, não se encontra
na natureza; a que por sua composição mais se
aproxima deíla é a da chuva, quando directamente
recolhida ; e ainda assim podem-se dar excepções,
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resultantes de circumstancias de occasião e lugar,
conforme veremos. Entretanto, existindo em muitas
casas paniculares cisternas forradas de chumbo e
destinadas a recolher essas aguas, não htesitamos
em reconhecer desde já o perigo que pôde provir de
tal pratica.
Abstrahindo destas aguas, cuja influencia sobre o
chumbo só accidentalmente vem a pello na nossa
questão, passemos a considerar as aguas de nascentes, rios e poços artezianos, únicas canalisadas
para abastecimento das cidades.
Não ha quem ignore como]se formam esses mananciaes : as aguas que se evaporam na superfície do
globo passam ao estado de nuvens nas altas regiões
da atmosphera, condensam-se em virtude de um resfriamento produzido por causas quaesquer, e cahem
sobre a terra, escoando-se uma parte pela superfície
desta, por intermédio dos canaes naturaes, erriquanto outra parte se infiltra através dos conductos
capillares do terreno, indo nascer, após um período
de ordinário longo, em diversos pontos do solo.
Se agora attendermos a que na sua passagem, quer
pela superfície da terra, quer pelos conducto:s subterrâneos, essas aguas sobrecarregam-se das matérias
mineraes e orgânicas que encontram,a pergunta que
desde logo occorre e importa fazer é a seguinte:
quaes as substancias que commummente entram, na
composição das aguas potáveis, e d'entre ellas
quaes as que atacam o chumbo ou o preservam de
ser atacado ?
As numerosas analyse's até hoje feitas em diversos
paizes mostram que as matérias ordinariamente encontradas nas aguas potáveis são: cal, magnesia;,
soda, potassa, sílica, alumina, ferro, ammoniaco,mate.rias orgânicas, ácidos sulfurico, chlorhydrico,
azotico, carbónico e phosphorico. Estas substancias
se apresentam em geral formando carbonatos, sul-'
fatos, chloruretos, azotatos. silicatos é phosphatos'.
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D'entre os corpos que acabamos de mencionar,
alguns ha, taes corno o ferro e a alumina, que por
sua natureza e por apresentarem-se sempre em diminutissima quantidade nas aguas potáveis, nenhuma
acção desenvolvem sobre o chumbo,como se tem reconhecido. Sem nos importarmos com estas substancias dividiremos todas as outras em duas grandes
classes : a das que exercem uma acção protectora
sobre o chumbo e a das que o atacam. Na primeira
estão compreliendidos os carbonatos alcalinos, os
chloruretos de sódio e magnesio,q phosphato de soda
e os sulfatos. As matérias restantes constituem a
segunda classe.
O chlorureto de sódio, e principalmente o carbor
nato de cal, são QS compostos que com mais frequência se encontram dissolvidos nas aguas potáveis. O ultimo destes elementos é até considerado
necessário pelos mais modernos hydrologistos, não
obstante Grimaud, de Caux, pensar de modo diverso.
Seja ou não assim, o que é certo é que « as aguas
mais reputadas como bebidas apresentam todas esta
composição », conforme affirmaHervé Mangon. Este
facto cresce de importância quando se sabe que é
justamente o carbonato de cal a principal substancia
que torna os tubos de chumbo innopentes, depositando-se nas suas paredes internas , de modo a
formar uma pellicula protectora.'

1
No seu irabalbo intitulado Envenenamento das aguas potáveis
pdochumbo dizo Or. Reinvillier: « E' realmente impossível admittir
que a camada nalcarea'seja bem uniformemente espalhada para cobrir
toda a superfície interna dos tubos.As aguas mais incrustantes deixam
soluções de continuidade, onde o chumbo fica descoberto. Aiçuinas
incrustações se destacam exiiontaneamenie e deixam o metal livre. »
Devemos declarar que nada dislo é exacto. A observação tem verificadoque os saes calcareos se depositam igualmente por todaaparede
interna dos tubos, e nem lia razão para que o deposito se faça em certos
pontos de preferencia a outros. Ã experiência mostra também que a
camada de calrareoadheretfio fortemente aos tubos que só raspando a
com um i n s t r u m e n t o se consegue destacar alguns fragmentos.
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Com effeito, eis-aqui o modo por que ílervé Miui-*
gon, membro do Instituto de França, explica a acção
do carbonato de cal :
« O carbonato de cal dissolvido em uma agua pôde
ser dividido em duas partes : a primeira que não
excede Tr<hrõ do peso da agua, é simplesmente dissolvida pelo liquido e não se deposita; a segunda
parte é mantida em dissolução pelo acido carbónico
que o liquido contém, e se acha, sem duvida, no estado de bicarbonato, sal que é pouco solúvel na agua
e menos ainda no acido carbónico livre. Esta segunda
parte de carbonato de cal depõe-se logo que no liquido não resta bastante gaz carbónico para sustel-a
em dissolução. As causas que tendem a desprender
o acido carbónico da agua são numerosas eexplicam
as incrustações observadas, etc. »
Sabe-se que para poder garantir o perigo do emprego dos encanamentos de chumbo, o illustrado
autor das Contribuições á hygiene teve de contestar,
« em nome da sciencia aviltada », a acção preservadora do carbonato de cal e mais compostos já indicados, quando elles se apresentam em pequena
quantidade na agua. Vamos, pois, mostrar que entre
os aviltadores da sciencia se acham as melhores autoridades européas na medicina, na chimica e na engenharia. Em homenagem a S. S. começaremos pelos
médicos, escolhendo d'entre elles os que se têm dedicado á toxicologia, por serem de certo os mais
competentes.
O Dr. Rabuteau, nos seus Elementos de toxicologia, adoptados como compendio na faculdade do Rio,
Janeiro, diz á pag. 611 «...emfim, a agua contendo
phosphato de soda, bicarbonato de cal, chlorureto de
sodio,não ataca o chumbo. ' Estes dados apresentam
um grande interesse pratico. De um lado elles nos ex-*
Ogripho é Uo autor.

plicam os accidentes produzidos pelo uso de uma
agua pura e arejada conservada em vasos de
chumbo ; de outro mostram a innocuidode da
maior parte das aguas de nascente, ainda mesmo
que ellas tcnliam atravessado tubos de chumbo,
pois estas' aguas quando contêm principalmente
bicarbonato de cal e chlorureto de sódio não atacam aquelle metal. »
Outro toxicologista muito citado entre nós, o Dr.
Dragendorff, diz á pag. 129 do seu Manual de toxicologia : « Eu creio que se pode considerar como estabelecidas as proporções seguintes : a agua dissolve
tanto mais chumbo quanto ella é mais pobre em saes
celcareos e mais rica em acido carbónico; esta regra
comporta, entretanto, numerosas excepções, quando a agua contém matérias orgânicas ern solução.
As aguas calcareas revestem o interior dos conductos e dos reservatórios de depósitos insolúveis que
protegem o metal contra uma acção ulterior. »
Em seguida, apoiando-se nas experiências de Pappenheim, accrescenta Dragendorff 1 : « A agua carregada de acido carbónico cobre o metal de vima camada cinzenta escura : formam-se depósitos brancos abundantes, mas a agua não retém quasi metal
em dissolução.
« A agua arejada, contendo carbonatos ácidos,
actua proximamente como a agua carregada de
acido carbónico. Uma agua que contém por litro
0,8'' 12 de bicarbonato de sódio ou de cal não dissolve o cliumbo, mesmo quando ella contem matérias
orgânicas, azotito e chlorureto de aintnonio. »
No Manual completo de medicina legal dos Drs.
Briand, professor de medicina e cirurgia, e J. Buis,
lente de toxicologia na escola de pharmacia de
Paris, chefe dos trabalhos chimicos da academia
de medicina, etc., encontra-se esta succinta regra :
«O chumbo altera-se rapidamente cm contacto com
a aguo pura arejada. Se a agua contém saes em dis-

« em virtude do que principio as aguas de Puris, que
são todas calcareas, não atacam o chumbo?» Evidentemente ou aquella assignatura é apocripha ou
refere-se a algum desconhecido Tardieu, que se quer
fazer passar pelo afamado hygienista. '
O Dr, Champuillon, membro da commissão nomeada pela acadeiria das sciencias de Paris para dar
parecer sobre os perigos dos tubos de chumbo in->
culcados pelo Sr. Lavai, declarou-se na sessão de 1.°
de Dezembro 2 em favor da innocuidade do metal,
baseando-se nas observações que fez durante 24
annos em 108.000 militares tratados no Vai de Grace
e que eram todos abastecidos de agua escoada por
encanamentos de chumbo.
Poderíamos ainda citar as palavras de outros distinctos médicos estrangeiros, que se acham em perfeito accôrdo com os que temos apontado, e juntar a
esses os nomes não menos distinctos dos facultativos nacionaes Drs. Barão da Villa da Barra;
senador Jobim, Barão de Theresopolis, J. Pizarro e
outras glorias da nossa academia; mas nSo o fazemos porque já vai longo este artigo. Apenas
pedimos vénia para referir o parecer duplamente
valioso de um profissional que á posição de lente de
chimica no Instituto Real da Grã-Bretanha reúne a
de professor de matéria medica na Associação dos
Pílarmaceuticos de Londres. Refiro-me ao Dr. W.
Brande, que assim se manifesta 3 :
« A acção da agua sobre o chumbo é curiosa e interessante, em consequência do Uso universal dos

solução, e sobretudo sulfato de cal, o chumbo se conserva sem alteração.»
Por sua vez o celebre hygienista Ambroise Tardieu, professor da faculdade de medicina de Paris,
membro da academia de medicina, e do conselho de
hygiene e salubridade do Sena, depois de fallar nas
aguas que atacam o chumbo, exprime-se pelas seguintes terminantes palavras, no seu Estudo medico
^cgal e clinico sobre o envenenamento (pag.. 727):
« Acreditar-se-ha naturalmente que a agua commum carregada, como ella é ordinariamente, de alguns sulfatos, carbonatos 6 chloruretos alcalinos e
ferrosos, prodqzirá sobre q chumbo metallico 5effeitos ao menos análogos senão superiores em intensidade. Assim não succede, e resulta de um grande
numero de experiências emprehendidas por diversos chimicos, que A MENOR quantidade de substan-cias salinas extranhas, á excepção dos nitratos, im• pede a formação do hydrato ou do carbonato de
chumbo. ESTA REACÇÃO E' TÃO CLARA QUE o CHUMBO
METALLICO PÔDE SERVIR, EM RIÇ3OR, PARA MEDIR A PUREZA DA AGUA.

« Se se rega limalha recente de chumbo com agua,
pura, produz-se no fim de alguns instantes uma
nuvem de hydrato de oxydo de chumbo ; se se faz
uso do, AGUA ORDINÁRIA não seprodus a mais leoa
perturbação. A applicação á hygiene desta curiosa
observação dimana de si mesma: A AGUA COMMUM
conservada em reservatórios de chumbo apresenta
INFINITAMENTE menos perigo em seu emprego do que
a agua pura. »
Tem-se escripto por varias vezes que Tardieu assignouo protesto contra os encanamentos de chumbo,
dirigido pelo engenheiro Lavai ao conselho municipal de Paris. Diga o leitor se é possível que tão
eminente facultativo, depois de ter emittido a opinião que acabamos de transcrever,pactuasse com os
signatários do uma representação onde se pergunta

l
l

'Depois de publicado este artigo verificámos que a alludida assignatura é não a do notável medico Arnbroisè Tardieu, mas a de ura Sr.
Amédee Tardieu, 171.10 não sabemos o que seja. No mesmo caso estão
as assignaturas Pelouse e Fremy que não são relativas aos celebres
ebúrneos conhecidos por esses nomes, como se tem feito crer.
2
Comptes Rondus de VAcadémie dês Seienciei, dessa data.
3
A Dictionary of Science & by W. T. Brande, professor of enetoistry in the Royal inslituition of f.reat Bntain.etc.
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reservatórios forrados deste metal. Á. agua perfeitamente pura como a agua distillada, depositada em
uma vasilha de chumbo limpa e exposta acrar,
depressa a oxyda e corróe, e delicadas experiência*
descobrem oxydo de chumbo em dissolução nella ;
mas as aguas de rios e nascentes não exercem semelhante acção dissolvente; os carbonatos e sulfates
nessas aguas, AINDA QUE EM QUANTIDADES MUITO DIMINUTAS não permittem que ellas exerçam o seu poder
dissolvente. E é por este motivo que se usa de reservatórios forrados de chumbo COM IMPUNIDADE, para o
deposito da AGUA COMMUM, pois que a pellicula que se
forma sobre o metal os conserva LIVRES DE QUALQUER
ACÇÃO POSTERIOR. »

Bem vê o honrado Dr. Baptista dos Santos quão
numerosos são os mestres seus collegas de profissão,
que na phrase de S. S. afamem taboa rasa dos mais
conhecidos preceitos de hy g iene publica. »
Mas não é tudo: no próximo artigo havemos de
mostrar que os mais afamados chimicos e engenheiros hydraulicos pensam do mesmo modo.
Só então, arrimado em tão fortes esteios, nos permittiremos fazer as considerações que o assumpto
suggere.

IV

Cabe agora a palavra aos chimicos. Cedam-lhe >o
passo os engenheiros, já que por uma lógica especial
se tem querido accusal-os de suspeitos, pela sua uniformidade de opinião nesta matéria. E como poderiam
elles achar-se cm divergência se na pratica de seus
trabalhos palpam todos os dias as provas da innocuidade do chumbo ?
Fallem, porém, pela nossa classe os vultos insuspeitos da chimica. O primeiro destes é o celebre
Wurtz, successor de Dumas na cadeira de chimica
da faculdade de Paris. Diz elle: « A acção das aguas
sobre o chumbo apresenta uma importância maior
sob o ponto de vista da hygiene. Tal é a razão por que
entraremos em alguns detalhes sobre as causas que
facilitam ou se oppõem a esta acção.
« Segundo Medlock, as aguas que não podem conter nem acido nitroso nem acido nítrico, nenhuma
acção exercem sobre o chumbo.
«De experiências recentemente publicadas por
Pattison Muir resulta que os nitratos, sobretudo o
de ammonio, favorecem muito a dissolução cdo
chumbo, emquanto os carbonatos e os sulfates
exercem, ao contrario, uma acção protector a por modo
tal, que uma solução contendo uma PROPORÇÃO NOTÁVEL de nitratos não terá acção sobre o chumbo se
ella contiver ao mesmo tempo carbonatos e sulfatas.
í
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Esta acção protectora dos sulfates já foi verificada
por outros autores.»
Depois de algumas outras considerações menos
importantes, Wurtz conclue por estas palavras :
« Os tubos de chumbo podem, pois, servir á distribuição
das aguas correntes, SEMPRE CARREGADAS DE PEQUENAS QUANTIDADES DE SAL. Sua superfície interna
se cobre immcdiatamcnte de um ligeiro deposito,
que forma como que um reboco e preserva a agua
do contacto immediato do metal.» '
Quasi das mesmas expressões se serve o professor
Debray. No seu Curso de Chi/nica, lè-se: « A agua
distillada, que esteve em contacto com o ar, e as
aguas pluviaes dissolvem quantidades apreciáveis de
oxydo de chumbo e adquirem propriedades toxicas,
que tornam o seu uso perigoso. Nas AGUAS POTÁVEIS,
ao contrario, a oxydação ó apenas SUPERFICIAL, e
nenhum traço se encontra em dissolução. E' este um
facto muito importante; clle dá a rãs ao por que nos
podemos servir de tubos de chumbo para a canalisação
das aguas de fonte ou de rio, emquantoha perigo em
fazel-o com as aguas de chuva.»
Dumas, que é o mais notável chimico de França,
depois de Thénard, e que por largo tempo professou
essa matéria na escola central de artes e manufacturas, bem como nas faculdades de sciencias e
de medicina de Paris, deu também o seu valioso
contingente para a solução do problema. « O Sr.
Dumas, diz Parville 2 , fazia outr'ora nos seus cursos
da Sorbonna uma experiência muito própria a convencer os mais incrédulos. Elle collocava diante de
si cinco frascos contendo chumbo de caça, e derramava respectivamente em cada um delles agua distillada, agua da chuva, do Sena, do Ourcq e de poço.

« No fim do pouco tempo que fora necessário para
encher os frascos, o primeiro, aquelle que continha
agua distillada, revelava já, pela acção do hydrogeneo sulfurado, traços de chumbo. Achavam-se
também traços no frasco de agua da chuva, e nem o
menor indicio nos outros. Toda agua, contendo quantidades INFINITAMENTE PEQUENAS de saes calcareos,
é imprópria para dissolver o chumbo. E' o caso das
aguas potáveis que se bebe nas grandes cidades. »
O autor que acabamos de citar acrescenta que
« na sessão de 1861 da British Association o Dr. Crace
Galvert, lente de chimica na academia de medicina
de Manchester e reputado inexcedivel analysta,
communicou o resultado da analyse de cerca de
trezentas amostras das aguas daquella cidade. A
acção corrosiva da agua, bastante considerável nos
primeiros dias, se attenúa a ponto de tornar-se nulla,
quando o tubo está em serviço desde algum tempo.»
Na memorável sessão da academia das sciencias de
Paris, em 10 de Novembro de 1873, o chimico Fordos
disse que « muito se tem exagerado o alcance desta
questão», porquanto, havendo elle analysado 40
litros (!) da agua potável do hospital da Caridade,
apenas ahi encontrou traços de chumbo. Comtudo,
declarou que julgava perigosa a pratica de lavar o
interior das garrafas com chumbo de caça.
Em uma nota posteriormente apresentada á academia de sciencias ', Fordos fez este additamento:
« Nas aguas potáveis que contêm bicarbonato de cal
o oxydo de chumbo se combina com uma parte do
acido carbónico do bicarbonato, d'onde resultam carbonato de chumbo e carbonato de cal, que se precipitam. O carbonato de chumbo sendo um sal
insolúvel, a agua não pôde conter em dissolução

ée par Ad

'

_ 2 Causeries Scientift.ques— Paris, 1874. pag. 308.

'

'z> membro

1

Comptes Rendus de VAcaAémle dês Sciences, sessão cm 20 de Abril
de 1874.
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senão uma quantidade de chumbo infinitesimal. Eu
verifiquei depois que o carbonato de mngnesia representa o mesmo papel preservador que o bicarbonato de cal. »
Balard, successor de Thénard na cadeira de
chimica da faculdade de sciencias de Paris, é de
parecer que «a oxydação do chumbo tem sempre
lugar em contacto com a agua arejada, mas que
póde-se encontrar nesta agua um sal com o qual o
chumbo forme um composto insolúvel; em tal caso,
este composto fixa-se sobre o chumbo e nelle ADIIERE
FORTEMENTE, o que impede o chumbo de ser atacado.
Os saes que desenvolvem esta acção preservadora
são os sulfatos e carbonatos de cal, contidos em quasi '
todas as aguas. Entretanto, a agua pôde ser pura ou
conter saes com os quaes o chumbo não forme um
composto insolúvel; taes são os acetatos e azotatos.
Neste caso o chumbo é certamente atacado. » '
Algum tempo depois, em uma nota redigida pelo
mesmo Balard e apresentada na sessão da academia
das sciencias, em 9 de Fevereiro de 1874, escreveu
este chimico : « Em resumo, o chumbo se oxyda em
contacto com a agua arejada. Se elle acha nesta
agua um sal com o qual este oxydo pôde formar um
composto insolúvel, este composto se forma e, cobrindo o metal de uma espécie depellicula fortemente
adhcrente, impede o ataque ulterior, do mesmo modo
que a camada de sub-oxydo, que se forma na superfície do zinco, garante este metal contra uma oxydação mais adiantada. Bastará, pois, que a agua
conservada em vasos daquelle metal contenha sulfato
ou carbonato de cal para que o emprego do chumbo
seja DE UMA PERFEITA iNNOCUiDADií. Por pouco que a
agua seja incrustante, ella se escoará em realidade
por uma superfície de carbonato de cal. »
' L'Année Scienti/ique, Paris 1875, pag. 308.
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Pelouze e Fremy dizem: « O chumbo abandonado
na agua distillada, ao contacto do ar, se oxyda rapidamente e dá origem ao carbonato de chumbo
hydratado que é branco e crystallisado; a presença
de UM SAL ESTRANHO, e sobretudo do sulfato de cal,
impede esta oxydação; por isso o chumbo não se
oxyda SENÃO SUPERFICIALMENTE na agua commum,
que sempre contém saes em dissolução. »
Na sessão de 25 de Março de 1868, da Royal Commission Watcr Supply, o Dr. W. Miller, lente de
chimica no King's College, sendo interrogado por sir
John Thwaites acerca dos effeitos produzidos pelas
aguas potáveis sobre o chumbo, respondeu: « E u
tenho feito experiências numerosas a este respeito,
e, em minha opinião, nuo ha duvida que a aguaperfeitamentepura actua rapidamente sobre o chumbo;
mas, se a agua contém certos saes, a acção reduz-se,
póde-se dizer, a nada. »
No mesmo sentido havia já fallado o engenheiro
Roberto Rawlinson, membro daquella commissão,
na sessão de 7 de Março de 1867, presidida pelo
Duque de Richmond.
Emflm, Alfred Naquet, autor dos artigos de chimica publicados no Diccionario Universal, manifesta-se por este modo:
« A acção combinada da agua e do ar sobre o
chumbo dá lugar a uma corrosão poderosa. Os saes
solúveis, e sobretudo o sulfato de cal, impedem que
esta corrosão se realize, mesmo quando elles existem
na agua em pequena quantidade. Comprehende-se
assim porque os tubos que dão passagem ás aguas
de fonte não se oxydam. Uma leve camada de carbonato de chumbo se deposita sobre a superfície
do metal e o protege contra uma acção mais considerável.
« Desde 1872, proximamente, todos se occupam
desta questão, que tem vivamente apaixonado certos
espíritos.
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« Uns, como os Srs. Fortin-Hermann, empreiteiros
do serviço das aguas de Paris, pretendem que a agua
de rio e de nascente é sem acção sobre os tubos de
chumbo. Elles se apoiam na autoridade do Sr. Dumas,
o qual garante que só a agua distillada e a da chuva
atacam o chumbo. Outros, no campo dos quaes se
acham também alguns industriaes, que, seja dito de
passagem, ficariam muito contentes se substituíssem
os Srs. Fortin-Hcrmann, affirmam que a agua de rio
ou de fonte, sempre mais ou menos carregada de
acido carbónico, ataca os canos, e citam factos de
envenenamento lento, produzido, dizem elles, pela
dissolução do chumbo.
« Uma grande guerra foi emprehendidapor certos
jornaes contra os tubos desse metal, empregados
como derivações d'agua; ella parece, porém, ter sido
infructifera.
« Nós, que não pretendemos aqui fazer polemica,
diremos que as experiências feitas sobre tubos antigamente assentados, bem como sobre tubos no dia
irnmcdiato ao de sua installação, demonstram que
elles são inatacáveis pela agua de nascente ou de rio.
As numerosas analyses chimicas feitas sobre aguas
que tinham atravessado tubos de chumbo provaram
a innocuidade destes. Emfim, ficou estabelecido,
em consequência das experiências emprehendidas
pelos Srs. Dumas e Belgrand, que a agua commum,
circulando em tubos de chumbo, rapidamente depõe
nellcs uma camada de carbonato de cal insolúvel,
que compromptidão isola os canos do liquido, e por
consequência torna inoffensiva a circulação da agua
no chumbo. »
Não caberia nos estreitos limites deste artigo a
menção de todos os chimicos notáveis que têm opinado no mesmo sentido. Berzelius, Regnault, Faradey, Playfair, Payen, Girardin e muitos outros, cujas
palavras já foram transcriptas nesta folha pelo illustrado Sr. Dr. Luz, todos proclamam una você a ac-

preservadora de certos saes, sempre existentes
nas boas aguas potáveis, com especialidade os saes
calcareos, cuja influencia se patenteia, ainda que
elles se apresentem na mais diminuta proporção.
Se agora passarmos aos chimicos domiciliados
no paiz, observaremos a mesma unidade de vistas;
mas, para não fatigar o leitor, deixaremos de lado
opiniões taes como as dos Srs. Drs. Guignet e Heninger, já divulgadas na imprensa diária, contentando-nos em transplantar para estas columnas alguns trechos da these sobre hydrologia geral, sustentada em 1867 pelo Sr. Dr. António Alves Ferreira.
Esta autoridade, que é de certo a menos suspeita
para o illustrado autor das Contribuições á hygiene,
exprime-se nos seguintes termos :
«A acção da agua sobre o chumbo é fovorecida
pelos azotatos e chloruretos, de modo que, quando
estes saes existem em quantidade notável nas aguas,
estas actuam mais sensivelmente sobre o chumbo.
A acção mutua do chumbo e da agua diminue, ao
contrario, de intensidade pela presença dos sulfatos, phosphatos, carbonatos, e sobretudo (o gripho
é do autor), do carbonato de cal, que, no estado de
bicarbonato, se encontra frequentemente nas aguas
de nascente e de rio; por isso estas aguas actuam
em geral tão pouco sobre o chumbo que depois de terem sido guardadas POR MUITO TEMPO em vasos deste metal, os reactivos indicam nellas apenas traços de
chumbo (experiências de Brande e Taylor).
«Segundo Langlois, fórma-se neste caso uma camada fina adherente de sub-oxydo de chumbo, que
garante o metal de uma nova oxydação, e o phenomeno chimico, por consequência, pára no fim de
pouco tempo »
No próximo artigo veremos o que dizem os engenheiros em geral e particularmente os encarregados do serviço de aguas nas primeiras cidades do/
mundo.

D'entre todos os homens da sciencia que se têm
empenhado no estudo da questão relativa â influencia das aguas potáveis sobre o chumbo, destaca-se
o engenheiro Belgrand, membro da academia das
sciencias e director do serviço das aguas e esgotos
de Paris. Foi elle, incontestavelmente, quem, em
1873, logo após o apparecimento do protesto Lavai,
deu-lhe o golpe de morte, com aquclla lógica de
ferro que caracterisa as convicções profundas e
que se basêa na evidencia de numerosos factos
cuidadosamente observados.
A autoridade de Belgrand ó tão acatada, que a
maioria dos chimicos menciona suas experiências a propósito da controvérsia que nos occupa.
Accresce que em matéria de abastecimentos d'agua,
Belgrand é o consultor obrigado de todos os governos do mundo.
Dando conta dos argumentos apresentados pelo
celebre engenheiro na sessão que a academia das
sciencias celebrou em 10 de Novembro de 1873, diz
Luiz Figuier no seu annuario: « O Sr. Belgrand
exhibiu perante a academia uma prova material,
palpável e ponderável, que imprimiu em muitos espíritos a convicção da perfeita innocuidade do chumbo
empregado como tubo conductor de aguas. Elle
apresentou um fragmento de tubo de uma data
5
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memorável, pois remonta ao anno 442 de Roma, e
que fazia parte do aqueducto destinado a levar a
agua á Appia.
« Nunca se notou, áiz o Sr. Belgrand, o menor
accidente devido aos encanamentos de chumbo. Ha
somente alguns annos que tem apparecido quem se
preoccupe em saber se o chumbo dos encanamentos
poderá ser nocivo á saúde. O anno de 1873 viu
renovar-se a guerra ao chumbo.
« A analyse chimica de todas as aguas distribuídas em Paris provou a ausência absoluta de
chumbo nessas aguas. O perigo do envenenamento
pela agua da cidade, recolhida no extremo de um
encanamento de chumbo, é, portanto, nullo. »
O tubo archi-secular, em perfeito estado de conservação,, não foi o argumento único de que se
serviu Belgrand para convencer o governo francez
de que não devia mandar substituir os encanamentos de chumbo por quaesquer outros, conselho
que de facto foi seguido. Analyses, experiências
e inquéritos numerosos vieram dar mais força á
opinião do notável engenheiro; e permitiam-nos que
de tudo isso demos conta, fazendo nossas as palavras
de Henri de Parville, que, além de profissional, é
talvez o mais hábil e elegante escriptor scientifico
da França actual. Diz elle:
« Repete-se um pouco em todos os tons, principalmente de algum tempo a esta parte, que os tubos
de chumbo são perigosos para a conducção do agua;
tem-se chegado até lançar a inquietação entre o
povo, avançando que a agua earrega-se, durante a
sua passagem pelos canos, de um pouco de oxydo
de chumbo que com o tempo acabaria por exercer
uma acção perniciosa na saúde dos consumidores.
Nós nos envenenaríamos assim umpouco sem o saber.
Parece-nos útil tranquillisar a opinião e apresentar
os factos sob sua verdadeira luz.
* A agua de rio ou de poço não ataca o chumbo;

ella pôde circular impunemente em tubos desse
metal, sem apossar-se do elemento toxico.
« Todavia o serviço das aguas da cidade de Paris
interessou-se na cruzada que se emprehendeu contra
os tubos de chumbo.
« O Sr. Belgrand pensou que era de seu dever
procurar o que podia haver de fundado nesses
ataques, e entregou-se a novas experiências com o
auxilio de um chimico bem conhecido, o Sr. Felix
Leblanc, professor de chimica analytica na escola
central de artes e manufacturas. O Sr. Belgrand
communicou á academia das sciencias o resultado
de seus ensaios, enquanto o Sr. Boudet, encarregado
de um trabalho análogo, levava as mesmas conclusões
ao conselho de salubridade.
« Para socegar os mais tímidos, o que se podia
fazer de melhor, era evidentemente procurar por
toda a parte se a agua, depois de sua passagem
pelos canos continha traços de oxido plumbico. Ora,
enviaram ao Sr. Leblanc agua do Sena (tubo de 200m
de extensão), agua da avenida d'0rlôans (100m), do
Ourcq (70"), do Dlmys e da rua de Moscou (40'r-). Em
nenhuma destas amostras a analyse pôde revelar
traços de chumbo.
« Estes resultados são já bem tranquillisadores ',
mas era bom ir ainda mais longe e deixar em contacto com o chumbo diversas amostras d'agua. Importava reconhecer directamente se as aguas potáveis
AS MAIS PURAS, mantidas durante certo tempo em
contacto com o metal, não acabariam por oxydal-o.
« As analyses do Sr. Leblanc demonstram que as
aguas as mais puras, como a do poço de Grenelle '
contendo muito menos matérias salinas que a do
Sena, possuem ainda a propriedade de preservar o
chumbo de qualquer ataque. Aguas marcando MENOS
1
« A agua do poço artesiano do Grenelle, diz Husson, ó a mais
pura das que se consomem em Paris. »
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DE UM GRÃO HYDROTIMETRICO possuem ainda esta
propriedade. A própria agua de chuva, quando começa a cahir em Paris e arrasta comsigo as partículas calcareas da atmosphera, não actua sensivelmente sobre o chumbo. Assim, agua de chuva recolhida em um pateo do e:ies de Béthunc, revelando
traços de cal na analyse, não atacou uma lamina
daquelle metal.
« Depois de diversos dias, nenhuma das outras
aguas examinadas: Dhuys, Sena, Ourcq, Arcueil,
Prés-Saint Gervais, Grenelle, Passy, revelou a presença de chumbo.
« Outro c ultimo argumento absolutamente peremptório : os tubos de chumbo são perigosos, dizse, c torna-se necessário preferir os tubos forrados
de um metal inatacável. E' impossível ser-se servido
mais á vontade. Os canos de chumbo revestem-se no
interior, de uma crosta fina e adherente de limo e de
carbonato de cal deixados pelas aguas. De sorte que
em definitiva o liquido passa cm tubos de revestimento calcareo. Portanto, immunidade completa,
admittindo que o chumbo esteja a descoberto; immunidade ainda, pois que no fim de algum tempo de
serviço a agua não está mais em contacto com o
metal.»
Não se conseguiria ferir a questão de um modo
mais conciso c preciso. Póde-se mesmo dizer que
as experiências de Belgrand e Leblanc bastam para
mostrar a nullidade dos terrores contra os canos de
chumbo. Mas não é tudo: hoje que novas e numerosas investigações vieram juntar-se ás primeiras,
a convicção de -Belgrand sobre a innocuidade do
chumbo é tal que sendo directamente interpellado
pelo nosso inspector das obras publicas acerca do
melhor metal a empregar nas derivações das aguas
do Tinguá, não duvidou optar em favor do chumbo,
conjunctamentc com o engenheiro Renard., inspector geral dos aqueductos de Paris.

T
Vejamos, entretanto, o que dizem os engenheiros
de Madrid. Sabe-se que os trabalhos de abastecimento d'agua a esta cidade são dos mais notáveis
do mundo, e que os encanamentos que reúnem os
reservatórios aos conventos e casas particulares
são todos de chumbo. Pois bem; eis aqui alguns períodos de uma memória publicada na Revista de
Obras publicas da Hespaníia, pelo engenheiro Ramon y Lázaro:
« O emprego dos tubos de chumbo para a canalisação das aguas potáveis é, na opinião de muitas
pessoas, uma fonte de perigos para a saúde, e se o
effeito não se produz rapidamente, o tempo encarrega-se de manifestar a acção desta causa deletéria.
Este erro bastante geral é um daquelles que se pôde
chamar prejuízos de origem scientijica, porque elles
se baseam em factos cujas circumstancias accessorias não foram bem observadas. Para destruil-os
basta expor os resultados a que tem chegado a
sciencia.
« Para que o contacto da agua com o chumbo produza uma acção chimica a presença do ar é necessária. Os tubos estão sempre cheios, c se por ventura,
em qualquer ponto um sal de chumbo se forma, elle é
decomposto pelo acido carbónico que existe em dissolução n'agua; fórma-se assim o carbonato de chumbo
insolúvel, que adhcrc ás paredes do tubo e, por consequência, é inoffensivo.
'%
« Para que a agua pudesse extrahir mecanicamente partículas de chumbo, seria preciso uma corrente violentíssima, o que não succede nas, canalisações communs.
« E' fácil emprehender a experiência seguinte :
faça-se passar urna corrente de acido sulphydrico
em um vaso cheio de agua recolhida em tubos de
chumbo, e ver-se-ha que mesmo concentrando a
agua, ella não toma a mais leve cor negra. Se por
acaso se junta a mais insignificante quantidade de
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sal de chumbo em dissolução, a agua se colora. Isto
prova primeiramente a ausência de chumbo na agua,
e em segundo lugar a extrema sensibilidade do reactivo. A agua de nascente, portanto, não ataca o
Chumbo NEM CHIM1CA NEM MECANICAMENTE, COmo bem

oprovam a theoria e apratica.
« Em que, pois, se pôde fundar a opinião contraria ?
Neste facto incontestável que os compostos de
chumbo são delctereos quando introduzidos na economia; mas para que a ingestão se produza ô preciso evidentemente a presença de saes de chumbo,
e desde que se prova a sua ausência o perigo tornase illusorio.
« Entre os homens eminentes que em todos os
paizes têm ajudado a propagar, sob a capa da sciencia, o erro aqui combatido, póde-se mencionar,
em primeira linha, o dislincto medico de Madrid,
Sr. Cláudio Luzurioga. Este facultativo publicou um
trabalho sobre a cólica de Madrid, e nesta erudita
monographia, attribue principalmente essa moléstia
á multiplicidade de substancias metallicas que penetram de mil modos no organismo dos habitantes
de Madrid. A este propósito elle cita muitas opiniões
análogas á sua, mas todas com o caracter de apreciações geracs e sem nenhuma DEMONSTRAÇÃO EXPERIMENTAL.
« Vedado é que elle diz que se devem fazer ensaios^malyses e experiências, mas é também evidente que elle tirou conclusões antes de recolher os
factos que considera indispensáveis, c que sempre que
a chirnica moderna lh'os forneceu, esses f actos foram
contrários ás suas vistas.
« E' certo que aquelle medico renunciou ás suas
opiniões exageradas, porém suas deducções eram
tão terríveis que teria parecido preferível morrer a
viver no meio de perigos tão numerosos e inevitáveis. »

Depois de mais algumas considerações o engenheiro Ramon y Lázaro termina deste modo:
« Fica, pois, demonstrado que os tubos de chumbo
não podem ser substituídos e, o que é mais importante, que a agua potável conduzida por elles nenhuma
propriedade nociva adquire.
« Se o que precede não merecesse uma confiança
plena, bastaria dizer que estas idéas receberam a
approvação UNANIME do conselhoprovincialde saúde,
da academia real de medicina e do governo de Sua
Magestade a rainha Izabcl II. »
Esta nota foi tão bem recebida em França que
mereceu ser transcripta nos Annacs da engenharia
civil, o que é uma honra raras vezes concedida a
estrangeiros.
Em uma memória apresentada á academia das
sciencias de Paris, cm 2 de Fevereiro de 1874, o
Sr. Bopierre mostrou-se persuadido de que a alteração do chumbo não depende da composição da agua,
mas somente do facto de estar o metal ao mesmo
tempo ou alternativamente em contacto com o liquido e o oxygeneo do ar. Depois demostrar o vicio
dessas pequenas experiências de laboratório, o engenheiro Belgrand acrescentou : « A questão é tão
grave que eu peço á academia permissão para
dar-lhe conhecimento de uma carta do Dr. Lesheby,
encarregado de fazer mensalmente a analyse offlcial
das aguas distribuídas em Londres. Diz elle:
« 1.° Os tubos que distribuem a agua proveniente
dos reservatórios das diversas companhias que
abastecem Londres são de ferro fundido.
« 2.° As derivações que levam a agua destes tubos
aos reservatórios do interior das casas são quasi
todos de chumbo; excepcionalmente, em casos muito
raros, são de ferro como as do gaz.
« 3.° A distribuição da agua dos reservatórios das
casas aos diversos andares se faz invariavelmente
por meia de tubos de chumbo.
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« 4.° Os reservatórios das casas são, na maior
parte das vezes, de madeira revestida de chumbo:
excepcionalmente encontram-se alguns de ferro
galvanisado, ou de ferro forrado de uma fina
camada de estanho. Excepcionalmente também
são feitos de madeira, com camisa de zinco;
mas em noventa c nove casos sobre cem, o reserva
torio é de chumbo, isto c, de madeira forrada de
chumbo.
« Quanto á acção da agua sobre o chumbo, eu
posso dizer-vos que isso foi aqui objecto de investigações as mais profundas, e achamos como resultado que, quando a agua contém cinco ou mais
partes de saes de cal (principalmente carbonatos e
sulfates) em 100.000 partes de agun,/>tírfe-se sem inconveniente deixar a agua depositada cm reservatórios de chumbo e distribuil-a por meio de derivações
também de chumbo. »
A carta termina por estas palavras : « Eu poderia acrescentar que a alimentação actualmente
é descontinua; cila é de cerca de 20 minutos por
dia. «
Concluída a leitura deste documento, disse Belgrand:
« Assim, o desenvolvimento das derivações de
chumbo é incomparavelmente maior em Londres do
que em Paris.
«De mais, 500.000 reservatórios se enchem cm
vinte minutos, e esgotam-se necessariamente durante o resto do dia, e entretanto nunca apresença
do chumbo foi constata-la nas aguas publicas dessa
cidade. »
Não iremos além nestas transcripções. Se tão
longamente temos insistido nellas é porque tantas
vezes se tem declamado contra os tubos de chumbo
cm nome das maiores autoridades scientificas, que
só por meio de citações textuaes poderíamos levar
a convicção contraria aos espíritos vacillantes.

Também não nos valeremos do apoio que nos offerece a engenharia nacional; difflcil seria a escolha entre os tão numerosos e brilhantes talentos
que se têm manifestado em favor do perseguido
metal.
No próximo artigo particularisaremos n questão*
tratando das aguas do Rio de Janeiro.

VI
Pela exposição até aqui feita vimos que todas as
substancias contidas nas aguas potáveis podem ser
Divididas em duas classes distinctas: fixas (mineraes
ou orgânicas) e voláteis. Vimos depois as substancias de cada classe que mais commummente se encontram naquellas aguas, e por ultimo, considerando
cada substancia de per si, indagámos quaes as que
exercem sobre o chumbo uma acçflo preservadora ou
corrosiva. O resultado a que chegámos, de accôrdo
com os mais afamados toxicologistas, chimicos e
engenheiros, foi resumidamente o seguinte :
Substancias fixas mineraes.—Atacam o chumbo: os
azotatos, principalmente o de ammonio, os acetatos
e outros corpos que aliás raras jvezes entram na
composição das aguas potáveis.
Preservam o chumbo: os carbonatos, com especia^
lidade o de cal, os chloruretos alcalinos e terrosos,
principalmente o chlorureto de sódio, e os phosphatos. Os sulfatos são também eminentemente protectores na opinião de Wurtz, Tardieu e outros. '
1
Alguns autores, entre outros Hoffmann e Miller, contestam
a influencia preservadora dos sulfatos. O chimico. Nevins parece,
entrelantp, ter sido quem empreliendeu mais acertados estudos sobra
csie ponto. Em seu parecer « os sulfatos sóaccelerain a dissnluçáo
do chumbo quando se acham na agua em muito notável quantidade,
ao passo que em dose fraca (e este é. o caso geral), aquelles compostos
impedem em grande parle a reacção da agua sobre o metal. »
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Emflm, os silicatos protegem igualmente aquelle
metal, porque actuam como incrustantes.'
POUCO nos importa saber por que modo ou em vir.
tude de que principio estes corpos são preservadores
do chumbo. Não pretendemos transformar os nossos
artigos em prelecções de sciencia especulativa, nem
julgamos que todas as causas originarias da qualidade protectora de taes corpos estejam suficientemente estudadas e conhecidas. Dizer, como têm
feito alguns, que os carbonatos e sulfates tornam o
referido metal innocuo porque satisfazem as ajfflnidadcs do acido carbónico é dar uma explicação que
no nosso humilde entender não satisfaz e não explica.
Segundo as idéas de Balard, manifestadas na academia dassciencias em 2 de Fevereiro de 1874, talvez
se possa usar desta regra geral: «todos os saes cujos
ácidos formam com o oxydo de chumbo um composto insolúvel, preservam este metal.» Mas o chimico indicado é o primeiro a confessar que as experiências ainda não são bastantes para justificar uma
formula tão genérica.
Substancias /iscas orgânicas.—Depositam-se no interior dos tubos, forrando-os de uma crosta, que os
jsolae livra de serem atacados pela agua. As matérias orgânicas podem, entretanto, desenvolver uma
acção directamente opposta áquella, quando se
acham em estado de decomposição e em quantidade
notável, pois que em tal caso, como diz Medlock,
essas matérias, tornando-Se azotadas, «dão lugar á
producção espontânea e continua de saes solúveis
de chumbo, que actuam sobre este metal, ern consequência da transformação do azoto, primeiramente
em ammoniaco e depois em acido nitroso e nítrico.»

Substancias voláteis. —Os ácidos chiorhydrico e azotico atacam o chumbo. O acido sulfurico e o carbónico exercem igual acção, formando, porém, sulfato
e carbonato plumbicos, que, além de serem insolúveis riagua, adherem fortemente no interior dos canos,
revestindo-os de uma camada, que em poucos dias
faz parar a corrosão.
Finalmente, quando uma agua contém ao mesmo
tempo matérias protectoras e corrosivas o effeito
que ella produz sobre o metal pôde ser favorável ou
não, conforme a proporção respectiva de cada uma
dessas matérias.
Assentadas estas bases, que constituirão o objecto
dos precedentes artigos e resolverão o primeiro dos
quesitos que estabelecemos, fácil se torna dar a solução do segundo, relativo ao modo por que devem
actuar sobre o chumbo as substancias contidas tanto
nas aguas por canalisar, como nas já canalisadas
para abastecimento da capital. A questão é puramente de analyse chimica, porquanto, desde que seja
determinada a natureza dos corpos que se encontram
em taes aguas, o simples confronto com o estudo
que temos feito indicará se existe ou não motivo para
receiar que ellas passem por tubos e reservatórios
de chumbo.
Aqui, porém, surge ante nós um embaraço especial.
E' sabido que antes de contractar as obras para a
çonducção das aguas do Tinguá, mandou o governo
proceder á respectiva analyse pelos chimicos da casa
da moeda. O resultado desta analyse, se não é de
todo contradictorio ao da que posteriormente fez
o Dr. Alves Ferreira, comtudo diverge mais do que
convém para que de uma e outra se possam tirar as
mesmas illações, quanto á influencia que as referidas aguas devem exercer sobre o chumbo.
Em tal collisão, sem sabermos por qual dos trabalhos optar, pois que ambos se apresentavam firmados por nomes de toda a competência, pareceu-

1
Esta acção é fácil de explicar ; se porventura um silicato
qualquer, cxistenie em certa agua, dor lugar, em virtude da presença do chumbo, á formação01 do6 silicato de chumbo, este sal se
comportará como protector, 'p "'!" além de adherir perfeitamente^
|O metal, é absolutamente insolúvel n'agua.

!l
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nos mais acertado alvitre solicitar a interferência do
um clumico de profissão, sobre cuja perícia não
pudesse pairar a menor duvida. De facto, uma terceira analyse das aguas do Tinguá acaba de ser feita,
a pedido nosso, pelo prestimoso Sr. Dr. Henninger,
e é principalmente neste trabalho que nos firmaremos na discussão da primeira parte do segundo
quesito estabelecido. Gomtudo, para não deixar
margem a objecções, admitíamos separadamente
que cada uma das três analyses é a que exprime a
verdadeira composição das aguas do Tinguá, e indaguemos se, verificada qualquer dessas hypotheses,
devem taes aguas ser nocivas ao chumbo.'
No trabalho executado em 1871 na casa da moeda
não se fez a determinação das substancias voláteis
contidas nas aguas analysadas, achando-se para as

1
Seja-nos licito tornar bem claro o nosso pensamento.
Depedendo a acção da agua sobre ochumbo danatureza e proporção
de cada substancia que eila encerra, ooinprehende-se que qualquer
differença qualitativa ou quantitativa entro duas annlyscs pôde
alterar ns conclusões que vamos deduzir em relação á influencia das
aguas do Tinguá sobre os canos de cbumbo; mas não se deve inferir
das nossas palavras que julgamos o ensaio feito na casa da moeda
« insuílicienle para satisfazer aos nyKienistas e a qualquer governo
solicito do bem estar de seus administradores », como pensa o Dr.
Baptista dos Santos, que aliás declara nunca ter duvidado do mérito do
referido ensaio. Neste ponto estamos antes de accôrdo com os babeis
médicos J)rs. Moraes e Valle e Joaquim 1'izarro, cujas idéas são cornpletainenle oppostas ás do autor das Contribuições á hygiene; é SP fosse
misier apoiar a nossa opinião em mais alguma autoridade, citaríamos
o Dr. Reicliardt, professor da Universidade de lena «flicialmente
encarregado do exame cliimicode todas as aguas do grão-ducadó
de Wei mar, e au tor do Guia para a analyse da agua sob o ponto de vista
da hygiene e da industria. A' pag. 29 deste livro diz o Dr. Reicliardt:
t Uma dosagem completa de todos os elementos da agua só raras
vezes é necessária, e em casos inteiramente particulares. Sem contar
o exame qualificativo e a determinação do resíduo salino, a investigação do acido nítrico e da matéria orgânica são de urna importância
decisiva para a apreciação da agua. Se estes ensaios derem resultados favoráveis, pôde-sè despresar analyses ulteriores, sobretudo para
nguas da, mesma formação. A AGUA PÔDE SEH ENTÃO CONSIDERADA
COMO DIS BOA Q U A L I D A D E , SOB O PONTO DE VISTA H Y U I E N I C O . >'

E á pag. 81:
f UMA. só ANALYSS CHIMICA baita ordinariamente para admittir oif
rgeitir uma aijua tomo potável, quando s? toma por termo de compafacao a composição de uma agua de fonte pura. »

orgânicas apenas traços pouco sensíveis. Quanto
ás substancias mineraes, encontrou-se um resíduo
variando, por litro, de O'r,0265 (nas aguas do rio
d'0uro) a O'r,0497 (nas do rio Moreira ou Taboada),
e formado de bi-carbonato de cal, chlorureto de
sódio, sulfates de magnesia e de cal, e sílica. Todos
estes corpos, como já ficou demonstrado com as
palavras dos mais notáveis homens da sciencia, são
preservadores do chumbo. Logo, confirmada que
seja a exactidão da analyse praticada na casa da
moeda, nenhum perigo pôde provir da passagem das
aguas do Tinguá por tubos e reservatórios daquelle
metal.
No trabalho emprehendido pelo chimico Dr. Alves
Ferreira, a pedido do autor das Contribuiçeõs á
hygiene, também não foram determinadas as matérias voláteis, manifestando-se as orgânicas em
quantidade não avaliada.
Esta analyse foi unicamente qualitativa, em virtude, sem duvida, da pequena porção d'aguas de
que dispôz seu autor; na parte quantitativa só se
determinou o peso do resíduo da agua do rio d'0uro
orçado em pouco mais de dous centigrammas por
litro, o que concorda com o resultado obtido na casa
da moeda. Em relação á qualidade das substancias
mineraes, o Dr. Alves Ferreira notou nas aguas do
Tinguá « traços de carbonatos e sulfatos, de chloruretos, provavelmente de sódio, de saes calcareos
e ammoniacaes e de nitritos, talvez de ammonio ou
de sódio. »
Isto faz crer que as substancias indicadas pelo
resíduo, devem ser attribuidas exclusivamente á
matéria orgânica; mas neste caso, conforme já
observou o distíncto Dr. Moraes e Valle, como é
que o permanganato de potassa não fez mais do que
« corar ligeiramente » a agua ? Como é ainda que o
autor da analyse, depois de mostrar que as boas
aguas potáveis devem conter uma certa porção de
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saes, affirma que as aguas do Tingua « offerecem as
qualidades das boas aguas potáveis », acrescen"
tando o Dr. Baptista dos Santos que ellas são óptimas
para os usos domésticos? Evidentemente ha aqui
contradicção.
E' de certo baseando-se nesta analyse que o autor
'das Contribuições á hygiene, ápag. 130 do seu livro,
garante serem as nossas aguas « mais puras do que
as da chuva. » Póde-se, porém, avançar uma proposição tão genérica? Pensamos que não.
Grimaud, de Caux, citando um trecho de Frésenius, diz que « a agua da chuva, recolhida ao ar
livre, substitue a agua distillada na maior parte dos
casos, » Se assim é, como acreditar que essa agua,
infiltrando-se ou correndo pela superfície de diversos terrenos, até formaras nascentes do Tingua,
em vez de apossar-se dos princípios salinos que
nelles encontra, ceda-lhes, ao contrario, aquelles
que possue em já diminutissima quantidade ? Gomo
• conceber que aguas tão puras, a ponto de poderem
substituir a distillada na maioria dos casos, sejam
entretanto mais impuras que as do Tingua, que
contêm por litro alguns centigrammas de matérias
estranhas?
Não resta duvida que em casos excepcionaes ô
facto da maior impureza das aguas pluviaes se verifica. Todos sabem que nas occasiões de temporaes
ou trovoadas essas aguas se carregam de nitratos ;
também ninguém ignora que nos primeiros momentos em que uma chuva começa a cahir, as
partículas aquosas arrastam comsigo os imperceptíveis fragmentos de substancias orgânicas e mineraes que se acham em suspensão no ar, sendo a
principal delias o chlorureto de sódio, proveniente
da agua do mar levantada pelos ventos, em extremo
estado de divisão. Wurtz cita diversos exemplos de
aguas pluviaes mais ou menos carregadas de prin-«
cipios salinos.

— 40 —

.

Só o que contestamos é que seja esta a refira geral.
Accresce que as aguas de chuva cm taes condições
não atacam o chumbo, como ficou provado no nosso
artigo quinto, pelas experiências feitas com a agua
apanhada ao ar livre em urna casa da rua de Bôthunc, cm Paris, e por outros trabalhos análogos
cmprehcndidos por Belgrand e Dumas, e mencionados na Revista Scientifica de 15 de Novembro
de 1873.
E em que se firma o illustrado Dr. Baptista dos
Santos para assegurar que as nossas aguas são
mais puras que as de chuva? No trabalho do Dr.
Alves Ferreira, annexo ás Contribuições á hygienô,
prova-se que não foi, pois o que este chimico alli
diz é que os aguas do Tingua «se approximammuito,
por sua pureza, das aguas de chuva », sendo até
mais puras do que muitas destas, o que elle verificou
pessoalmente servindo-se de uma certa agua do
chuva recolhida no seu observatório em determinada
occasião. '
Mas voltemos ao ponto de onde fomos desviados.
Concedendo que a analyse qualitativa do Dr. Ferrei-

1
O Sr. Frnnkland nos sous recentes n completos estudos sobre .is
'c/»f(x /lofífrm. prova que as do chuva são as mais puras de todas. Eis
a classificação que elle d a d a s aguas potáveis segundo a sua ordem
<lf, pureza :'
l.° Ayua de r/iuva.
2." Agua correndo na superfície de terrenos montanhosos.
3.° Agua da superfície dos terrenos cultivados.
4." Agua dos poços pouco profundos.
5.° Agua dos poços profundos.
0." A g u a d(3 nascente.
Isto cm relação ás IKJIULS potáveis. Quanto ás aguas guoso destinam
nos usos industriaes, 'o Sr. Frarikland asclassilica, ainda por ordem
de pureza, do seguinte modo :
l ° Ai/na de c.liuru.
" ° A c u a d a superlieio dos terrenos montanhosos.
3Í° \"ua da superfície dos terrenos cultivados.
4.'" Água de rio turvada pelas aguas do esgoto.
8*° Agua de nascente.
6.° Agua dos poços profundos.

7.» Agua dos poços pouco profundos.
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rã seja a mais exacta de todas para as circumstancias normaes, vê-se que as aguas do Tinguá contêm
quatro substancias (os carbonatos, os sulfatos, o
chlorureto de sódio e os saes calcareos) que preservam o chumbo, e duas (os sacs ammoniacaes e
os nitri tos) que o atacam. Para de ante-mão resolver se aguas assim compostas devem exercer sobre aquelle metal uma influencia nociva ou não, é
indispensável, como já mostrámos, conhecer a proporção que existe entre as substancias de uma e
outra espécie. Pretender que a simples observação
da presença (em traços] dos nitritos e saes ammoniacaes basta para cqndemnar a passagem de uma
agua pelos canos de chumbo é fazer pouco cabedal
da longa experiência de outros paizes.
Assim, em Londres, a capital que conta maior numero de reservatórios e tubos de chumbo, todas as
aguas distribuídas por estes contêm os corpos alludidos, como se verifica da seguinte analyse official, feita pelo chimico Leshebey e apresentada na sessão
que celebrou a academia das sciencias de Paris em
2 de Fevereiro de 187 1- :
oontiilas em 1OO.OOO partes <l'ag-ua.

Natureza das substancias.

Tamisa.

New-Rivcr.

Ammoniaco livre no estado de
sal .
....
0 0014
0 0014
Ammoniaco proveniente das
0,0043
matérias orgânicas
0,0043
0 2029
\zoto ou azotatos
0 1757
Etc., etc.
Em idênticas circumstancias estão as aguas que
abastecem Paris. Mas é sobretudo no momento das
cheias que a agua do Sena se carrega de substancias nocivas ao chumbo. Este facto ficou provado
por Boussingault em uma nota lida na academia

das sciencias cm 20 de Março do anuo findo. Da
analyse chimica por clle praticada dous dias antes
resulta que nessa data cada litro d'agua do grande
rio continha 0-'r,0033 de ammoniaco, e 0«r, 0012 d e acido nítrico, representando 0*r,0022 de nitrato de potassa; por onde o engenheiro Belgrand calculou que durante o dia indicado o Sena arrastara
para o mar um peso de ammoniaco avaliado em
47.358 kilogrammas e outro de acido nítrico igual a
182.212 kilogrammas!
E, apezar disto, ninguém ficou envenenado naquella occasião pela passagem de taes aguas nos
canos de chumbo.
Sirva este exemplo de thema para reflexão aos
que propalam que a saúde publica corre grande perigo, quando nos tubos de chumbo se introduzem
aguas de chuvas, que vêm acompanhadas de temporaes.
As aguas do Tinguá, diz ainda o Dr. Ferreira,
marcam no hydrotimetro de l°al°,5. Assim sendo,
torna-se impossível que nessas aguas apenas se
notem traços de substancias calcareas, porque a
um grão hydrotimetrico corresponde uma quantidade PONDERÁVEL de carbonato e sulfato de calGonseguinteniente, ou as aguas do Tinguá não marcam 1° a 1°,5 no hydrotimetro, ou se marcam, ellas
possuem um peso facilmente apreciável de saes preservadores.
Nem é plausível o argumento que faz rejeitar os
canos de chumbo porque uma agua marca um gráo
hydrotimetrico muito baixo.
A maior parte dos profissionaes que têm tratado
da questão vertente, referem que para proteger o
chumbo de qualquer acção nociva da agua basta uma
quantidade INFINITAMENTE PEQUENA de certos saes.
A isto poderíamos juntar as experiências de Belgrand e Leblanc, citadas por Parville, e já transcriptas no nosso ultimo artigo, as quaes, sendo fei-
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Ias com aguas pluviaes que marcavam MENOS DE UM
GRÁO IIYDROTIMETRICO, conservaram a propriedade
de preservar o chumbo. No seu exccllentc Tratado
de cliimica teehnologica e industrial o professor
Knapp, baseando-se em experiências de IIofTmann,
Millcr e Grahan, manife'sta a opinião de que «uma
agua marcando 3° hydrotimetricos, já nãopoderia
mais dar lugar dfor/nação de compostos plumbicos
em quantidade pjtejudieial á saúde. »
Também na cidade do Porto, ONDE QUASI TODA A
CANALISAÇÃO É DE CHUMBO, as aguas distribuídas são
puríssimas, nascem e correm por terrenos de rocha,
como as do Tinguá, marcam cerca de 3° liydrolimetricos, « não contém quantidades apreciáveis de cal,
de magnesia, ou de alumina », conforme asseverar»
Dr. António Luiz Ferreira Girão, lente de chimica
na Academia Polytechnica, cm uma publicação (5atada de 1874, e que temos á vista. Emfim, as aguas
que abastecem a cidade de Nantes percorrem uma
longa tubagem de chumbo e diz o Sr. Adolpho Bobierre, director da Escola de Sciencias daqucllu cidade, que «apezar de não conterem senão traços
de substancias calcareas cilas ainda não deram lugar a accidentes.»
E se quizessernos valer-nos de experiências contradictorias, lembraríamos aqui as que vem citadas por Knapp, na obra acima indicada. «Em Farnham, na Inglaterra, di/. clle, os reservatórios de
chumbo das casas particulares foram encontrados
na maioria dos casos, considcravelmente atacados
quando clles serviam para o deposito de aguas duras (8° a 15° de Clark), E MUITO MENOS, quando
apenas tinham servido para' aguas doces (1° a G') »
Um pouco além o mesmo autor accrescenta: «A
acção da agua sobre o chumbo não tem um caracter geral permanente, funcção, por exemplo, do seu
tjt'<<<> de pureza ou dureza; t\ noção varia, segunda
a inliiiencid de uru ríu.s ]>r>ucij>ios tt<'fa'r-ns. ^

Pelo que deixamos exposto se comprehende que,
se daanalyse do Dr. Alves Ferreira alguma < • • " '
clusão podemos tirar, é antes em favor, do qu<
contra o emprego do chumbo para a conducçao
aguas do Tinguá.
No seguinte artigo fallaremos da analyse do ) <
Henninger.

VII

Na analyse executada, a pedido nosso, pelo Dr.
Daniel Ilenninger, auxiliado pelo Dr. Silva Telles,
preparador do Sr. professor Guignet, serviu-se
aquelle chimico de três garrafões d'aguas que obtivemos pelo obsequioso intermédio da inspectoria
geral das obras publicas, e que foram recolhidas nos
rios d'0uro, Santo António e S. Pedro, logo acima
das respectivas represas, pelo engenheiro Manoel
Tavares do Aquino Júnior, chefe da primeira secçfio.
Eis o resultado da analyse :
Agua do rio d'Ouro.
« A maior parte dos reactivos usuaes não determinam sobre esta agua reacçSo alguma. Somente o
azotato de prata e o acetado bazico de chumbo apresentam precipitados fracos, o que mostra a presença
de chloruretos e de acido carbónico em muito pequenas proporções.
« Foi evaporado um litro d'agua em uma capsula
de platina, seccando-se depois o residuo brandamente. De duas experiências feitas com a mesma
agua, o residuo da primeira (I) deu Or,0135 e a da
segunda (II) <V r 01G. Calcinado o resíduo (I), o peso
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0«r,0135, passou a ser <>'r,0110 de matéria fixa, o que
prova conter a agua, de matérias orgânicas, no
máximo 0»r,0025 (digo no máximo porque a diminuição de peso pôde provir da decomposição destas
matérias ou da de certos saes). O resíduo da
calcinação, bem como o da evaporação (II), não
fez a menor effervescencia com o acido chlorhydrico: não contém, pois, carbonatos de qualidade
alguma.
« O resíduo da evaporação (I) serviu para verificar
a presença de saes de cálcio, de alumínio, de acido
phosphorico e sulfurico em pequena quantidade
n'agua. O meio empregado para reconhecer a magnesia não deu resultado; entretanto, attendendo á
pequena quantidade de resíduo que deixa esta agua
e ao facto de poder a magnesia ser precipitada ao
mesmo tempo que o acido phosphorico e a alumina,
quando se precipita esta pelo ammoniaco, não nos
é permittido affirmar a ausência completa desta matéria.
« Tratando o resíduo (II) deO'r,016 pelo acido chlorhydrico, separou-se a sílica, pesando Or.,008 e o
liquido filtrado revelou a presença de potássio,
quando tratado pelo chlorureto de platina. O resíduo
tratado pelo acido chlorhydrico dá chloruretos, que
communicam uma cor amarella á chamma do gaz, o
que mostra haver também saes sodicos.
« A grande quantidade de sílica encontrada no resíduo (pois vimos que na experiência (II) o resíduo,
contendo ainda matérias orgânicas, é de O'r,01GO, e
a sílica representa o peso O'r,OOSO), bem como a proporção considerável de potássio, leva a crer que
esta agua contém principalmente silicato de potássio. Além disto encontra-se alumina, que se
acha no estado de silicato ou de aluminato de potássio, chlorureto, provavelmente o chlorureto de
sódio, Q cálcio no estado de sulfato, silicato ou phosphato.

« Recolhendo os gazes contidos n'agua c desprendidos pela ebulição, encontrámos quantidades, que,
referidas a i litro, nos deram :
Acido carbónico
Of'c,27
Oxygeneo
G.2C>
Azoto e talvez outros gazes..
U,r>r,
Total
''2í1''•~~(fj"~
« Sendo a operação feita a .10° centigr. n na pressão
de 7GO"""/J.
« A pequena quantidade de gaz carbónico bem
mostra que não pode haver nesta agua quantidade
apreciável de bicarbonatos calcareos, pois a metade
do acido carbónico do bicarbonato desprende-se pela
ebulição da agua.
« A densidade desta agua, que foi determinada pelo
methodo do frasco, é a mesma das outras que examinámos, pelo menos até ás dccimaes nas quaes
se pôde ter confiança em experiências desta ordem,
isto é, até décimos de millesimos. Operando com um
frasco, contendo 57fc'r,747 d'agua distillada, achamos,
a 26 °,4 centigr :
Densidade
1,0004
« Procurámos o iodo, reduzindo um litro d'agua a
Occ,5, e não o encontrámos, servindo-nos do amido
como reactivo, e de uma solução de gaz chloro.
Attendendo á sensibilidade deste reactivo, podemos
concluir que a agua do rio d'0uro não contém iodo,
ou contém-n'o em quantidade menor de O"1' ,0004 por
litro. A mesma experiência, feita corn a agua do rio
Santo António, deu idêntico resultado.
Agua. do rio Santo António.
« Esta agua precipita somente pela addicão do azotato de prata e pelo acetato básico de chumbo. I1',vaporada a secco esta agua deu por litro:
Resíduo total
0"r,02S
Dito depois de calcinado
0"r,025
Matérias .orgânicas
Q"'',003
8
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«Dos resíduos fixos obtivemos Or,009 de sílica,
sendo o resto formado pelas mesmas substancias
que na agua do rio d'0uro, com a differença,
porém, que a magnésio, dá uma reacção bastante
sensível.
« Os gazes contidos em um litro, a 2G° centigr., na
pressão de 760mrn, foram :
Gaz carbónico
Occ,82
Oxygeneo
5,71
Azoto e talvez outros gazes
13,GO
Total

20CC,,13

Agua do rio S. Pedro.
« A agua deste rio precipita só pelo azotato de
prata, e pelo acetato básico de chumbo,
« Evaporando um litro desta agua a secco obtivemos:
Resíduo total
Or,02G
Dito depois de calcinado
0«r?025
Matéria orgânica
Oí»'r,001
« A matéria fixa contemos mesmos princípios que
a agua do rio Santo António.
«Os gazes recolhidos a26°,2 centigr., na pressão*
de 761mm,0, deram :
Gaz carbónico
Occ,95
Oxygeneo
6,39
Azoto e talvez outros gazes
14,96
Total

22CC,30 »

Desta analyse do Dr. Henninger, abrangendo o
parte relativa ás matérias voláteis, que não figura
nas analyses anteriores, conclue-se que as aguas
do Tinguá contém : 1.° substancias gazosas, constando de oxygeneo, azoto e acido carbónico ; 2.°
substancias fixas, em pequena quantidade, e que são
provavelmente silicato de potássio, silicato de aiu-

mina, ou aluminato de potássio, chlorureto de sódio, magnesia (na agua do rio Santo António), cálcio,
e finalmente, matérias orgânicas em diminutissima
proporção.
Ora, como pela discussão do nosso primeiro quesito ficou verificado que todas estas substancias
fixos preservam o chumbo, segue-se que por este
lado nenhum perigo correm as aguas do Tinguá em
serem conduzidas por tubos daquelle metal.
Não faltará, comtudo, quem lembre que os carbonatos calcareos, considerados como osprincipaes
elementos preservadores do chumbo, não foram
encontrados pelo Dr. Henninger nas aguas do Tinguá. Este resultado, em manifesta apposição com o
obtido na casa da moeda em 1871, é explicado pelo
Dr. Henninger em uma carta que nos dirigiu, acompanhando a analyse.
Dix. elle :
« Os trabalhos analyticos sobre as aguas da serra
do Tinguá foram feitos em collaboração com o Dr.
A. Telles, muito hábil preparador do Sr. Guignet, e
tenho obtido resultados que não concordam cornos
da casa da moeda. Não fui eu próprio quem recolheu as aguas nos respectivos rios, e acho que o
mesmo terá acontecido aos chimicos da casa da
moeda. Não posso, pois, responder na minha analy«e senão pela agua que me entregaram em três garrafões lacrados.
« A presença de bicarbonatos calcareos nas aguas
do Tinguá sempre me pareceu pouco provável, visto
a formação granítica dos lugares por onde passam,
e, baseando-me nas analyses que fiz em 1872 das
aguas da Carioca e Tíjuca. Achei, por litro, na agua
da Carioca, tomada no largo do mesmo nome,
Oer,0017 de carbonato de cálcio e «r,0008 de carbonato de megnesio, e, visto a diminuta proporção destes saes, foi preciso evaporar 26 litros da mesma
agua. Na agua daTijuca (campo da Acclamação),
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não encontrei carbonato de cálcio, apczar de ter
evaporado 21..',730.
« O carbonato calcico da primeira talvez provenha
do encanamento feito com pedra e cal.
« A probidade e grande habilidade dos chimicos
da casa da moeda faz-me pensar que talvez a agua
que receberam não tenha sido recolhida com o cuidado preciso, pois elles encontraram bicarbonatos
calcareos, cuja presença não pude verificar de modo algum. »
Não se pôde, pois, dizer que a divergência notada,
entre a analyse do Dr. llenninger e a da casa da
moeda diminua de qualquer modo os créditos de que
justamente go/a o chrmico Sr. Furtado de Mendonça,
autor da segunda.
Mas, admitta-se que as aguas do Tingua cffectivamente não contêm carbonatos calcareos, como
estornos inclinados a crôr, sobretudo depois das
novas investigações feitas posteriormente á do Dr.
llenninger ; perguntamos : é imprescindível a existência de carbonatos em uma agua, para que esta
possa ser conduzida em tubos de chumbo? O exemplo
já citado, das aguas puríssimas da cidade do Porto
que, como affirma o chimico Ferreira Girão, « não
contém quantidades apreciáveis de cal,magnesiaou
alunina» e apezar disso correm impunemente em
tubos daquelle metal, prova que não.
Outro exemplo ainda mais frisante é o fornecido
pelas aguas que já abastecem a capital, também por
meio de tubos de chumbo, as quaes apresentam, em
relação á ausência de carbonatos calcareos, inteira
analogia com as do Tingua, como asseveram não só
n Dr. Henninger, mas até o próprio Dr. Alves Ferreira, que na sua Hidrologia geral assim se exprime:
«Ha na natureza aguas consideradas como excelIcntes, que servem de bebida a grandes populações e
que, entretanto, apenas contém traços de cal; taes são
tis que g(H'íilmciito se bebe no l í i o de Janeiro. » Não
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obstante, as aguas da Carioca, Maracanã e Jardim
Botânico não atacam sensivelmente o chumbo,como
demonstraremos ora outro artigo.
Isto significa que o carbonato calcico, como elemento preservador daquelle metal é de grande utilidade, mas não indispensável. '
Desta opinião discorda, todavia, o Dr. Baptista dos
Santos, que á pag. 130 de seu livro julga procedente
a defesa que fez o engenheiro Belgrand, em relação
ao ennrcgo do chumbo nas derivações das aguas de
Paris, porque, diz elle « está hoje RECONHECIDO que
todas as aguas calcareas produzem prompíamentê
nos canos de chumbo uma incrustação de carbonato
de cal, que as isola de toda a acção sobre esse metal.»
E' verdade que logo cm seguida o autor das Contribuições d litjyienc inclina-se ao parecer contrario, applaudindo com o maior enthusiasmo e transcrevendo
in extenso o protesto Lavai, onde se pergunta « cm
virtude de que pretexto empírico as aguas de Paris,
que são todas calcareas, não atacam o chumbo. »
Mas passemos por alto estes descuidos, filhos talvez
da pressa com que foi escripta a obra citada. O que
nos cumpre pôr em relevo é que não parece razoável
defender o emprego do chumbo na canalisação das
aguas que já abastecem esta cidade, allegando unicamente a acção preservadora desenvolvida pelo carbonato calcareo, que porventura cilas contenham. Um
tal asserto provaria,por um lado pouco conhecimento
da composição chimica dessas aguas, e por outro
nenhuma observação do composto que se forma no

1
K' uma questão que ainda está para ser resolvida a que leni
por liia conhecer quaes das substancias protectoras (Io cnumbo
exercem essa acção com maior intensiiliulc. JCin unia nota lida na sessão
da academia dás sciencias de 2 de Fevereiro de 1874, diz o cluinico
Besnou • « Touslêsseis deseaux éeonomiquesme semblcntconcounr
ponr cnrayer 1'oxydation <lu plomli; cliacun isolcment agit r.oinnie
protecteur de sorte qu' U me paralt difíicile de dire lequel esl lê veritabte
tíule plus énergirjac protecteiir. »
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interior dos tubos depois de algum tempo de serviço.
E, ainda neste ponto, seja-nos permittido ceder a
palavra ao distincto Dr. Henninger, que na carta com
que nos obsequiou assim se exprime:
«Muito se tem escripto ultimamente em referencia
á acção da agua sobre o chumbo, mas posso affirmor que nada se tem provado até hoje.
« Gomo argumento decisivo acerca da acção das
aguas do Rio de Janeiro sobre o chumbo, tem-se dito
que estas aguas suoiticrustaiitcs, em virtude do carbonato de cálcio que contêm; mas onde estão as
provas V
« A quantidade muito diminuta do bicarbonato
calcareo que conièin as aguas da Carioca não faz
crer que se possa formar um deposito de carbonato
de cálcio destinado a incrustar os tubos. Era, entretanto, bem fácil verificar que em tubos servidos não
ha carbonato de cálcio depositado. Em um tubo que
vi observei uma camada avermelhada de argilla e por
baixo outra de carbonato plumbico. Baseando-se
nestes factos, tiram os inimigos dos canos de chumbo
e defensores dos tubos estanhados a seguinte conclusão: desde que ha carbonato de chumbo formado
nos tubos, é claro que as aguas do Rio de Janeiro atacam o chumbo. Esta conclusão nada tem de exacta,
porquanto nada prova que os saes plumbicos introdusam-se na agua c cheguem ato o consumidor.
« A facilidade com que se dissolve o carbonato de
chumbo nos ácidos, ainda mesmo diluídos, tom levado os defensores dos tubos estanhados a dizer que,
ficando por qualquer motivo acida a agua, deverá ella
dissolver o sal, tornando-se por este modo envenenada. Bella theoria, não ha duvida ! Mas, quem já
observou que as aguas do Rio de Janeiro tenham
apresentado uma reacção acida ?..
« AS discussões neste sentido nada provam e a
ninguém convencem. »
Concordamos plenamente com esta opinião do Dr.

Henninger e pensamos ser desnecessário appellar
para o effeito protector do carbonato de cálcio, pois
que todas as analyses até hoje feitas tem revelado
nas aguas do Tinguá outras substancias fixas
também preservadoras do chumbo.
Poder-se-hn, comtudo, objectar que, achando-se
provado ser muito pequena a quantidade dessas
outras substancias existentes, talvez dê isto lugar a
que não se manifeste aquella acção benéfica, ou pelo
menos, que só se manifeste lentamente. Aceitemos
como fundada esta observação, e examinemos que
reacções chimicas produziriam em tal caso as matérias voláteis contidas nas aguas mencionadas.
E' claro que na hypothese figurada nada impediria
o oxygeneo de atacar o chumbo; formar-se-hia, pois,
o oxydo plumbico, do qual uma pequena quantidade
(uma parte de oxydo para 7.000 d'agua) se dissolveria no liquido, tornando-o assim nocivo á saúde. Mas
este estado de cousas não poderia perdurar, porquanto o acido carbónico, cuja existência foi reconhecida pela analyse nas aguas que vão ser canalisadas, faria o oxigeneo passar immediatameníe ao
estado de carbonato do mesmo metal.
Não podendo contestar que o carbonato plumbico
é insolúvel na agua em condições normaes, os
inimigos dos canos de chumbo recorrem a uma nova
hypothese, favorável aos seus desígnios, lembrando
que um excesso de acido carbónico torna solúvel
aquelle sal. A esta reflexão já respondeu o Dr.
Henninger; nada prova que as aguas da Carioca,
MaracanS e outras, tenham apresentado em qualquer época uma reacção acida, e, relativamente ás
aguas do Tinguá, a analyse daquelle chimico revelou
que o acido carbónico contido nellas, longe de existir
em excesso, apresenta-se em quantidade muito
diminuta, tornando evidente a improcedência da
objecção.
Emfim, batidos por todos os lados, os apologistas
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dos canos estanhados valem-se de um ultimo argumento : sem duvida, dizem elles, o carbonato
plumbico não pôde ser dissolvido, mas pôde ser
destacado dos tubos pela acção mecânica da agua,
indo ter ao estômago do consumidor, onde se transforma em sal solúvel pela sua mistura com as matérias alli contidas.
Poucas palavras bastam para refutar este devaneio.
Asseveram todos os chimicos c a observação prova que o carbonato de chumbo ADIIERE FORTEMENTE
aos tubos e apenas uma ou outra partícula pôde por
acaso ser arrastada pela agua.
A circumstancia única em que aquelle corpo tem
a faculdade de desaggregar-se é quando se torna
pulverulento, o que só se consegue elevando consideravelmente a sua temperatura. Ora, como isto
nunca se dá, primeiramente porque a temperatura
do ar não vai além de limites muito restrictos, c, cm
segundo lugar, porque os tubos estão sempre sujeitos
á acção refrigerante da agua, que mais ou menos
corre nelles, e da camada de terreno onde se acham
assentados, scgue-se que o perigo inculcado não
passa de chimcra,
Sc estas considerações fossem insufficientes para
tranquillisar os mais tímidos, recordaríamos ainda
que a longa experiência proporcionada pelos encanamentos da Carioca e Maracanã demonstra que em
certas occasiões, principalmente após as chuvas de
enxurrada, as aguas turvam-se e trazem em suspensão desde os mananciaes uma determinada
quantidade, de argilla, que se vai depositando ao
longo dos tubos, formando nelles uma nova camada
protectora. De sorte que, em definitiva, admittidas
todas as hypotheses e objecções acima formuladas,
bem corno a extrema pureza das aguas do Tinguá,
dar-se-hia com a canalisação destas por tubos de
chumbo o seguinte phenomeno: nos primeiros dias
o liquido passaria- por uni tubo continuo deste metal;
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pouco depois elle se escoaria na realidade por um
tubo de carbonato plumbico, o qual por sua vez seria
substituído por outro de argilla.
Em conclusão: quer se julgue mais exacta a analyse da casa da moeda, quer a do Dr. Alves Ferreira,
quer, finalmente, a do Dr. Henninger, chegasse
sempre a este resultado decisivo: «s aguas do
Tinguá não podem atacar os canos de chumbo.
Continuaremos neste assumpto.

viu
Ficou demonstrado nos últimos artigos que
nenhum perigo se pôde receiar do emprego do chumbo na canalisação das aguas do Tingúa. Para completar o estudo do 2.° quesito que formulámos,
deveríamos hoje tornar evidente o mesmo principio
em relação ás aguas que já abastecem a nossa
capital. Antes, porém, de tratarmos deste ponto
examinemos o valor dos argumentos em que se
baseou o illustrado Dr. Baptista dos Santos para
sobresaltar-nos com a noticia de que temos sidovictimas inconscientes de intoxicações saturninas
originadas pelos actuaes encanamentos, e, o que é
muito peior, que havemos de o ser ainda mais com
as futuras canalisações, onde se pretende empregar
o funesto metal.
Deixando de parte as conclusões tiradas da analyse
incompleta que ernprehendeu o Dr. Alves Ferreira,
pois vimos que eram inteiramente gratuitas, todos
os outros factos apresentados pelo autor das Contribuições á hygicne, em apoio da these que pretendeu
sustentar, são apenas a reproducção dos que vêm
apontados nas publicações anteriormente feitas em
diversos paizes contra os tubos de chumbo.
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Confronte quem duvidar deste asserto a obra do
Dr. Baptista dos Santos com o livro do Dr. Reinvillier, publicado em 1870, sob o titulo—Empoisonnement
dês eaux potables ;xir lcploinb-v qual, seja dito do
passagem, tem sido muito estilhado entre nós, por
certosindustriaes interessados; ou com o opúsculo
— Ucau potable empoisonnóe par Ics conduits de
plomb, que o Dr. N. Pascal fez apparecer no mesmo
anno; ou com a representação que em 1873 o engenheiro Lavai dirigiu ao Conselho Municipal de
Paris ; ou, einflm, com o protesto do chimico Girão,
datado de 1874, e ficará convencido de que os inimigos do chumbo recorrem sempre aos mesmos
argumentos vagos e equívocos, aos mesmos factos
mal observados.
Com effeito, nnalysemos alguns delles para que
se não cuide que declamamos.
Diz-se que o uso dos tubos de chumbo é tão pernicioso, que Júlio César, Galiano e outros monarchas
do principio da era christã, já o haviam abolido.
Suppondo que tudo isto está verificado, poderíamos
em opposição lembrar que em Roma os canos de
chumbo têm sido empregados desde tempos immemoriaes, e ainda hoje se conservam; que em Paris
até os conductos geraes eram de chumbo, e só
foram substituídos, em parte, a datar de 1782, quando os progressos da industria do ferro se manifestaram pela creação das oíficinas de Chaillot e Gros
Caillou, mantendo-se, porém ainda agora as derivações daquelle metal; que, finalmente, as populosas
cidades de Londres, Manchester e Glasgow, na Inglaterra; as do Porto e Lisboa, em Portugal; as do
Rio de Janeiro, Nictheroy, S. Salvador e outras, no
Brazil, possuem ha longos ânuos extensos encanamentos de chumbo.
E' claro, entretanto, que a discussão neste terreno
nada adianta. O arbitro único da boa ou má applicação da tubagem de chumbo á conducção de uma

certa agua é u chimicu moderna, e, se o nosso
ministro, desprezando o que esta nos ensina, condfmnasse de um modo peremptório o vantajoso
material daquella espécie, firmado somente na circumstancia de que assim procederam alguns governos ante-diluvianos, parece-nos que seria esse
o caso de clamarmos com o Dr Baptista dos Santos,
que nesta terra « se faz taboa raza dos mais conhecidos preceitos da sciencia. »
Outro meio muito commum de guerrear o chumbo
6 o que consiste em citar trechos de sentido genérico
escriptospormedicos distintos, entre os quaes menciona-se em primeira linha o celebre Orfila, que
assim se exprime : « A agua que corre por tubos
de chumbo, ou que tem cahido sobre telhados desse
'metal, pôde ter cm dissolução uma grande quantidade de veneno. » Mas quem contesta esta proposição de Orfila ? Quem nega que urna agua em determinadas condições pôde atacar o chumbo ?
Desde as primeiras linhas deste trabalho temos
procurado provar que é impossível resolver de modo
absoluto se o chumbo dissolve-se ou não na agua
potável, porque tudo depende da composição chimica que esta apresenta. Assim, por exemplo, as
aguas das fontes de Berlim, nas quaes o chimico
Reich achou, por litro, de O'r,20 a 0^,675 de acido
nítrico, não poderiam ser canalisadas em tubos
daquelle metal, sem grave perigo para a saúde
publica. Outro tanto se deve pensar das aguas de
Leipsig, que, segundo Reichardt, contém, por litro,
até O'r,347 do mesmo acido.
Quer isto dizer que Orfila avançou uma verdade,
lembrando que certas aguas podem dissolver o
chumbo, sem comtudo destruir o que existe estabelecido em referencia á innocuidade desse metal
sobre a maior parte das aguas potáveis, onde geralmente se encontram as substancias preservadoras cm boa proporção.
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Todavia, não é de admirar que Oríila tenha sido
tão impropriamente citado, quando com o afamado
hygienista Tardieu se procedeu de modo ainda me^s
calvo. Já tivemos occasião de transcrever o período
do tratado de toxicologia, em que este facultativo
opina pela innocencia da tubagem de chumbo, salvo se as aguas por canalisar contiverem notável
quantidade de nitratos.
Vietimas da cegueira voluntária, que ç o peior, os
apologistas dos canos estanhados deixam de parte
aquellas palavras e mencionam como contrarias ás
canalisações de chumbo estas outras, que pertencem ao mesmo autor : « Tratando do estudo tão importante das questões que se ligam aos effeitos do
chumbo sobre a saúde dos homens, ha um ponto que
nunca quereríamos perder de vista, e é que o chumbo sob todas as suas formas é um veneno, etc. » E'
desta maneira que se escreve a historia! Esquece-se
o que é propriamente relativo á questão e faz-se sobresahir o que é allusivo aos males que resultam
da ingestão dos compostos saturninos em geral !
Seguindo as pisadas de Reinvillier, o Dr. Baptista dos Santos e com elle o Dr. Alves Ferreira
apresentam, em abono das suas idéas contra o emprego do chumbo, os exemplos de cólicas frequentes que se dão a bordo dos navios e que segundo o Dr. Chevallier, poderiam provir « da ingestão de alimentos preparados em vasos mal estanhados ou da agua distillada em alambiques munidos de serpentinas de chumbo, para uso das equipagens. » Onde está, porém, a paridade entre a
agua dislillada, que passa pelos apparclhos distillatorios e que tem incontestável acção corrosiva
sobre o chumbo, e as aguas potáveis, que se encontram na natureza, contendo sempre maior ou
menor proporção de saes? Demais, quem pôde garantir que seja aquella a verdadeira origem das cólicas dos marinheiros ?
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O Dr. A. Lefèvre, após numerosas e pacientes
experiências, chegou á conclusão « que a quantidade de chumbo ou de seus compostos que se acha
a bordo dos navios, e particularmente dos navios a
vapor, è considerável; e, além disto, que as condições nas quas vive o homem de mar vem multiplicar a probabilidade de introdução do chumbo na
economia, favorecendo o desenvolvimento dos accidentcs que caracterisam sua presença. Por seu
turno o Dr. Valleix acrescenta que as cólicas
das tripolações «são talvez provenientes de uma
enteralgia especial, que reconhece como causa
as variações da temperatura, o miasma palustre,
ou mesmo o miasma náutico resultante da acção
dos metaes empregados nas quilhas das embarcações.»
E aqui vem a propósito tornar publico que o
Dr. Reivillier, muito citado nas Contribuições á
hygiene, attribue ao chlorureto de sódio o poder
dissolvente que a distillação da agua do mar exerce
sobre a serpentina dos alambiques. « A agua distillada, diz elle, á pag. 48 da sua obra, se carrega
então tanto mais facilmente de saes de chumbo,,
quanto o chlorureto de sódio, abundantemente
contido na agua do mar, contribuo para atacar o
chumbo dos tubos.»
Ora, primeiramente o chlorureto de sódio é um
corpo fixo, e, portanto, não pôde evaporar-se para
subir até o tubo refrigerante dos apparelhos distillatorios, e, em segundo lugar, como vimos, aquella
substancia é eminentemente preservadora do chumbo ; tão preservadora que o chimico Besnou, em
uma nota lida na sessão de 2 de Fevereiro de 1874
na academia das sciencias de Paris, afflrma que a
agua do mar recebida em uma caldeira, depois de
passar por um tubo de chumbo «não deu nenhum
traço de chumbo », o que lhe faz acreditar que « com
is forte razão a passagem das aguas económicas
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pelos conductos d'agua das cidades não pôde dar
lugar á dissolução notável daquelle metal » '
Em todo o caso, repetimos, não se pôde comparar a acção das aguas distilladas com a das que
abastecem os centros de população.
O exemplo, tantas vezes apontado, de cólicas produzidas nos locatários de algumas casas do boulevard Magenta, cm Paris, também nada significa,
Eís o que a este respeito diz Parville :
«Affirma-se que algumas indisposições passageiras, algumas cólicas de chumbo se deram em
um quarteirão de Paris. Locatários de casas do boulevard Magenta que ficaram por alugar durante
muito tempo parecem ter experimentado alguns
accidentes nos primeiros dias de sua installação.
Estes factos nada têm de impossível. Os tubos de
chumbo sahlndo da fabrica contêm muitas vezes
um pouco de pó plumbico que os instrumentos produziram em sua passagem sobre as paredes ; é claro
que as primeiras aguas lavam o tubo arrastando
estes fragmentos que introduzem no liquido um elemento toxico. 2
« O Sr. Belgrand mandou assentar um tubo de
200m, inteiramente novo, e fez passar agua pelo interior. Achou-se nesta agua quantidades muito pequenas, porém apreciáveis de chumbo.
« Resulta d'ahi que, cada vez que tivermos de nos
servir de agua escoada por tubos novos, será prudente lançar fora as primeiras porções do liquido.»
Não fatigaremos o leitor, levando além esta analyse dos argumentos improcedentes pela falta de
1
Como prova de que é a agua no estado de vapor,'e mio o chloru*
reto de sódio, que ataca as serpentinas de chumbo, o Sr. Besnou
observa que o phenomeno se dá tanto na disiillação das aguas de
mar como na das aguas doces.
2
A's partículas de chumbo provenientes da fabricação, Dumas e
Belgrand verificaram que SP vem juntar as que se destapam no
acto do assentamento,, corte, limagem e soldagem dos tubos.

analogia, comosquaes se tem buscado dar forçai
opinião de que'é perigoso o emprego das canalisa-"
coes de chumbo. Ha, comtudo. um facto que á primeira vista faz vacillar os que se acham convencidos do contrario : é o que se refere ao envenenamento de que foi victima a família do rei Luiz Felippe, em 1848, no castello de Claremont. Este acontecimento, porém, já foi explicado pelo Sr. Visconde
de Prados, em uma publicação feita nesta folha, no
mesmo dia em que por nossa parte tomávamos o compromisso de dar igual explicação.
Eis como se passaram as cousas :
Verificados os symptomas de intoxicação satur^
nina nas pessoas reaes, declarou o medico assistente, Dr. Guenenu de Mussy, que o envenenamento tivera lugar em virtude da contaminação das aguas
pelo chumbo do encanamento que as conduzia ao
castello. Dahi o clamor que se levantou contra esta
espécie de tubos, até quando o Dr. Guérard, procedendo a minuciosos estudos, reconheceu que, se as
aguas haviam atacado o chumbo, fora unicamente
em consequência da ligação especial que se fez
entre um poço de ferro fundido e o encanamento de
chumbo, no acto de restaurar-se o castello ; de sorte que o contacto da agua e dos dous metaes, constituindo um verdadeiro par voltaico, occasionou o
desenvolvimento de forças electro-chimicas, que
produziram a rápida oxydação e considerável dissolução do chumbo ' . Nem de outro modo se con1
Effoitos idênticos se têm produzido em outros lugares, como,
por exemplo, no Porto, com as aguas distribuídas ao hospital de D.
Pedro V, onde o reservatório era de ferro e as derivações de chumbo.
O chimico Sr. Manoel Ncpomuceno, analysando essas aguas encontrou nellas uma quantidade apreciável de chumbo.
O appafecimcMilq das forças electro-chimicas, por effeito da causa
indicada está lioju a d m i t l i d o por todos os profissionaes, e o Sr. Dr.
Alves Ferreira na sua these sobre hydrologia geral serve-se, em relação a este ponto, das seguintes palavras :
« L'action electro-chimique peut ôtre aussi une cause de Ia pró..
sence du plomb dans lês eaux, lorsque lê fer, 1'étain, ou lê cuivre,
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ceberia como só em Outubro de 1848 produziu t3o
funesto resultado um encanamento que se achava
assentado e funccionava havia já 5 annos.
Pois é este tacto sui gcneris que o illustrado autor
das Contribuições á hygiene julga ter vindo « dar
ganho de causa» aos inimigos das canalisações de
chumbo.
Para fechar este artigo commentaremos agora as
experiências que em seu laboratório effectuou o Dr.
Alves Ferreira com chumbo e as aguas do Tinguá.,
e das quaes deduziu o Dr. Baptista dos Santos que
os canos de chumbo devem ser banidos da futura
tubagem. Na primeira destas experiências operouse com o chumbo reduzido ao estado de laminas ;
na segunda foram usados tubos novos e velhos
«dos que geralmente se empregam nesta cidade »,
porém cuidadosamente limpos com agua acidulada.
Em ambos os ensaios as aguas do Tinguá, após um
contacto de 24 horas com o chumbo, denunciaram,
por meio do acido sulphydrico, a presença do chumbo em quantidade que não foi determinada.
Em nosso humilde parecer, o resultado destes
ensaios não só não é assustador, como até nenhum
peso tem na questão que discutimos.
O Sr. Guignet, com sua voz autorizada, já declarou
que, sob este ponto de vista « as experiências cm
pequena escala nada provam ». Também o Sr. inspector geral das obras publicas já fez conhecer o
que succedeu em Giasgow, onde experimentando-se
par exemple, se tro-uvent en contact ou soudés avec Io' piomb, constituant de Ia sorte une espèce de couple voltaique. »
O chimico e medico W. Brando é ainda mais explicito, porque
depois de opinar pela innocuidade dos reservatórios forrados de
chumbo diz : « Ha comtudo urna maneira pelo qual os reservatórios
se tornam algumas vezes perniciosos,e é pela acçãogalvanica, quando se soldam ou introduzem nelles canos de ferro ou zinco : o chumbo
então torna-se electro-negatiyo, por esse meio desenvolve matérias
alcalinas, o pequenas quantidades de o x y d o e d e carbonato se tornam assim solúveis, »

a acçSo das aguas puras do lago Katrine sobre o
chumbo, por um methodo semelhante ao que adoptou o Dr. Alves Ferreira, chegou-se a um resultado
tão aterrador que a tubagem daquelle metal teria
logo sido abandonada se novas experiências não
tivessem vindo demonstrar que a acção dissolvente
das referidas aguas só era notável nos primeiros
dias, e desapparecia cada vez mais, á medida que
se renovava o liquido, conservando sempre os mesmos tubos.'
Como consequência lógica, as aguas do lago Katrine desde 1860 são distribuídas pela cidade de
Giasgow em tubos de. chumbo, que ainda não produziram o menor occidente.
Temos no entanto alguma cousa ainda mais positiva.
Todos sabem, o próprio Dr. Baptista dos Santos e
confirma que as aguas deParis,sSocalcareas e como
tal extraordinariamente preservadoras do chumbo.
Não obstante, todos os ensaios de laboratório executados pelo Sr. Bopierre indicaram que aquellas
aguas atacavam o chumbo, o que elle levou ao conhecimento da academia das sciencias em ide Fevereiro
de 1874, recebendo na mesma occasião a seguinte
resposta do engenheiro Belgrand : « Eu reconheço,
como o Sr. Bopierre, que o chumbo dividido em pequenas partes é facilmente atacado pela agua, quando exposto ao ar em constante estado de humidade.
E' um facto conhecido desde longa data; fórma-se
1
Esta differcnça do resultados que se observa em experiências
consecutivas, feitas em condições análogas, 6 explicada cio seguinte
modo por Knapp, no seu tratado de chimica industrial : « Paia
uma mesma agua e para uma mesma duração de contacto, a quantidade de chumbo que se dissolve não é sempre a mesma. Assim, 5
kilogrammas de agua do Duna, depositados d u r a n t e 21 horas em um
tubo do chumbOj tinham dissolvido em duas experiências 12""",5i
de chumbo, e na terceira nau dissolveram mais que B""",28, isto é,
apenas a metnde. E' provável que neste caso se forme pela acção da
agua combinações em parte insolúveis, das quaes uma proporção
mais ou menos considerável adhereà superfície do metal.»
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assim uma grande quantidade de carbonato de
chumbo. Mas outro tanto não succede se o chumbo
apresenta grandes superfícies, como nos reservatórios ; estas superfícies, mesmo quando alternativamente expostas á acção do ar e da agua, são
multo pouco atacadas. »
E em seguida o mencionado engenheiro lembrou a
innocuidade dos 500.000 reservatórios forrados de
chumbo, que existem na cidade de Londres.
Vê-se, pois, que os argumentos em que se Hrma
o Dr. Baptista dos Santos para aconselhar a renuncia dos canos de chumbo na conducção das aguas
do Tinguá se reduzem a factos mal observados,
exemplos improcedentes, experiências improfícuas
ou, mais concisamente, a idéas falsas, que são um
mal positivo porque conduzem a falsas medidas.

IX

Encetemos agora a discussão do ultimo período
do 2.° quesito, a qual terá por objecto decidir se as
aguas que actualmente são distribuídas para consumo da cidade atacam de facto o chumbo dos encanamentos.
Desde já consignamos que na exposição desta
parte do nosso trabalho não seguiremos o mesmo
methodo que adoptámos, tratando do effeito provável que sobre o metal em questão devem exercer as
aguas do Tinguá.
Comprehende-se que, estando estas ainda por
canalisar, só com um estudo á priori poderíamos
chegar a conhecer o resultado que do seu contacto
com o chumbo se deve esperar; mas, se não resta
duvida que, usando de um meio idêntico, conseguiríamos o mesmo fim relativamente á acção das
aguas que hoje abastecem a capital, também é certo
que para este caso o modo de argumentação à posteriori apresenta-se como mais directo G positivo.
Em verdade, somos dos primeiros a confessar que
os princípios estabelecidos à priori não raro deixam
a desejar. No próprio assumpto que nos occupa, por
exemplo, trilharíamos máo caminho se para avaliar
da inculcada influencia toxica das aguas da Carioca
e Maracanã partíssemos da respectiva analyse chi-
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mica; porquanto semelhante methodo synthetico
de argumentação não seria susceptível de produzir
convicções inabaláveis, mesmo suppondo, como
tudo faz presumir, que da acção isolada das substancias componentes de uma agua se pôde inferir
a maneira por que cilas actuarão conjunctamente.
Assim que, para provar a ínnocuidade indubitável
do contacto do chumbo com as aguas do Tinguá,
assentámos como premissas, de onde tiramos as
nossas conclusões, a influencia preservadora, confirmada por modernas e numerosas experiências,
de alguns chloruretos e outros corpos existentes
naquellas aguas; não será, porém, difficil encontrar
um chimico mais ou menos antigo que attribúa aos
mesmos corpos um effeito, diametralmente opposto,
e basta isto para fazer vacillor certos espíritos.
Outro tanto não succede com as proposições colligidas por um processo analytico, porque fora impossível afflrmar a presença do chumbo, onde mãos
competentes não o encontraram em repetidos ensaios. Demais, seguindo este ultimo processo em relação ás aguas já canalisadas,a consequência final a
que chegarmos servirá de confirmação a quantos corollarios deduzimos para as aguas do Tinguá; pois
que, na opinião doDr. Alves Ferreira, umas e outras
tem idêntica composição e nas suas experiências de
laboratório portaram-se com o chumbo exactamente
do mesmo modo.
Entrando em matéria, convém antes de tudo lembrar, que quando falíamos da Ínnocuidade do
chumbo sobre as nossas aguas, nunca tivemos em
vista negar que uma quantidade infinitamente pequena do metal possa dissolver-se nellas, em determinadas condições.
Seria talvez impossível descobrir uma agua potável que, depois de conservada em um tubo mais ou
menos novo, durante um maior ou menor período
de tempo, não accusasse, em suficiente estado de

concentração, nem um traço ou vestígio de composto plumbico.
E' este também o pensamento do chimico Besnou, quando se exprime nos seguintes termos:
«Lês eaux douccs n e sont pás sans influence absolument sur lê plomb; une proportion, très-minime
il est vrai, s'y dissout après un contact prolongé,
mais sans que leur transparence soit troublée. La
proportion en est inappróciablc à Ia balance, mcme
en agissant sur un litre d'eau.»
O que pretendemos, pois, demonstrar é simplesmente que as aguas de que hoje dispõe a população
da capital para os serviços domésticos não contêm
saes de chumbo cm quantidade ponderável, e, portanto, capaz de tornal-as nocivas á saúde, como vai
ficar patente.
A primeira experiência de que ternos noticia é a
que em 1841 executou o medico e pharmaceutico
Dr. Bento António Luiz Ferreira, em aguas da Carioca e Engenho-Velho, que, apezar de concentradas, «nenhum indicio deram da existência de sal de
chumbo. » Seguiram-se, com igual resultado, os ensaios realisados em 1851 pelo finado engenheiro Dr.
António Joaquim de Souza e pelas duas commissões
de lentes das escolas de medicina e central, dos
quaes já tivemos opportunidude de tratar no nosso
segundo artigo.
Em data mais recente (Dezembro de 1862) declarou
o conselheiro Dr. Gapanema, no Instituto Polytechnico Brazileiro « que, por analyses feitas nas aguas
dos encanamentos de chumbo desta corte, elle reconheceu mui diminutas quantidades de sacs de
chumbo, e algumas ve.zcs carência, dependendo esta
pequena quantidade do tempo mais ou menos longo
da demora das aguas nos tubos. »
Isto quanto ao passado.
Quanto ao presente, as investigações feitas pelo
Sr. professor Guignet não determinaram nas aguas
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da Carioca a menor dose de chumbo, conforme já foi
publicado.
O mesmo chimico, sabendo que as aguas dos
serras que circumdam a bahia do Rio de Janeiro
correm todas por terrenos de natureza idêntica, e
por consequência offerecem inteira analogia de composição, examinou a agua da cidade de Petropolis,
passada por uma extensa tubagem de chumbo, e
não obteve o mais leve precipitado com a addição
do acido -sulphydrico.
Emfim, entregaram ao citado professor uma porçSo da agua que abastece a cidade de Nitheroy e que
fora conduzida por tubos de chumbo. Analysado o
liquido, deu o Sr. Guignet o seguinte resultado:
« L'eau de V encanamento ressemble tout u f a i t á
1'eau de Ia Carioca; elle ne renferme presque pás de
chaux, de traces de chlorures et de sulfates, ctpoint
de métaux nuisiblcs. »
Por nossa parte, não querendo contentar-nos com
o testemunho de um único profissional, embora do
maior merecimento, como é o Sr. professor Guignet,
recorremos ao perito Dr. Henninger, que, auxiliado
pelo Dr. Augusto Tcllea, obsequiou-nos com o seguinte trabalho :
« Ensaio feito afim de examinar a quantidade de
chumbo contido em um litro d'agua recebida de uma
torneira do laboratório da Escola PoLytcchnica. í
« Tomámos o primeiro litro d'agua, que foi recolhida depois de 16 horas em repouso e em contacto
com o chumbo do encanamento. A agua foi evaporada a secco e o resíduo tratado pelo acido azotico
deu uma solução amarellada (devida ao ferro), a
qual ficou um pouco mais escura pela addição de
pequena quantidade de acido sulphydrico.

« Deixando depositar-se o precipitado até, o dia
seguinte, foi elle separado por decantação, lavado
e tratado pelo acido azotico, cujo excesso foi eliminado pelo calor; dissolvendo o resíduo na agua,
obtivemos uma solução ( l 1 ' - 1 ' - ) incolor, que, pela
addição do hydrogeneo sulfurolado, tomou uma
coloração pouco escura. Comparando a coloração
observada com a obtida por uma solução de azotaln
de chumbo nas mesmas condições, chegámos ao
resultado que lc-r- de uma solução contendo 0:i>\0()01
deste sal deu uma, coloração muito mais intensa do
que a obtidapelo tratamento da agua do laboratório.
« Daqui podemos tirar a conclusão de que o LITRO
D'AGUA EM QUESTÃO CONTINUA MENOS CHUMBO DO QUE
A QUANTIDADE DESTE METAL EXISTENTE EM 0«'v,0001 DE
AZOTATO PLUMBICO. Calculando sobre esta base,
vê-se que será preciso um indivíduo beber dons litros
d'agua por dia para que gaste mais de 20 annos a
absorver um grammo de chumbo.
« Tomando um litro d'agua tirada da mesma torneira, porém depois de ter sahido um certo numero
de litros, c tratando-a pelo mesmo modo, a coloração
foi ainda mais branda, ou antes, quasi imperceptível,
pela addição do acido sulphydrico. »•
As experiências, cuja exposição acabamos de
fazer, são já bastante tranquillisadoras, porque exprimem a negação do que avançou o Dr. Baptista
dos Santos, a saber: que na corte se distribue ao
publico aguas envenenadas. Mas, para não alongar
este artigo, o leitor verá em outro até que ponto
levamos o nosso escrúpulo e exigência nesta ordem
de investigações.

1
O reservatório da Escola, é de madeira forrada de chumbo, tf
também d'este metal o encanamento que conduz a agua até o laboratório cie ehimica.

11

x
As experiências de que demos conta no ultimo artigo foram todas cffectuadas sobre aguas recolhidas de encanamentos de chumbo . Convindo ,
porém, reconhecer não somente se a acção exercida
pelo liquido nos reservatórios de chumbo differe da
(jue se desenvolve nos tubos do mesmo metal, como
também até que ponto a demora da agua nas caixas
particulares e o estado de limpeza destas influem na
quantidade de chumbo dissolvido, fizemos proceder
a novos ensaios, dirigindo-os de modo a resolver
estes pontos de duvida.
Para isto servimo-nos de uma caixa que havia 13
mezes não fora lavada , onde prendemos agua que
desce da nascente da Carioca., recolhendo cerca de 2
litros exactamente cinco dias depois. Em seguida
tomámos em um pequeno frasco metade das matérias
que se haviam depositado no fundo do reservatório,
e, feita a lavagem deste com o maior cuidado, prendemos de novo a a g u a , apanhando 3,5 litros delia
após uma demora de 57 horas.
As analyses que nestes três productos executou,
por obséquio, o Dr. Augusto Telles, hábil preparador
do Sr. Guignet, deram os seguintes resultados:
«ENSAIO N. 1. — Agua guardada durante cinco dias
no reservatório de chumbo do prédio sito á rua do Silva
Manoel n.° 23. e recolhida antes da lavagem d'aquelle :
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« O processo onalytico seguido foi absolutamente
idêntico ao adoptado para a agua proveniente da torneira do laboratório da Escola Polytechnica. '
« A coloração apresentada pela addição do hydrogeneo sulfuretado; comparado á de urna solução titulada de azotato de cliumbo, deu a conhecer que em
l lilro ,750 havia chumbo em proporção menos considerável do que em Osr,0004 de azotato plumbico.
Daqui conclue-se que um litro desta agua contém
proximamente a mesma quantidade de cliumbo que
O'r,0002 de nitrato deste metal.
« Sabendo-se que o azotato de chumbo contém
62,16 % de chumbo metallico , vê-se que (>"r, 0002
deste sal conterão Ogr, 00012, proporção que se encontra em l litro.
« ENSAIO N. 2. — Deposito argilloso extralddo do reservatório não lavado durante 13 inches.
« Por um ensaio qualitativo reconheci neste deposito a presença de carbonato em pequena quantidade; a solução obtida pelo acido azotico precipitou
pelo hydrogeneo sulfuretado, formando sulfureto de
chumbo.
« Tratando depois o mesmo deposito pelo nitrato
de ammoniaco, a fim de dissolver o sulfato de
chumbo, no caso de existir, a addição do acido sulphydrico revelou a presença deste sal somente pela
coloração.
« Tomando 5 grarnmas deste deposito perfeitamente sccco e tratando pelos reactivos indicados, recolhi em um nitro o precipitado de sulfureto de
chumbo, que, como média de duas analyses, deu o seguinte resultado:
Capsula e precipitado
3sr, 327
Peso da capsula
3, 052
Sulfureto de chumbo
"" 0^ 275
ou 5, 5 °/o.
1

V. u nono artiso desla serie.
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« Contendo o sulfureto de chumbo 8G, 6 % do
metal, segue-se quo o deposito analysado continha
4, 76 % de cliumbo metallico.
« ENSAIO N. 3. — Agua conservada no reservatório
durante 57horas.
« Seguindo a marcha do ensaio n.° l, cheguei ao
seguinte resultado:
« A addição do hydrogeneo sulfuretado só reveou a presença de chumbo pela cor que tomou a so^
lução. A proporção do chumbo existente na agua foi
determinada ainda por comparação , servindo-me
para isto de soluções de nitrato de chumbo, cujo titulodeterminei. Assim procedendo reconheci que em
3,51 litro ha chumbo comparável ao existente em
O,Br 0006 de nitrato plumbico, ou, reduzindo a l litro,
ao existente em 0,Kr00017 do mesmo sal.
« Contendo o nzotato de cliumbo 62,16 % do metal,
segue-se que 0,gr 00017 deste sal conterão 0,Br 000105,
quantidade de cliumbo que encontrei ,por litro, na
agua analysada. »
Abstrahindo do resultado obtido no ensaio n." 2, que
em tempo será commentado, todas as analyses referidas neste e no precedente artigo mostram que ,
mesmo exagerando, não se pôde cm circumstancias
normacs avaliar a quantidade de saes saturninos
contidos nas aguas que abastecem a capital em mais
de 1/10 de milligramma por litro.
Isto, aliás, se verifica facilmente : tome-se uma
porção das nossas aguas, que não tenha sido conservadapormaisde um dia cm tubos ou reservatório
de chumbo, lance-se sobre ella, sem concentral-a>
uma quantidade sufflciente de acido sulphydrico, e
reconhecer-se-ha que nenhuma alteração se opera
na cor do liquido. Ora, o Sr. Guignet affirma ter reconhecido, por experiências próprias, que, quando
uma agua não toma coloração escura bem pronunciada com a addição do acido sulphydrico é porque
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ella « contém, por litro, muitíssimo menos de 1/10 de
milligramma de compostos saturninos. »
Dir-se-ha talvez que, apezar de inflnitivamentc
pequena, esta quantidade é susceptível de produzir
accidentes, porque toda cila vai diariamente ter ao
estômago do consumidor. Para destruir tal objecção, podíamos allegar que os compostos plurnbicos
insolúveis n'agua (como são os que a arialyse tem
revelado nas aguas potáveis), nenhuma acção exercem na economia animal, como asseveram Oríila,
Rey, Dupasquier e outros médicos notáveis; e bem
assim que esses compostos, tendo sempre maior
peso do que o liquido, depositam-se promptamente
no fundo dos vasos onde este é recolhido para os
misteres domésticos, e, portanto, nunca passam ao
organismo dos consumidores.
Mas, deixemos de parte estes e outros argumentos vulneráveis, porque se firmam em opiniões combatidas ou em hypotheses, embora justificadas, e
supponhamos o caso mais desfavorável, isto é,
aquelle em que cada habitante da corte absorve quotidianamente cerca de um decimo de milligramma
de saes plumbicos. Vamos mostrar que ainda
assim o perigo para a saúde é imaginário.
Como primeira prova ahi estão os estudos emprehendidos pelos Drs. Mayençon e Bergeret. Estes
médicos, examinando diversas aguas recolhidas em
hospitaes, escolas e casas particulares de Santo
Estevão, reconheceram que todas accusavam, depois de demoradas por muitas horas nos tubos, e
de condensadas a 1/10,—« uma quantidade muito notável de c h u m b o . » 1 — E n t r e t a n t o os mencionados
facultativos concluem o seu importante trabalho por
estas palavras : — « O chumbo em pequena quanti1
Comptes rendus de 1'Aeadémic dos Sciences, sessão de 16 de Fevereiro de 1871.

- 87 -

dade parece completamente inoffensivo á saúde publica, como o demonstra a immunidade de que gozam
os particulares, os collegiaes e os doentes de Santo
Estevão, Paris e de todas as cidades onde ha distribuição d'agua ». E acrescentam : « De nossos
primeiros estudos (publicados em 1873 no Jornal da
Anatomia c da Phijsiologia, de Gh. Robin), parece
resultar que o chumbo em pequena quantidade não
entra pelas vias digestivas no organismo. »
Se esta opinião não basta para constituir escola,
falia mais alto do que ella um simples raciocínio
tirado do modo por que se faz emprego therapeutico
dos compostos plumbicos.
Com ofteito, como admittir que 1/10 de milligramma de carbonato ou sulfato de chumbo torna
deleterea uma agua , quando a todo momento estamos vendo o acetato de chumbo (acetato neutro ou
sal de Saturno e sub-acetato ou extracto de Saturno)
receitado por médicos em quantidades immensamente mais fortes ? Consulte-se, por exemplo, a obra
de Dorvault (L'OJ)icine ou repertoire general depfiarmaciepratique) e ahi se lerá que o acetato neutro de
chumbo é internamente applicado como adstringente na dose de l a 10 centigrammas por dia, e, em
additamento, diz o conhecido formulário de Soubeiran, que esta dose pôde ser elevada a 80 centigrammas diariamente, isto é, a 4.000 vezes o que um
indivíduo absorveria no mesmo tempo, consumindo
cada dia 2 litros ou cerca de 7 copos das aguas que
se inculca como envenenadas !
Mas não é tudo; na mesma obra de Soubeiran
encontra-se uma receita do Dr. Fouquier, por onde
se verifica que um doente chega a tomar em pouco
mais de uma semana 36 pílulas contendo 4 grammas
de acetato de chumbo crystallisado, podendo ainda
acompanhar-se esse medicamento de clysteres,
nos quaes entra a mesma substancia em dose de
8 grammas, o que dá um total de 12 grammas de sal
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saturnino ' , ou seja uma quantidade GO.OOO vezes
superior á que o homem pôde ingerir por dia, servindo-se das nossas aguas na proporção indicada!
Por outras palavras : os médicos não hesitam em
lançar no organismo humano, em um período menor de um inez, uma dose de sal de chumbo igual á
que por meio das aguas canalisadas nesta capital
só no fim de IGí annos seria absorvida !
Note-se que nesta comparação não levamos em
conta uma circumstancia que muito pesa em nosso
favor. E'sabido que as preparações saturninas são
tanto mais activas quanto mais solúveis, e o acetato de chumbo possue esta propriedade cm grão
muitíssimo mais elevado do que o carbonato, sulfato e azotato, que são os compostos plumbicos encontrados nas aguas potáveis; de modo que estes
últimos podem ser total ou parcialmente eliminados
da economia, o que não acontece com o primeiro.
O estudo comparativo que acabamos de fazer já
havia sido por nós apresentado na sessão celebrada
pelo Instituto Polytechnico em 24 de Abril findo,
quando ao compulsar o Tratado de chimica industrial de Knapp deparámos uma demonstração da
innocuidade dos encanamentos de chumbo pelo
mesmo methodo. Diz este conceituado autor,:
«No que concerne á acção do chumbo sobre a
economia, convém antes de tudo lembrar que,
quando uma agua circula em tubos de chumbo, uma
parte dos sáes que se formam fica adherente ao
tubo, e a outra parte somente é arrastada ou dissolvida pela agua.
« Destas quantidades tiradas ao conducto, as que
se acham em dissolução são quasi as únicas que
penetram no organismo, porque as outras, insolúveis
como o sulfato, ou muito pouco solúveis como o
O Dr. Deverain diz ter usado desta reoeita cora muito bom êxito.
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carbonato (l parte em 7 a 10.000 de agua, segundo
Horsford, ou em 42.000, segundo Hoffmann), se separam muito rapidamente em virtude de sua forte
densidade. A própria parte em dissolução se precipita
*jtiasi completamcnte pela exposição ao ar.
« Resulta d'aqui que as aguas não contém em
.geral senão uma diminutissimaproporção de chumbo,
depois de terem circulado em canos deste metal.
Assim, a agua do Dee continha 0«r,75 por metro
cubico (J. Smith), «s de Edimburgo, 0°'r,33, as de
Manchester, de l«r,50 a 4?r,0. Conforme Kersting,
•a agua de Riga, depois de guardada toda a noite nos
tubos, apenas contém 0^,8 no máximo, por metro
•cubico. Ora, um homem consome cerca de 2 */a litros
d'agua por dia para a sua bebida, ou seja 75 litros
por mez, o que corresponde a 4/3o de grammo de
chumbo introduzido por m«z no organismo. ESTE
ALGARISMO É COMPLETAMENTE INSIGNIFICANTE, porque

os médicos ordenam muitas vezes o chumbo na
dose de 10 a 30 centigramrnas, POR DIA, durante
semanas inteiras, o que representa 100 vezes mais
do que a quantidade absorvida nas aguas (por mês).
« Examinando a perda de espessura de um antigo
tubo de Riga, que tinha servido durante 30 annos,
Kersting calculou que elle havia perdido 75 kilogrammas de chumbo, sem que d'ahi resultasse
«qualquer inconveniente para a saúde publica. Por
consequência, se a agua não torpor demais carregada de matérias orgânicas, ou se não se conservar
por longo tempo nos canos, o EMPREGO DO CHUMBO
NÃO PÔDE APRESENTAR NENHUM INCONVENIENTE REAL
PARA A SAÚDE. »

Destas palavras de Knapp deduz-se, pois, mais
um elemento cm prol do emprego das canalisações
de chumbo entre nós, a saber: que ha cidades,
como as de Riga e Manchester, onde se distribuo
Impunemente aguas que contém de l a 4 milligrammas
de chumbo, por litro, ou 10 a 40 vezes mais do qua
12
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a quantidade máxima que se tem attribuido ús da
corte.
Se estes factos são expressivos, não o ó menos a
maneira por que os inimigos do chumbo tentam
destruil-os.
Uns, estribando-se não sabemos em que pretensas theorias homeopatliicas, allegam que 09
venenos são tanto mais activos quanto menor é a
dose absorvida.
Não fosse isto um argumento pueril, mas uma
regra que pudesse prevalecer, e provavelmente
chegaríamos á conclusão de que a agua isenta de
- sáes saturninos é a mais nociva á saúde.
Outros lançam mão de melhor expediente e dizem
que, embora não haja casos provados de intoxicações saturninas produzidas pelos tubos e reservatórios de chumbo, pede aprudenf,a que sejam elles
abolidos, porque talvez á sua acção estejam ligadas
as causas de muitos incommodos e moléstias. Desde
que se appella para effeitos problemáticos ou mysteriosos, que ainda ninguém procurou devassar e
que nada confirma, torna-se impossível dar resposta
categórica, porque não se combate phantasmas.
Porém é forçoso convir que, usando de taes recursos, póde-se sustentar as mais absurdas theses.
E o que torna mais saliente a falta de elementos
para accusar o emprego das canalisações de chumbo,
é que todos os inimigos destas buscam tirar proveito
de razões semelhantes. O próprio Dr. Alves Ferreira
termina o seu trabalho annexo ao do Dr. Baptista
dos Santos por estas palavras:
« Basta somente a idéa de que as aguas podem
ser contaminadas pelo chumbo para que o uso deste
metal seja proscripto dos encanamentos e depósitos»; o que alguns exprimem mais concisamente,
repetindo a phrase de Arago: « A agua, como a
mulher <\f. César, deve estar ao abrigo de toda a
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suspeita » ' . Bonito pensamento na verdade, mas
que apenas serve para convencer-nos até que ponto
em questões scientiflcas e praticas se pôde fazer
gastos de poesia.
Entretanto, admitta-se por um momento que ha
um governo bastante ingénuo e precipitado para,
fiado em taes palavras, mandar, sem mais exame,
substituir os encanamentos de chumbo por quaesquer outros; como estes poderiam de um momento
para outro tornar-se objecto de suspeição (e o
chumbo, que durante tantos séculos não foi guerreado, é o melhor exemplo de que esta hypothese
se realizaria infallivelmente), teríamos segunda
substituição, até que surgisse nova desconfiança,
dando lugar a nova preferencia, e assim por diante.
A que abysmo seriamos arrastados com tal systema? A' ruína dos cofres públicos, evidentemente.
E' a isto que se chama sciencia?
Paliemos com franqueza: os que dão ao governo
conselhos desta natureza seriam os primeiros que,
ao vêl-os seguidos, clamariam bem alto contra a
nossa ignorância administrativa e contra as precauções demasiadas, que se traduzem sempre por
prejuízos.
> Esta comparação, aliás, é uma espécie de panacéa que tem sido
applicada a todas as substancias ali mentidas, e ainda agora, a propósito da falsificação dos vinhos pela fuchsina, escreve Figuier no
seu Annuario Scieitlifim do corrente anuo: « On adlt que Ia femme
t$e César ne dcvaíl pás êlre suspeciée: lê vin nonplus. »

XI

Parecia natural ninguém mais occupar-seeom os
propalados perigos que podem resultar do uso das
aguas actualmente distribuídas na corte, desde que
por numerosos ensaios ficou provado que ellas
apenas encerram quantidades infinitamente pequenas de compostosplumbicos(um adous décimos de
milligramma, por litro, conforme a demora nos
tubos e reservatórios). Assim, porém, nãosuccede,
e alguns ainda persistem em acreditar que essas
aguas dissolvem uma notável proporção de chumbo.
Não ha dialéctica possível.com taesargumentadores,
que contestam factos observados por pessoas competentes, sem que tenham igual autoridade scientiflca,
ou pelo menos, sem que apresentem resultados oppostos, obtidos em experiências realizadas nas
mesmas condições.
Entretanto, a fim de que os inimigos do chumbo se
convençamjaor todos os modos que as nossas aguas
não são deletereas, vamos tornar patente que ellas
não podem conter quantidade apreciável de chumbo,
usando para isso de considerações inteiramente
alheias ás analyses chimicas.
Comecemos por estabelecer alguns dados.
Durante o anno findo consumiu-se nesta capital
um volume -d'agua pouco superior a 23 milhões de
litros por dia. Julgamos, pois, não ficar longe da ver-
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dade, avaliando em 15 milhões de litros o volume
médio diariamente distribuído durante os últimos 40
annos.
Isto posto, qual é a quantidade mínima de saes
saturninos capaz de dar a uma agua propriedades
nocivas ? Dos accidentes mencionados por alguns
médicos (entre outros o Dr. Smith) parece que ainda
nenhum caso de intoxicação lenta foi produzido por
aguas contendo menos de 1/100 de grão por galão,
ou 0»r,0011 para cada litro. Aceitemos este algarismo
como limite mínimo, a partir do qual, a dose decompostos plumbicos contidos em uma agua pôde tornal-a perigosa á saúde, apezarde já termos visto no
artigo precedente que diversas cidades européas
consomem aguas que encerram maior proporção de
saes de chumbo, sem que dahi tenha provindo qualquer mal ás respectivas populações.
Com estes elementos procedamos agora a urn calculo muito simples : se um litro das nossas aguas
contém 0= r ,0011decompostosplumbicos, os 15milhões
diariamente distribuídos entre nós deveriam conter
16kl»'r,50, o que dá um peso de 6,022 kilogrammas por
armo, ou seja um total de 241 toneladas métricas nos
40 annos, ou finalmente 192 toneladas de chumbo
metallico, porquanto os saes saturninos encontrados
nas aguas potáveis (carbonatos, sulfatos, etc. ) comprehendem apenas cerca de 80% do metal.
Ora, não é possível admittir que a nossa tubagem
de chumbo, ainda hoje limitada á extensão de 172
kilometros ', tenha perdido já tão considerável porção de seu peso e espessura, mormente lembrandonos que, á dissolução interna dos tubos, effectuada
pelas aguas, se deve juntar a corrosão muito maior

1
Dos 348 kilometros que em l de Janeiro do corrente ann»
constituíam a rode geral dos encanamentos da corte, Í72 eram dechumbo. 134 de ferroe os restantes do outras qualidades.
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que se oporá pela parte externa, quando os tubos
são assentados em terreno de barro, como os desta
cidade, corrosão que o Sr. conselheiro Capanema
attribue « áacção alcalina do feldspatho alterado, que
constitue o dito terreno. »
No entanto, informe-se quem quizer com os engenheiros das obras publicas do município e saberá
que os tubos de chumbo que se tem desenterrado
não apresentam sensível differença de peso, mesmo
depois de terem funccionado durante longo tempo.
Nem isto é cousa que admire a i|uem conhece a duração archi-secular que os canos de chumbo têm tido
nas mais antigas cidades da Europa, especialmente
em Roma. '
A demonstração por absurdo de que acima nos
servimos vem, pois, confirmar o que a analyse chimica já havia tantas vezes revelado, isto é, que as
aguas da Carioca, Jardim Botânico e Maracanã só
contêm chumbo em quantidades imponderáveis.
Outra prova da innocuidade dos nossos encamentos de chumbo é o testemunho de grande numero de
facultativos da côrle. A um medico distincto ouvimos
nós dizer que em sua clinica apenas tinha obervado
casos de cólica saturnina gerada pelo cheiro das
tintas em casas pintadas de fresco. Um aaiigo communicou-nostambém que o Dr. Lino de Andrade lhe
asseverara não se ter ainda manifestado aquelle mal
no quartel do Gortume, em S. Christovão, onde
muitns centenas de praças recebem agua da caixa
do Barro Vermelho, após um extensissiaio percurso
em tubos de chumbo.
Mas não proseguiremos na apresentação de depoimentos análogos, porque em breve tem de apparecer
1
« Em 1830 levantou-se um encanamento que tinlia siiio assentado em 1077 para a eondueçlo das a.i?iins potáveis de Farnhaiii. na
Inglaterra. No fim des'e inlervallo
de 173 annos os lutios pareciam
não ter solTiido a meão:1 corrosio» (Kinpp, Chimie Industrielle
vol l, pá». 77.)
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O resultado do inquérito que sobre a' matéria está
effectuundo uma commissão de médicos dos mais
hábeis.
Tão pouco acreditamos que da clinica dos hospi->
taes se deva colher valiosos esclarecimentoSj como
pensam alguns. Tudo o que os directores e a estatística desses estabelecimentos podem garantir é o
numero de doentes ahi tratados de intoxicação saturnina ; mas quanto ás causas do mal e ás circumstancias assistentes, o que poderão elles informar, se investigações particulares e minuciosas
nem sempre são concludentes ?
Sabemos que mais de uma enfermidade se tem
attribuido ao uso de aguas canalisadas por tubos de
chumbo; taes supposições, porém, não têm sido
ratificadas pelos factos, que, como diz Buffon, « são
em assumpto scientifico 'o que é a experiência na
vida civil ».
Assim, ha cerca de 10 annos, quando nacapital da
Bahia grassou pela primeira vez o beri-beri, não faltou
quem indicasse como origem da nova moléstia uma
canalisação de chumbo que pouco antes começara
a funccionar. Para dar parecer sobre os fundamentos desta accusação, nomeou-se uma commissão, na qual tomaram parte o Dr. Cerqueira
Pinto, lente de chimica orgânica, e o Dr. Rodrigues
da Silva, lente de chimica inorgânica, (hoje de
matéria medica) da faculdade de medicina da referida província. Terminados os trabalhos, a commissão opinou pela perfeita innocencia dos encanamentos de chumbo em reiação jd-ao beri-beri, já O,
•qualquer outra doença.
Dirá o honrado Dr. Baptista dos Santos que também estes facultativos fizeram tnboa rasa dos mais
comezinhos preceitos da hygiene?
Sc o que até hoje temos exposto ainda não basta
para dissipar todo receio sobre a ingestão das nossas
éguas, eis aqui um ultimo e decisivo argumento:
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para qualquer lado que volvamos os olhos encontramos o chumbo diariamente absorvido por intermédio de substancias alimentícias e preparações de
\ uso diverso, em doses muitíssimo mais fortes do que
s que se contém nas aguas distribuídas na capital.
As provas deste asserto são abundantes.
O Dr. Daniel Henninger, analysando 100CC do Vigor
do cabcllo, de Ayer, achou l«r,55 de acetato plumbico,
ou 15"r,50 por litro. Em termos mais claros: uma
pessoa que consuma meio litro do Vigor terá absorvido maior porção de chumbo do que bebendo por
dia sete copos das nossas aguas durante toda a
sua vida, por secular que esta seja.
Rabuteau diz que em um pacote de fumo envolvido
em folhas de chumbo encontrou-se l % do metal; e
Dragendorff assevera que o mesmo envoltório
produz igual effeito no chocolate e no rapé.
Em um folhetim scientifico publicado por Henri de
Parville no Jornal dos Debates de 19 de Abril findo
lê-se :
« Ainda uma desillusão ! E' preciso desconfiar de
tudo... até da braza chimica. ' Segundo o Sr. Taret,
a braza chimica gratifica os nossos órgãos com uma
boa dose de chumbo. Eu bem sei que os fabricantes
daquelle producto vão dar um desmentido formal ao
Sr. Taret, do mesmo modo que os fabricantes de
cachou, 2 da Europa, affirmaram ultimamente que
o cachou no qual se tinha achado chumbo era excepcional e que nenhum delles o tinha preparado.
« O Sr. Taret calcula que, acendendo o fogo três
vezes por dia, produz-se no minimo 2-'r,40 de um pó

1
A braza cliimica é um carvão muito levo , preparado para
acender rapidamente o fogo. O chumbo que nolle se descobriu
provém do acetato plumbico com que este carvão é artificialmente
impregnado.
a Pastilhas adstringentes preparadas com a substancia extrahida
de uma arvore das índias.

13
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toxico, do qual uma parte penetra na economia pclns
vias respiratórias.»
O chimico Besnou é de parecer eme em geral a
aguardente e a agua de flor de laranjeira vendidas
no mercado contém quantidades apreciáveis de
chumbo, que elle attribue ao ataque das serpentinas dos apparelhos distillatorios.
Na opinião do Dr. Briand, quasi todos os papeis
coloridos chamados de embrulho contém chumbo,
e muitos accidentes têm-se produzido com a ingestão
de doces e confeitos envolvidos em papel por cellana.
O vidrado das panellas de barro é obtido com um
sal saturnino, que facilmente se dissolve nas preparações culinárias.
O alvaiade, tão prodigamente empregado pelos
actores, quando se caracterisam, é carbonato de
chumbo puro, e sabe-se que a absorpção dos compostos plumbicos pela epiderme é pelo menos tão
funesta como pelas vias digestivas.
Os vasos de cozinha estanhados também dão lugar
a frequentes envenenamentos. Fordos provou que é
preciso condensar dez ou mais litros d'agua escoada
por um longo encanamento de chumbo para obter
traços deste metal no liquido, ao passo que, fervendo
por alguns instantes, em um vaso estanhado, uma
porção cTagua contendo l %de vinagre, os reactivos
indicam prommciadamente a existência do chumbo. ' Isto resulta de não ser possível estanhar os
objectos com estanho puro, o que obriga a recorrer
a uma liga deste metal com o chumbo. a
Emflm, não ha quem ignore o grande consumo
que no Rio de Janeiro se dá á cerveja estrangeira, e
1

V. Bitlletin cie Ia société chimique de Paris—1876.
2 (i Uma liga contendo somente 15 % de chumbo não é
slva como outr'ora se acreditou, pois que a liga que encerra apenas
& % d'esse metal pôde tornar-se perigosa.»— Rabutca.\i—E'léments
de toxicologie, pag. 613.
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sobretudo á nacional. Pois bem, o Dr. Henninger,
ensaiando uma garrafa (730 CC ) desta ultima, achou
que ella encerrava 0?r,0012 de chumbo, ou 0-r,0016por
litro, isto é, 8 a 10 vezes mais do que a quantidade
contida em l litro d'agua da Carioca, depois de
\3ncerrada durante cinco dias em um reservatório de
chumbo !
Eis como se exprime o citado chimico na carta
que a este respeito nos dirigiu :
« Comprei uma garrafa de cerveja nacional, evaporei o liquido, calcinei o resíduo, humedeci-o com
acido azotico, tornei a calcinal-o e de novo juntei
acido azotico, afim de oxydar o carvão das matérias
orgânicas. O novo resíduo (cinza da cerveja) foi
tratado outra vez por acido azotico, e secco em um
fogo brando para cxpellir o excesso de acido, sem
decompor o azotato de chumbo que podia ter-se formado. O resíduo foi tratado por agua e a solução
(poucos centímetros cúbicos) precipitada por hydrogeneo sulfuretado; obtivemos assim um precipitado
relativamente abundante de sulfure to. Ò sulfureto
que podia ser de chumbo, de cobre, ou ambos misturados, foi tratado cie modo a reconhecer se existia
este ultimo metal.
« Não encontrando cobre, de novo precipitamos o
chumbo por hydrogeneo sulfuretado, e filtramos o
sulfato formado sobre um filtro o menor possívelO filtro depois de secco foi queimado em uma capsula de platina, e o resíduo da combustão tratado
por uma gotta de acido azotico e depois por acido
sulfurico, para transformar o chumbo em sulfato.
« Depois de eliminado o excesso de acido sulfurico
pelo calor, ficou um resíduo pesando 0»r,0019. Descontando a cinza do filtro e calculando o chumbo
como metal, achou-se que a garrafa (733 C-C -) continha 0»'r,0012 de chumbo.
« Não digo a marca que examinei por acreditar
que todas as cervejas contêm maior ou menor quan-
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tidade de saes de chumbo, e porque a minha experiência não tem por objecto desacreditar marca alguma, mas somente demonstrar que de todos os
lados encontramos o chumbo c seus compostos e/n
quantidade superior á contida na agua dos encanamentos. »
O Dr. Augusto Tclles emprehendeu igualmente
uma serie de experiências sobre a cerveja, colhendo
os seguintes resultados:
« N. 1.— Cerveja irujleza (Bass).
« Seguindo a marcha já indicada nas outras analyses, encontrei, por litro., chumbo comparável ao
contido em ()gr;oOG2 de nitrato plumbico, o que corresponde a 0«r,00012 de chumbo metallico.
« N. 2.— Cerveja nacional (Princesa).
« Nesta cerveja achei, em í litro, chumbo comparável ao existente em 0»r,00066 de azotato plumbico
ou 0^,00041 de chumbo metallico.
« N. 3.— Cerveja nacional (Morin).
« A analyse revelou nesta cerveja OsF,00052 de
chumbo metallico, por litro. »
Portanto em todas as cervejas ensaiadas encontrou-se maior quantidade de chumbo do que nas
nossas aguas. '
Cuidamos ser desnecessário acrescentar que a
maior parte dos vinhos está no mesmo caso da cerveja, ou por serem quasi sempre dulcifícados com o
lithargyrio (protoxido de chumbo fundido), ou porque, para imitar- a coloração e mais propriedades
1
Diversas cansas concorrem para o appareelraento dos compostos plumbicos na cerveja, sendo as principaes : l. a , a Htirificação do producto por meio do acetato de chumbo (o que também
se dá com a cidra 1que tanto íe Vendo DO nosso mercado por v i n h o
de Champagnej; 2. ', a lavagem das garrafas eom c h u m b o de caça ;
3.a, o resfriamento da cerveja em taboinros de chumbo ou ferra
estanhado e a fermentação em grandes cuvas da mesma natureza»
como se usa cm muitas fabricas, sem contar os tubos,geralmentede chumbo, que commuuicam os refrigerantes com os fomentadores.
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dos bons vinhos, recorrem muitos productores e
negociantes á falsificação pelos differentes compostos plumbicos. Outro tanto se pôde afoutamente
garantir em relação ás banhas, cosméticos, pós e
aguas de toilette. São factos em que não insistimos
\porque vem descriptos e commentados em todos os
tratados de toxicologia.
O que pretendíamos e julgamos ter alcançado era
provar que nada devemos temer das insignificantes
doses de chumbo contidas nas aguas que nos abastecem, por isso que, sob todas as formas, vemos o
mesmo metal introduzido no organismo humano em
proporção incomparavelmente maior. '
Na realidade não ha fugir a este dilemma : ou as
nossas aguas não contêm quantidades nocivas de
saes plumbicos, e devemos deixar em paz os encanamentos de chumbo; ou taes quantidades são prejudiciaes á saúde, e neste caso clamemos contra os
encanamentos, porém depois de termos abolido
essas mil fontes mais perigosas de envenenamento,
que gozam de plena impunidade.
Sejamos ao menos coherentes.
Temos até aqui tratado eonjunctamente da innocuidade dos tubos e reservatórios de chumbo. Pessoas ha, entretanto, que, nada receiando dos primeiros, opinam pela proscripção dos segundos.
Para justificar esta selecção discute-se com casos
excepcionaes, se é que mesmo como excepções
podem elles ser aceitos. Assim, diz-se que no momento da lavagem das caixas as matérias depositadas no fundo destas se escoam pelas torneiras, e,
se por descuido forem recolhidas com a agua,
podem tornar-se fataes ao consumidor; pois vimos

1
Cumpre observar que é questão a i n d a muito controvertida,
se no próprio corpo humano existe ou não cluiinbo no eslado nativo, a que os médicos denominam chumbo normal.
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no nosso ultimo artigo que o deposito argilloso extrahido de um reservatório não lavado durante 13
mezes continha 4,76% de chumbo metallico.
Esta hypothese é evidentemente insustentável. O
deposito que se encontra nas caixas particulares
após algum tempo de serviço é formado por uma
lama, da qual basta l grammo para turvar um copo
d'agua e tornal-a imprestável á bebida.
Concedendo, porém, que toda a lama do deposito
fosse ingerida por um indivíduo, que succederia?
Que este seria victima. de sua irreílexão e pouco
asseio.
Dá isto razão a prohibir o uso dos reservatórios
de chumbo? Não, de certo.
Primeiramente, não é fazendo intervir o absurdo
ou a loucura que se hostilisa uma medida de utilidade. Seria difficil apontar um objecto qualquer que
em mãos ineptas e desasadás se não convertesse
em instrumento de desgraça. Os vasos'de cobre,
por exemplo, tem grande préstimo nas cozinhas, e
comtudo são numerosos os accidentes que se dão
em virtude de deixar que nelles resfriem as preparações culinárias. E, se ninguém pede que se prohiba a venda desses vasos, é porque ninguém ignora
que para acabar com os males de tal ordem fora
mister extinguir de uma vez a ignorância e a imprudência. '
Em segundo lugar, ainda quando o zelo de um
governo fosse apurado ao ponto de pretender impedir as consequências naturaes do deleixo, não
1
Na sessão celebraria pela academia rias sciencias de Paris, nni
16 ilo Abril d'> corrente armo fui liila uma nota do l)r. Decaisne
sobre a intoxicação pelos saes de cobre, na qual este medico declara
« que ri uso mal foilo dos vasos e utensílio* empresados nos misteres
i n d u s t r i a e s e domésticos datermina frequantemeiite sobre o cobre a
formação <le wn sal perigoso, em quantidade mais ou menos considerável; e ([iie um grande numero de indttstritts i-niprei/am os mesmos
soes de cobre, quer ostensivamente, qncr na falsificação ou a d u l l e ração das matérias alimentícias e bebidas. »
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precisava clle decretar a proscripção do chumbo
para conseguir seus fins; bastava ordenar que o
tubo de derivação das caixas se elevasse a um nível
superior ao fundo delias, ou então, o que seria mais
V profícuo, que houvesse em cada caixa um filtro, tal
como a esponja de ferro, que, segundo Mcdlock,
precipita o chumbo dissolvido e intercepta qualquer
matéria em suspensão. Este meio é indubitavelmente mais fácil, expedito e económico do que a
substituição dos reservatórios de madeira forrados
de chumbo pelos de pedra e cal, ou ferro galvanisado.
Quanto mais encarecermos com exigências inúteis as nossas habitações, tanto mais vasto c longo
será o reinado dos cortiços.

'

\
XII

Para concluir este trabalho resta-nos examinar ú
terceiro e ultimo quesito que redigimos.
Trata-se de saber se, apezar de provada a hinoCuidade do chumbo sobre aã nossas aguas, não
haverá todavia alguma vantagem cm preferirmos aoá
tubos desse metal outros de qualquer natureza.
Esta questão se resolve de prompto por meio de
um ligeiro estudo comparativo das propriedades
inherentes a cada espécie de tubos (
A tubagem empregada para o abastecimento
d'agua ás cidades pôde ser de madeira, de barro, de
pedra natural ou artificial, de papelão alcatroado,
de ferro fundido, de ferro em folha com revestimento
de outros metaes e de betume, e, finalmente, de
chumbo só ou combinado com o estanho. '
Os tubos de madeira, que em tempos remotos coristituiamquasitodaa canalisaçãode Londres e Paris,
estão hoje completamente abandonados para as
grandes distribuições d'agua, porque apodrecem
* Pomos de parte n'esta nomenclatura os tubos egtanúadas, de ferro
ou de chumbo. A experiência tom demonstrado que com o estanhamento por via de fusão a espessura da camada de estanho não excede
a V/,0 de millimetro, e forma urna pellicula metallica tão ténue que
com ò áttrito da agua desapparece rapidamente, deixando a desço'
flerto o chumbo ou o ferro do tubo.

14
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rapidamente, não podem ser construídos de grande
diâmetro e não resistem a altas pressões nem se
adaptam ás curvas.
As manilhas ou canos de barro sfio tão frágeis que
para supportar pressões superiores a uma atmosphera carecem de revestimento de alvenaria, o que
eleva sobre modo o custo do encanamento. Por isso
hoje estes canos só prestam serviço nas pequenas
canalisações.
Os tubos de pedra natural nada deixam a desejar
pelo lado da resistência e duração, mas o seu preço
não anima a empregal-os em larga escala. Nas
mesmas condições estão os tubos de pedra artificial,
de Fleuret, fabricados com cimento, pó de telha, cal
e areia.
E' desnecessário especificar todos os defeitos dos
tubos de papelão alcatroado, que a despeito de seu
módico preço nunca foram seriamente empregados
em nenhum paiz.
Os inconvenientes apontados contra os tubos de
ferro fundido são: 1.° que elles formam um todo por
demais rígido, de sorte que as contracções e dilatações do metal, bem como os movimentos do terreno, provocam a abertura de fendas por onde se
escapa o liquido; 2.° um assentamento difflcil; 3.»
transporte pesado, que dá lugar á quebra de muitos
tubos; 4.° emflm, a oxydação pela agua e a consequente formação dos tubérculos, a que os nossos
operários chamam bexigas, e que diminuem a secção
dos tubos. Não obstante, o ferro fundido ó ainda o
material que maiores vantagens offerece á fabricação
dos tubos de grande diâmetro.
O ferro em folha, cerca de4 vezes mais resistente
do que o fundido, seria a substancia mais conveniente aos tubos, se não fora a ímmediata tuberculisação internamente produzida pela agua e adifficuldade da ligação das juntas, superada nos tubos de
Chameroy e outros, de, que fallaremos.
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Por ultimo, os tubos de chumbo não se prestam
aos graades diâmetros porque a tenacidade do
chumbo regulando apenas por 1/19 a do ferro fundido
seria preciso dar-lhes uma espessura considerável
para conseguir a mesma resistência que com os
tubos deste metal, e, por conseguinte, lornal-os
muito dispendiosos e pesados. Entretanto, até o
diâmetro de 4 pollegadas, ou seja Om,10, os tubos de
chumbo são em tudo preferíveis a quaesquer outros.
Não é deste parecer o Dr. Baptista dos Santos, que
ápag. 196 da sua obra accusa a nossa administração pelo emprego que tem feito dos tubos de chumbo
« de menor duração e preço mais elevado do que o
ferro!.... »
Analysemos este insinuante período.
Que a tubagem de chumbo ò das mais duradouras
prova-o de um modo indiscutível a existência archisecular que ella tem tido nas cidades da Europa e o
perfeito estado em que se acha a que nos serve,
depois de algumas desenas de annos.
Que a differença de preço contra a tubagem de
chumbo é mais apparente que real, e não raro se
torna mais elevada nas canalisações de ferro, eis o
que sonegará quem não for engenheiro.
De certo o preço dos tubos de chumbo é superior
ao dos de ferro, mas o custo definitivo do encanamento pende de ordinário em favor dos primeiros
pelas vantagens que elles apresentam.
Assim, o chumbo é transformado em tubos por
meio da prensa hydraulica, e não pela fusão, o que
permitte obter tubos semfltn ou de grandeza indeterminada. Daqui resulta que esses tubos são acondicionados em rolos e transportados muito mais commodamente do que os de ferro, dosquaes!0°/o se
quebram na carga e descarga dos navios e vehiculos.
Além disto, tendo os tubos de chumbo grande extensão, o numero de j unturas é limitadíssimo e as
despezas/de soldagem tornam-se quasi nullas.
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Porém o principal merecimento dos canos do
chumbo reside na facilidade da suacollocação, pois
que sendo curvados á mão amoldam-se e ajustam-se
ao terreno, acompanhando-lhe os declives e curvas,
ao passo que os tubos de ferro carecem de ser construídos em vista das sinuosidades do solo, porcausa
das curvaturas que é necessário dar-lhes.
Eis porque o engenheiro Ramon y Lázaro diz que
no estado actual da industria, emquanto as tentativas
feitas para aproveitar o vidro e a gutta-percha não
forem mais proveitosas « não se pôde sobstiiuir os
tubos de chumbo. »
Se tale a opinião dos engenheiros de toda aparte
do mundo, com mais razão será também a dos da
capital do Império, visto que as nossas aguas, por
sua composição, atacam os tubos de ferro mais rapidamente do que as que se distribuem na Europa,
formando incrustações ferruginosas, que obstruem
inteiramente os tubos de pequeno diâmetro.
Infelizmente sobre este ponto ainda nenhuma cidade pagou tão cara a experiência como a do Rio de
Janeiro. Sempre que a administração ou os particulares tem insistido no emprego dos tubos de ferro de
pequena secção o resultado tem sido péssimo.
Veja-se o que ha alguns annos succedeu no hospital da Misericórdia, ao assentar-se a importante derivação que leva agua aquelle estabelecimento.
Tratando-se de uma casa de saúde, e para evitar
suspeitas contra o chumbo, preferiu-se aos tubos
deste metal os de ferro. Pouco tempo depois de
acabada, jú a canalisaçSo não fuccionava, porque
os tubérculos formados pela acção da agua sobre o
ferro tinham obstruído totalmente os tubos. E tão
numerosos e repetidos foram os aocidentes desta
natureza, que ao cabo de dous annos o fallecido
engenheiro Jacintho Maria Rabello mandava substituir o encanamento de ferro por um de chumbo.
ez nos objectem que os tubos betuminosos (do
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ferro em folha) de Chameroy, Souberan e outros,
não estão sujeitos ao mesmo inconveniente. Sem
duvida, esses tubos são excellentes sob o ponto
de vista da resistência mas uma canalisação feita
com elles não fica, em regra geral,;por preço inferior
a outra de chumbo em idênticas condições, attendendo-se á carestia da mão d'obra entre nós. '
Por outro lado, se o que se visa não é alcançar economia, porém evitares inculcados perigos do chumbo, nada se obtém com os tubos indicados.
De facto, nos tubos de Chameroy o ferro está combinado com o chumbo, e nos de Souberan com uma
liga de chumbo e estanho. Estes últimos, por exemplo, são constituídos por uma lamina de ferro em
folha, revestida internamente por uma camada de
estanho e chumbo, á qual se sobrepõe outra de betume. Esta substancia, como se sabe, pouco resistindo á acção da agua corrente, desapparece em
um prazo mais ou menos curto; c, tanto assim é,
que o revestimento de chumbo e estanho não tem
outro fim sentlo impedir o contacto da agua com
o ferro, e, por consequência a formação dos tubérculos ferruginosos quando o betume for eliminado. Chegado este momento, o que teríamos,
pois, em definitiva? Uma agua canalisada por tubos,
não de ferro, mas de chumbo e estanho. Logo, o pretendido perigo resultante do contacto do liquido com
o chumbo subsistiria ainda, talvez em maior grão,
depois da substituição.
O autor das Contribuições á liyyiene pensa cortar o
nó gordio, recommendando o emprego dos tubos
Hamon, compostos de duas camadas concêntricas;
a interior de estanho e a exterior de chumbo.
1
Desde 1872, data em que 'os tubis betuminosos começaram a ser
empregados na rede de encanamentos da Corte, a Inspèctoria 5,'eral
das obras publicas tem mandado assentar 9.300 metros desses tubos
e 32 300 de chumbo; o que mostra que em 9 casos a economia foi 7
Yfises a. favor dos tuhos de chumbo n 2 a lavor dos betuminosos,

