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INTRODUCÇAO 

0 problema de cuja solução nos encarregamos, è 
d'um elevadíssimo interesse hygienico e económico. 
D'um lado vèmos uma substancia de consumo de pri
meira necessidade, um alimento de primeira ordem, 
cujo fabrico conseguinternente importa fomentar a 
todo o transe, d'outro lado depara-se-nos uma indus
tria, em que se occupam milhares de indivíduos e cuja 
influencia util ou perniciosa, maléfica ou benéfica se 
exercerá sobre elles, bem como sobre os povos visi-
nlios da localidade onde essa industria é explorada. 

Deverá a industria salina ser collocada entre as 
industrias insalubres, quaesquer que sejam as condi
ções em que se exerça? Mesmo quando isto se de
monstrasse irrefragavelmente, não haveria na nossa 
opinião motivo sufficiente para supprimir este ramo 
industrial, porque fazel-o equivalia a evitar um mal 
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dando logar a outro muito maior : com efeito ao pas
so que a influencia insalubre d'uma salina aflectava 
unicamente os operários e os povos visínhos, a falta 
do clilorureto de sódio haviam de sentil-a paizes in
teiros, e a historia bem alto apregoa os gravíssimos in
convenientes que resultam da escacez d'esla substan
cia. Está porém felizmente longe de succéder assim, 
e, se a opinião dos medicos n'este assumpto se 
acha ainda muito dividida, se as salinas são ainda hoje 
consideradas por alguém como causas inevitáveis, fa-
taes, necessárias d'insalubridade, é isso mui provavel
mente devido a que n'estas como em muitas das ques
tões do foro medico, os contendedores não combatem 
em um terreno egual, não consideram as salinas como 
ellas podem e devem ser, mas sim como se encontram 
n'este ou n'aquelle paiz, n'esta ou n'aquella locali
dade. 

Pela nossa parte desde já declaramos que todas 
as vezes que faltarmos de salinas, intentamos referir-
nos ás bem estabelecidas, bem exploradas ebem con
servadas. A nossa legislação, aliás pródiga desde re
motos tempos no que diz respeito a regulamentos des
tinados a assegurar ao íisco a cobrança do imposto, lan
çado sobre a industria salina, é inteiramente muda no 
que diz respeito a providencias attinentes a manter as 
salinas em bom estado e a empedir que ellas sejam 
abandonadas sem condições. 

Ainda á muito pouco tempo em França, em 1845, 
a legislação nada dizia relativamente ás condições de 
estabelecimento, exploração, conservação e abandono 
das salinas ; n'esta epocha porém o ministro da agri
cultura e do commercio Cunin-Gridaine, propoz á Aca-
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demia Real das Sciencias de Paris a resolução dos se
guintes problemas: 

São ou não insalubres as salinas ? Até que ponto 
se pôde sem prejuizo e sem inconvenientes para a sa
lubridade publica auctorisar o seu estabelecimento ? 

Em desempenho d'esta missão, a Academia no
meou uma commissão cujos trabalhos, expostos em 
uma memoria por Melier, foram o ponto de partida das 
providencias hygienicas tendentes a regular este as
sumpto. 

# ml mnnnim m mmwfa 

A natureza derramou com extrema prodigalidade 
o chlorureto de sodium, quer á superficie da terra, 
quer na espessura da sua crusta. Este sal encontra-se 
formando enormes massas na espessura do nosso pla
neta entre camadas de argila e gesso — sal gema — 
bem como dissolvido em toda a immensa massa das 
aguas do mar (sal marinho propriamente dito), e 
nas das fontes e lagos salgados. Acha-se também este 
producto nas proximidades dos poios em formas 
granuladas sobre as massas do gelo. Entra como 
elemento essencial na constituição do meio interior 
de todos os seres vivos. — Calcula-se que um ho
mem de peso de 75 kilos contém 800 grammas de 
chlorureto de sódio e consome annualmente cerca de 
7 kilos d'esté sal. 
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A sua falta ou mesmo a sua escacez é origem de 
doenças gravíssimas. Parece estar hoje provado que o 
acido do suco gástrico é o chlorbydrico cuja presença 
é na maxima parte assegurada pelo chlorureto de só
dio, ora, desde o momento em que este não penetre 
na economia em proporção regular d'envolta com os 
alimentos a digestão das matérias albuminóides prin
cipalmente ha-de viciar-se. 

Ha mais : está hoje fora de duvida que faltando 
ou mesmo diminuindo notavelmente no sangue o chlo
rureto de sódio, a albumina, substancia colloide, (Gra
ham) soí'1're uma alteração molecular, torna-se cristal-
loide ou diffusivel e passa osmoticamente atravez das 
tunicas dos vasos, nomeadamente dos renaes dando 
legar a uma doença temível, a albuminuria. Na Russia 
onde o chlorureto de sódio era ainda á pouco exces
sivamente tributado pelo fisco, tem-se offerecido nume
rosas occasiões de estudar esta doença, grassando em 
povoações inteiras, e os medicos com todo o funda
mento a tem attnbuido ao elevado preço d'esta subs
tancia, conseguintemente pouco accessivel ás classes 
pobres. 

A simples consideração de que o sal commum 
entra como elemento essencial necessário na constitui
ção do primeiro tecido do organismo, do sangue que 
é o verdadeiro meio onde cada elemento anatómico 
vai haurir os materiaes indispensáveis para a sua nu
trição, basta para demonstrar d'um modo inconcusso 
que o sal commum é um alimento plástico de primei
ra necessidade ; urge porém resolver um problema 
que muito naturalmente se nos antolha : não terão os 
alimentos no seu estado natural a proporção de chio-
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rureto de sódio necessário ao homem ? Não será o 
chlorureto de sódio, addicionado aos alimentos na co-
sinha, mais um condimento, um eupéptico, destinado 
a deliciar o paladar e facilitar a digestão do que uma 
substancia strictamente necessária ? 

É certo que os animaes se nutrem regularmente 
unicamente com o chlorureto de sódio que a nature
za lhes offerece na constituição dos alimentos, mas os 
factos apresentados por Barbier, o facto de ter em to
dos os tempos o claustro recuado deante d'uma medi
da de rigor, como é a suppressão do chlorureto de 
sódio, e mais que tudo os desastrados effeitos tanta 
vez observados no homem em consequência da insuf-
flciente proporção de sal, addicionado ás comidas pe
los processos culinários, parece não deixar duvida de 
que não basta ao homem o sal contido naturalmente 
nos aiimentos. 

Mas esta necessidade do homem d'hoje e do ho
mem de ha muito tempo, poderá não tel-a sido do 
homem primitivo e durante muitas gerações consecu
tivas ; quer dizer: pode esta necessidade ser artificial. 
A principio chamado apenas o satisfazer uma exigên
cia gustativa tornou-se, pelo uso reiterado, necessário 
ao homem. 

Os animaes, comquanto vivam bem apenas com 
o chlorureto de sódio, contido nos alimentos, dão-se 
muito bem com a addição d'algum sal, a sua nutrição 
torna-se mais activa, a digestão mais fácil, o appetite 
cresce, os movimentos tornam-se mais ágeis, e a pelle 
mais brilhante e corredia ; entretanto uma vez habi
tuado o animal ao estimulo do chlorureto de sodio> a 
suppressão d'esté faz-se acompanhar d'um profundo 
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resentimento nas funcções nutritivas do animal. Sen
do assim, a addição do sal commum aos alimentos 
nas cosinhas foi urna exigência da citilisação como 
muitas outras, o que não impede que élla hoje esteja 
convertida em absoluta necessidade. A vida do homem 
civilisado é muito mais complexa do que a do selva
gem ou a do homem primitivo, as manifestações da 
sua actividade são muito mais vastas e no chlorureto 
de sódio encontra elle um poderoso estimulo para 
activar os movimentos orgânicos, Íntimos nutritivos, 
condição sine qua non do exercício funccional sob to
das ás suas variadas formas. 

E hoje que tanto abundam os temperamentos 
lymphaticos, as constituições escrophulosas onde os 
movimentos nutritivos são tam insuficientes e onde a 
materia desassimilada com tanta difficuldade parece 
abandonar o organismo, o chlorureto de sódio pode 
prestar grandes serviços. 

Extrahe-se o sal marinho da agua do mar por trez 
processos: 1.° evaporação por meio de combustíveis, 
2.° congelação, 3.° evaporação espontânea nas salinas. 

O sdous primeiros processos, empregados nos 
paizes septentrionaes onde a temperatura natural é 
insuficiente para promover uma evaporação em es
cala suficiente, ministram ao consumo uma quanti
dade de sal relativamente insignificante. 
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Ambos estes processos applicam o calor á agua 
do mar depois de a terem enriquecido por différentes 
meios : assim nas costas do mar branco, por exemplo, 
expõe-se durante algum tempo uma porção d'agua do 
mar a uma refrigeração d'alguns gráos abaixo de zero. 
e vae-se fazendo a extracção do gelo até que fique um 
volume d'agua muito menor mas com a mesma quan
tidade de sal, de sorte que o resultado cobre a des
pesa feita com o combustível. 

Em algumas partes antes de applicar o calor 
lança-se area salgada da praia na agua do mar. 

O 3.° processo é empregado nos paizes quentes 
e temperados, conseguintemente em Portugal. 

Desde a mais remota antiguidade o sal das nos
sas marinhas tem gosado de grande reputação na Eu
ropa : Plinio faz d'elle menção nos seus escriptos : em 
todos os tempos tem vindo pescadores de regiões lon
gínquas aqui abastecer-se d'esta preciosa substancia e 
esta industria, longe de desmerecer com o andar dos 
tempos, antes se tem desenvolvido muito notavelmente. 
Actualmente os navios de Inglaterra, da Suécia, da 
Russia e da Hollanda, assim como os dos Estados-Unidos 
e do Brazil, vem aos nossos portos carregar mais de 
150:000 tonelladas, que as nossas marinhas, forne
cem annualmente ao commercio do mundo. 

As nossas marinhas, pela sua posição geogra-
phica., tem evidente vantagem sobre as- de França : os 
pescadores da Terra Nova, o fabricante do norte da 
Europa e da America, vem abastecer-se aos nossos 
portos, não só porque lhe ficam mais próximos, como 
também porque evitam as delongas de navegação do 
estreito de Gibraltar. 
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O sal de França, que os navegantes do norte da 
Europa poderiam comprar com menos despeza de 
transporte, não pode luctar com a puresa relativa das 
nossas colheitas. 

Portugal produz varias qualidades de sal; os 
processos do fabrico variam e com elles a qualidade 
dos productos ; muitas vezes, na mesma marinha e 
na mesma estação, fabricam-se varias qualidades, que 
se podem reduzir a dous typos, o primeiro represen
tado pela primeira colheita, é branco e formado de 
grossos e rijos crystaes de uma grande puresa. 

O segundo typo corresponde a um sal de uma 
perfeita brancura, formado de pequenos crystaes cúbi
cos, contendo alguns saes de magnesia. 

A producção média de Portugal é, segundo os 
dados estatiscos de 250:000 toneladas por anno, o seu 
preço oscillando entre 1)5(000 e I#400 reis a tonelada, a 
nossa producção representa annualmente um valor de 
250:000^000 a 350:000^000 reis por anno, extrahi-
dos de terrenos, impróprios para qualquer outra cul
tura. 

Esta importante producção realisa-se em três 
centros: Aveiro, Setúbal e Lisboa, tendo cada um o 
seu processo particular de extracção 

Sem entrar em promenores sobre cada um d'es-
tes processos, limitar-me-hei a apresentar a descripção 
d'uma salina de Aveiro acompanhada do respectivo 
mappa. 



PLANTA FUMA MARINHA NA RIA D'AVEIRO 
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-§t»jjãi0 jftutro tíA 

Salina é uma superficie de terreno vedado em 
volta por um muro de torrão (a) e dividida regular
mente em certos compartimentos onde a agua salgada 
da ria possa entrar, demorar-se e correr segundo as 
conveniências do fabrico do sal. Esta superficie deve 
ser de nivel inferior ao das marés na praia mar, ter 
communicação com a ria, e ser bem nivelada. 

Esta superficie, pode considerar-se dividida em 
duas secções: uma em quea agua se demora e onde se 
vai concentrando, outra onde por ultimo se effectua a 
crystalisação. 

A marinha compõe-se das différentes partes : 
Viveiro, Algibé, Caldeiros, Sobre-cabeceiras, Ta

lhos, Cabeceiras, Meios de cima da marinha nova e ve
lha, (n'estas partes se demora a agua que se vai pau
latinamente concentrando), Meios de baixo, (cc) onde o 
sal se crystalisa, Taboleiros (ee) para onde é arrasta
do como diremos. 

Principiando pela frente da marinha temos a con
siderar o Malhadal, parle do muro de vedação (dd) 
em que estão situadas as Eiras, onde o sal se ajunta 
e se guarda. N'esta parte do muro encontra-se a bom-

, ba ou tubo de escoar, (f) e encostado a ella e da parte 
de dentro corre em todo o comprimento o Intervallo 
(i) onde se deposita o lodo ou vasa que vem dos 
Meios. Ao intervallo seguem-se os Taboleiros Grandes 
(ê) da Marinha de baixo ou velha para as quaes se 
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arrasta o sal indo d'aqui para as eiras. Seguem-se aos 
tabuleiros os Meios de baixo (i) da marinha velha, se
parados uns dos outros por uma baracha ou muro (..) 
a seis ou oito meios chamam um quartel (no) sepa
rado por um muro denominado macho (o). Depois segue 
o taboleiro do meio (t) da mesma marinha velha por 
onde vem a agua dos meios de cima para os de bai
xo, n'este é que tem logar a crystalisação. Encontram-
se depois os meios de cima (b) ainda da marinha ve
lha, que contém agua, e que são separados uns dos 
outros por barachas (r) e canejas (S). A estes meios se-
gue-se a carreira pequena (v) muro que separa da 
caixa da carreira ( ) da mesma marinha por onde cor
re a agua que entra nos meios já descriptos por pe
quenas aberturas, denominadas lagrimaes («),que com-
municam com as canejas, alimentam aquella e os 
meios da agua necessária. 

Depois da carreira estão os taboleiros grandes (e) 
da marinha nova, os meios de baixo (c) os de cima (b) 
da mesma marinha, do mesmo modo dispostos, e di
vididos, como na marinha velha, apenas com a diffe-
rença que nos sitios dos machos existem umas car
reiras de comprido (h) pelas quaes caminha a agua 
das cabeceiras para a marinha velha. Um largo tra
vessão (carreira grande) separa a parte da marinha, 
que fica descripta como nova e velha, da outra parte 
que não é mais que um deposito d'agua dividido em 
différentes secções, como vamos expor. 

Esta parte divide-se em cabeceiras, talhos, sobre-
cabeceiras e caldeiros. 

A agua passa para umas e outras divisões por 
meio de pequenas aberturas que tem a denominação 
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de portaes (E). Ao conjuncto d'estas partes chamam \ 
mandamentos (i, 2, 3, 4,) que são separados por tra- | 
vessões (ss') ou muros em que se abrem os portaes. / 
Segue-se a trave (q) do algibé."^tglbêTma^ larga su
perficie d'agua que, pouco a pouco vai entrando diaria
mente nos caldeiros, por pequenos cames que tem 
o nome de bombinhas. (R) O algibé é, muitas vezes 
dividido por uma baracha (A). O algibé é limitado 
por um largo travessão chamado trave do viveiro (//). 
O viveiro é o reservatório mais considerável d'agua 
que vem directamente da ria por meio d'um canal 
subterrâneo que tem o nome de bomba de tomar agua 
ou tomadoiro (S), e vai depois entrar no algibé por 
duas bombas abertas na trave do viveiro. O viveiro 
também se chama comedorias da marinha. 

Marcha que a agua segue dentro da marinha. 
A agua entra no viveiro, vindo directamente da ria 

pelo tomadoiro (S). Do viveiro passa ao algibé pelas bom
bas que establecem a communicação entre um e ou
tro. Do algibé larga-se para os mandamentos, que se 
dividem, como já se disse, em caldeiros e sobre-ca-
beceiras, e por meio de tantas bombinhas quantas os 
caldeiros, d'estes para as sobre-cabeceiras, d'aqui 
para os talhos, e finalmente d'estes para as cabeceiras 
por meio de pequenos portaes, (z) que se abrem e se 
fecham diariamente. Das cabeceiras entra a agua na 
carreira grande (p) que communie» com as canejas (x) 
tanto da marinha nova como da velha, e estas a dis
tribuem por os meios, ultimas estancias a que chega 
a agua, e onde se verifica a crystallisação do sal. 
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O muro exterior da marinha, que a fecha e pro-
teje, deve sempre ficar superior ás marés ; entretanto, 
ou porque o muro se arruine, ou porque a agitação 
das aguas produza a sua entrada dentro da marinha, 
e ainda porque as chuvas do inverno a cobrem d'agua 
doce (o que estraga a marinha,) todos os annos ha ne
cessidade de proceder a um novo arranjo, não só 
do muro exterior mas também das divisões interiores. 
Prepara-se também o terreno de modo a ficar imper-
miavel, condição essencial para a producção ; limpam-
se todas as carreiras, canejas, lagrimaes, etc. Estes 
trabalhos principiam pelos fins de março ou princí
pios d'abril e são feitos do modo seguinte. 

Se o muro exterior abriu alguma cambeia (isto 
é se se destruiu em parte) tapa-se com torrão de que 
todos os muros são feitos. O torrão consiste em lodo 
forte, que se corta na praia ; e por meio de baldes, 
isto para lhe dar o feitio d'um grande tijolo. Depois 
de concertado o muro, que ás vezes é revestido de 
pedra, isto quando a marinha é pela sua exposição 
sujeita aos prejuízos, que lhe pode causar o mau tem
po muito prolongado, baracha-se a marinha, opera
ção que consiste em compor e limpar as barachas, 
que se arruinaram e encheram de lodo, durante o 
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inverno, assim como as traves que egualmente se pre
param de novo. 

Depois d'isto poem-se em secco os mandamentos, 
que como fica dito formam os caldeiros; as sobre-ca-
beceiras, os talhos e as cobeceiras ; e seccam-se até 
o terreno abrir fendas. Em seguida larga-se a agua 
aos mandamentos, o que se chama regar o manda
mento, esta agua é todos os dias reformada, ao que 
se chama amanhar o mandamento. Feito isto limpa-
se o intervallo da lama com que ficou o anno anteri
or, chamando-se a este trabalho botar o intervallo. 
O barachar faz-se com enchadas proprias d'esté tra
balho; botar o intervallo consiste em baldear a lama 
para cima do molhadal por meio de pás de madeira. 
Botado o intervallo, e quando a marinha está bara-
chada apparelha-se, operação pela qual se compõem, 
endireitam e alisam as barachas e canejas, depois do 
que se tiram as lamas, ou vasa, e o moliço ali depo
sitado durante o inverno ao que se chama estranger 
a marinha. Limpa-se o moliço com um ansinho, arras-
ta-se a lama com a almajarra e desentiipem-se as ca
nejas com as canejeiras. 

Bimbam-se também as canejas e barachas tirando 
com o ugalho o lodo e a lama de modo que ellas fiquem 
em terreno firme apancando-se (desfazendo as pega
das de modo que o terreno fique liso e plano). 

Feito isto deixa-se seccar a marinha por alguns 
dias, depois que está bem secca mete-se agua abrin
do lagrimaes e canejas, por aquelles para os meios 
de cima, e por estas para os debaixo, tanto da mari
nha nova como da velha. A agua é reformada duran
te três dias successivos, depois deixa-se de novo sec-
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car a marinha. Depois que ella está perfeitamente 
secca circêa-se a praia, operação que consiste em cor-
rel-a com um cylindro de madeira, a que chamam 
circeo. Depois de toda a praia corrida com o circeo 
reforma-se outra vez d'agua, mas de modo que a praia 
fique apenas coberta d'agua : a isto chama-se lavas-
car a marinha. 

A agua passa (depois da praia bem curada) dos 
meios de baixo para os de cima, tanto da marinha no
va como da velha, a parte que fica em secco torna a 
ser circeada. 

Em seguida embarra,-se a marinha, operação que 
consiste em a cubrir com uma ligeira camada de an-
dua (argilla) depois aiisa-se com um basculho, espécie 
de vassoira feita com fetos. 

Depois de secca a. camada d'argilla, cobre-secom 
areia do mar, mas em pequena quantidade. Estes úl
timos trabalhos tem por fim tornar o terreno emper-
miavel e firme. Dispostas os cousas d'esté modo, lar-
ga-se a moira (que é a agua dos meios de cima) para 
os meios de baixo. 

Cobrir a praia d'argilla, e depois de areia, epor 
fim largar a moira, é o que se chama botar a mari
nha que é ultimo trabalho preparatório. 

Terminados todos estes trabalhos, as marinhas 
principiam logo a salgar, isto é, principia logo o sal 
a crystalisar-se, e no dia seguinte ao da batadella já 
se pôde ver ou tirar o sal. 
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Preparada a marinha, como fica dito, vè-se o sal 
de dois em dois, ou de Irez em trez dias, quebrando-
se ou juntando-se primeiro com o ugalho, e em segui
da arrastando-se dos meios para o taboleiro por meio 
da razoila. Junta-se ahi em pequenos montes, e de
pois de ridos todos os meios é acarretado para as ei
ras. 

N'estas se junta o sal de toda a safra n'um mon
te de forma cónica, que se chama monte de sal ou 
mula. Todos os dias se abre a agua dos meios debai
xo para os de cima, passando pelo taboleiro do meio, 
e egualmente todos os dias se governam (se mete 
agua) os meios de cima com agua vinda das cabecei
ras, o que se chama emoirar, isto se faz com os moi-
radoiros, que abrem os lagrimaes, estabelecendo estes 
a communicação entre os meios de cima e as cabecei
ras. Por egual systema são amanhados ou governados 
os talhos, as sobre-cabeceiras e os caldeiros, isto é 
todos os reservatórios d'agua se reformam diariamen
te em quanto as marinhas salgam. 

3 
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Sendo como são, as salinas alimentadas com 
aguas salgadas, não pôde resultar d'ellas o menor in
conveniente para a salubridade publica. 

Alguém attribue á grande quantidade de humi
dade que resulta da evaporação das salinas, effeitos 
perniciosos; se porem attendermos, a que esta evapo
ração se faz em pleno ar, a que a humidade que as sali
nas produzem se diffunde fácil e rapidamente sob a 
influencia do sol, e além d'isto, a que esta humidade 
é sem duvida muito mais insignificante, do que a que 
provém do mar edos mamncioes que alimentam as sa
linas, facilmente se reconhece, que taes inconvenien
tes não existem; visto que os inconvenientes oriun
dos de estagnação das aguas, da mistura das aguas 
doces com as salgadas, tantas vezes apontados e de 
que tanto partido se tem pretendido tirar contra a in-
nocuidade das salinas, podem ser evitados, desde o 
momento em que as salinas sejam bem estabelecidas 
e bem exploradas. 



— 28 — 

Pôde o governo sem inconvenientes e sem pre
juízos para a salubridade publica, auctorisar o estabe
lecimento das salinas ? Pôde. 

As salinas longe de serem prejudiciaes á saúde e 
oferecerem perigos e inconvenientes, antes devem ser 
consideradas na maxima parte dos casos, como meios 
de saneamento dos logares onde se estabelecem, por 
isso o governo deve proteger sempre esta industria, 
limitando-se a garantir a innocuidade da sua explora
ção. A nossa costa d'Aveiro não melhoraria conside
ravelmente se em toda ella se estabelecessem salinas? 
Sem duvida que melhorava. 

Algumas palavras bastarão para provar a asser
ção que liça exposta. 

O que é uma salina? 
Uma superficie disposta com arte, egualada e ni

velada, onde tudo tem sido previamente calculado pai a 
chegar a um fiai determinado — a evaporação da 
agua. 

O que era antes de ser salina ? 
Era, não raro, um charco propriamente dito, uma 

praia mais ou menos baixa, desigual, saliente em cer
tos logares, escavada em outros, apresentando aqui e 
alli poças e buracos, onde n'um liquido verde se de
compunham um sem numero de substancias animaes 
e vegetaes, era emíim o que pôde haver de mais in
salubre. 

As salinas vem transformar este solo, nivelam 
as desigualdades existentes, tapam os buracos, o que 
era irregular torna-se regular, afastam as aguas plu-
viaes impedindo a sua mistura com as -do mar, e fa-
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zem chegar a estes logares aguas salgadas que se 
renovam incessantemente. 

Com certeza a salubridade tem tudo a ganhar e 
nada a perder, com estas transformações; uma super
eis assim transformada, se se não pôde dizer absolu
tamente fatiando eminentemente salubre, é incontes
tável que soffre um grande melhoramento. 

Debaixo do duplo ponto de vista, hygienico e eco
nómico, é conveniente auetorisar e favorecer a con
versão em salinas de certos logares pantanosos. 

A hygiene muito ganharia com estas transfor
mações. 

Tem-se observado logares que eram muito insa
lubres antes do estabelecimento das salinas, melhora
rem consideravelmente depois que foram estabeleci
das. A mortalidade d'estes logares não só tem dimi
nuído, mas até a população tem augmentado. Alguém 
tem attribuido ás salinas as intermitentes que se de
senvolvem nas occasiões da apanha do sal. 

E serão por ventura as intermitentes devidas a 
isto? Não são. 

A apanha do sal é feita nos fins do estio, 
princípios do outomno, é exactamente n'esta epo-
cha que as intermitentes se observam em toda apar
te. Se ellas reinam nas proximidades das salinas, 
sem duvida que não são devidas a ellas ; mas sim 
a que essa tarefa se executa na epocha em que os 
effluvios paludosos, preparados pelos calores do estio 
se desenvolvem com a maxima intensidade. Além dis
so, se as febres são fomentadas pelas salinas qual é 
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a razão porque ellas não atacam de preferencia os 
obreiros empregados na apanha e lavagem do sal. 

Estando estes constantemente sobre os tabuleiros 
desde pela manhã até á noute, por conseguinte, expos
tos a maior quantidade de exhalações que ahi prove
nham, deviam sem duvida serem os primeiros ataca
dos, no entretanto é exactamente o contrario que se 
observa. Os indivíduos que não estão em contacto com 
as salinas, e que se limitam única e exclusivamente a 
vigiar e dirigir os trabalhos, já são atacados, e muito 
mais o são aquelles que vivem um pouco mais afas
tados. 

Para os segundos o numero dos atacados é de 
3:20, para os terceiros é de 6 a 8:20. 

Vè-se pois que não é nas salinas, nem junto a el
las que as febres são mais frequentes, mas que ellas 
augmentant na razão directa da distancia; não podem 
ellas ser accusadas como origem principal das causas 
determinantes das febres, é,preciso procurar uma 
causa mais geral. 

E' que a localidade onde se encontra a salina, 
primitivamente insalubre, continua a sel-o e a exercer 
a sua maléfica influencia. Se os indivíduos emprega
dos no fabrico do sal não são atacados de intermiten
tes, é que n'estes logares não se reúnem as condições 
que nós sabemos indispensáveis para o apparecimen-
to d'intermitentes; ao passo que nos mais afastados 
das salinas, onde as febres reinam com mais intensi
dade, são devidas a que n'estes logares ha pântanos 
não só simples mas até mistos. D'uni lado agua sal
gada e sal, do outro pântanos : no primeiro caso—pou-
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cas ou nenhumas febres — no segundo febre em gran
de escala. 

Será conveniente que se regulem as salinas í He. 
Temos faltado na hypothèse das salinas serem 

bem estabelecidas e bem exploradas, conservadas em 
bom uso e constante actividade. N'estas condições não 
só são innocentes, mas ainda o seu estabelecimento 
longe de ser considerado como nocivo, deve pelo con
trario ser encarado como util e até como bom meio 
de saneamento, em relação a certos logares; nem sem
pre porém assim acontece; a sua elevação e explora
ção quasi sempre deixa muito a desejar, e não pou
cas vezes se vè uma salina depois de ser explorada 
durante um certo tempo, ser abandonada: a liberdade 
sobre este assumpto é completa: sobre este ponto 
cada um é senhor de fazer o que lhe apraz. 

D'aqui resulta que uma industria no seu fundo 
completamente innocente, não tendo inconvenientes, 
antes pelo contrario vantagens, pôde tornar-se insalu
bre a ponto de dar origem a doenças, que devastem 
as populações. 

Na nossa legislação, não se encontra um único ar
tigo que regule o estabelecimento das salinas. 

Todos podem estabelecer uma salina, não se pro
cura saber se a agua chega facilmente e sempre em 
quantidade sufflciente,. se terá vasante fácil, se o ni
velamento está bem feito, se está nas condições de im
pedir a mistura das aguas doces com as salgadas, mis
tura que é sempre tam perniciosa para a salubridade 
publica. 

Nada d'isto se faz; obtida a licença prévia, cada, 
um pôde fazer como muito bem lhe aprouver. As sa-
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linas de hoje (forçoso é confessal-o) não tem soffrido 
alteração alguma, achando-se n'um estado verdadeira
mente primitivo. Era de máximo interesse, não só para 
a salubridade publica, corno também para os proprie
tários; que as salinas estivessem sujeitas a leis que 
regulassem o seu estabelecimento, bem como a sua 
exploração e abandono. A intervenção das leis e poli
cia sanitaria nas salinas, seria indispensável para af-
fastar um sem numero de causas de insalubridade, e 
prescrever medidas de conservação e saneamento que 
a ignorância despreza, e de que está muito longe de 
compreliender a utilidade. Se a intervenção é sempre 
precisa, muito mais o 6, quando se tracta do abando
no d'uma salina, que o seu proprietário ou porque não 
aufira os lucros que esperava, ou por outra qualquer 
causa, abandona, seja temporariamente, seja para sem
pre. O proprietário que abandona uma salina, não tem 
formalidade alguma a cumprir; é tam livre como se 
tratasse de um jardim ou campo, que não prejudica a 
salubridade publica. 

Resulta d'esté abandono : que tanto os canaes que 
conduzem a agua para a salina, como os que servem 
para o seu escoamento, as partes onde ella se con
serva, onde se evapora, as aberturas destinadas a dis
tribuição e aos tabuleiros de crystalisação, tudo allim 
é deixado ao abandono, tudo se arruina. 

As aguas doces e salgadas, não sendo separadas, 
misturam-se, reagem umas sobre as outras, e sobre os 
corpos organisados que contém, eslabelece-se uma 
vasta fermentação ; tudo o que tinha vida morre, de-
compõe-se; d'aqui a infecção geral. 

Isto porém não é tudo ; estes estragos não se li-
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mitam só á salina abandonada ; geralmente as salinas 
dependendo umas das outras, são alimentadas por um 
manancial commum, acontece que o abandono d'uma, 
traz a ruina d'outra. 

Se com o estabelecimento d'uma salina bem or-
ganisada melhoram muitas vezes as condições de sa
lubridade de qualquer logar, também o seu abandono 
actuando em sentido contrario, produz effeitos oppos-
tos. 

Depois do abandono d'uma salina, a saúde pu
blica não tarda a ressentir-se, as febres apparecem e 
multiplicam-se, a população definha-se e diminue, es-
tendendo-se não raro, este maléfico effeito bem longe. 

Tem-se visto algumas terras florescentes durante 
a exploração das salinas, tornaram-se miseráveis e 
quasi desertas depois de seu abandono. 

É principalmente sobre as crianças, que as fe
bres exercem a sua perniciosa influencia, excedendo 
n'ellas a cifra da mortalidade a 32 °/0. 

As febres uma vez manifestadas, tem tendência 
a persistir, e é tam manifesta a sua perniciosa influ
encia, que no cantão de Bières (França) as crianças 
de doze annos, não mostravam ter mais de seis. 

Este mesmo cantão, foi alguns annos dispensado 
de dar contingente militar ; sendo esta medida legis
lativa determinada pelo facto, de durante alguns annos, 
não terem as inspecções apurado um único homem 
idóneo para tal mister. 

Este triste resultado foi devido ao obandono das 
salinas, porque emquanto foram exploradas, a morta
lidade das crianças nunca excedeu de 10 a 15 °/0 

Mas os effeitos tam perniciosos d'uma salina aban-
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donada, não se fazem sentir unicamente nas povoações 
próximas á salina abandonada, os effluvios sendo le
vados na direcção dos ventos, vão infectar as povoa
ções que, se acham no seu trajecto. 

Todas as povoações tem os seus ventos reinantes, 
e a observação tem visto apparecerem ou não as fe
bres segundo as emanações insalubres são ou não 
trazidas pelos ventos em direcção a estas povoações. 

Eis aqui bem patentes os resultados tam perni
ciosos d'uma salina abandonada. 

Salubres quando feitas debaixo de boas condi
ções, um meio de saneamento para muitas localidades 
quando bem feitas, bem exploradas e conservadas em 
bom estado ; ellas são ao contrario uma origem de 
males, quando mal construídas e abandonadas. 

Tem-se feito alguns ensaios de plantações paja 
melhorar as condições hygienicas, não só das salinas 
abandonadas como também dos logares pantanosos : 
i to antes da aclimatação do Eucaliptus não era fácil, 
porque as arvores plantadas n'estes logares, quando 
chegavam a um certo desenvolvimento, morriam. 

O Eucaliptus parece ser a arvore destinada a 
melhorar as condições dos logares pantanosos. A ex
periência tem mostrado isto: no Grato onde as inter
mittentes reinavam continuamente, isto devido aos 
pântanos que circundavam a povoação, as febres tem 
diminuído consideravelmente depois que ahi se fez a 
plantação do Eucaliptus. 

Era pois de summa importância para a salubridade 
publica, que os governos determinassem a plantação 
do Eucaliptus, junto a estes logares, porque ainda que 
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se não podesse dizer que o mal ficava extincto, muito 
o attenuava. 

Depois do que flea dito, facilmente se deprehende 
o quanto é temerário e perigoso o abandono das sa
linas, sem algumas medidas que regulem este aban
dono. Ainda que este abandono é parcial e os incon
venientes circumscriptos, não nos devem merecer des
prezo, porque o mal não deixa de ser real e certo. 

O abandono das salinas., em maior ou menor nu
mero, a estagnação e a mistura das aguas, miasmas 
produzidos, doenças geradas, mortalidade augmentada 
emlim tudo isto são as consequências das salinas. 
O dever da hygiene, é fazer conhecer estes perigos, o 
do governo prevenil-os. 

São pois indispensáveis medidas e leis que regu
lem esta industria ; até hoje nada se tem feito a se
melhante respeito; a não ser as formalidades para o 
estabelecimento da salina, tudo o mais, fica ao livre 
arbítrio do proprietário: as salinas são feitas como 
cada um quer, exploram-se como se quer, conser-
vam-se ou abandonam-se, segundo a absoluta vontade 
do proprietário. 

Debaixo d'esté ponto de vista, as leis nada tem 
disposto, ha tudo a fazer, é preciso que ao estabelecer-
se uma salina, tudo seja feito com regra, precisão e 
severidade; são precisas leis que regulem o seu esta
belecimento, exploração, conservação e abandono. 

Quando houvesse de estabelecer-se uma salina, o 
seu plano seria apresentado a uma commissão espe
cial, que tomasse d'elle conhecimento, e por elle vèr 
se a salina estava ou não nos casos de ser explorada, 
não, como agora se faz, só para satisfazer a lei; mas 
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para ser estudado debaixo de todas as suas relações 
e disposições. Era preciso que a salina em projecto 
podesse funccionar regularmente, que não ficasse mui
to longe do mar, ou do viveiro destinado a alimental-a, 
que a agua lhe chegasse com extrema facilidade, que 
se escoasse facilmente e que fosse bem nivelada. 

Era preciso aqui o que se faz para todas as in
dustrias insalubres ou perigosas, o que se faz para os 
caminhos de ferro, pontes, etc., que antes de ser aber
tos ao publico são previamente examinados, para vèr 
se estão nas condições de segurança precisa, para que 
o publico não venha a soffrer. 

Do mesmo modo, uma salina nunca deveria ser 
explorada, sem que primeiro fosse examinada por uma 
commissão competente, se sim ou não estavam satis
feitas todas as condições que se exigem para uma boa 
salina, isto para que a salubridade publica em vez de 
melhorar com o seu estabelecimento, não venha a ser 
prejudicada. 

Com estas medidas evitar-se-hiam muitos males, 
as populações visinhas melhoravam, e a saúde das 
pessoas empregadas no fabrico do sal não era com
prometida. 

A acção da lei, não devia unicamente limitar-se 
a isto, devia ir mais longe, devia vigiar a sua manu
tenção e conservação. Os proprietários deviam ser obri
gados debaixo de rigorosas penas, a ter as salinas 
sempre em bom estado, assim como os canos qne con
duzem as aguas e os que servem para o seu escoa
mento. 

O que porém seria indispensável, era que hou
vessem condições que regulassem o abandono das sa-
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linas, quer este abandono fosse temporário quer de
finitivo, porque este abandono, pôde ser como vimos 
origem de grandes inconvenientes. 

Todo o proprietário que por qualquer circums-
tancia quizesse abandonar uma salina, deveria ser 
obrigado a trabalhos que se julgassem necessários, 
para prevenir não só a estagnação da agua salgada, 
mas também a sua mistura com a doce, porque esta 
mistura é sempie muilo mais perniciosa para a saúde 
publica, do que quando estas aguas se não misturam. 

Mas qual será a razão poique os pântanos mix-
los são mais prejudiciaes, que os pântanos d'agua 
doce, ou só da salgada? 

Forçoso é confessal-o, a sciencia está muito lon
ge de baver resolvido o pioblema salisfactoriamenle. 

Será devido a composições e decomposições chi-
micas ? E' provável. 

Como é sabido os sulfatos contidos naturalmente 
na agua, decompõem-se com o contacto prolongado 
das matérias orgânicas, estas passam ao estado de 
sulfuretos, dando origem ao hydrogenio sulfurado. 

A agua do mar, collocada em certas condições 
de misturas, diluição e calor, soiï're facilmente este 
género de decomposição, deixando desenvolver o hy-
drogeneo sulfurado. 

Demais é natural que a decomposição dos sulfa
tos pela materia orgânica, e o hydrogenio sulfurado 
que d'esta decomposição resulta, exista em muito maior 
escala na mistura da agua doce com a salgada, por, 
conseguinte muito mais perniciosos os seus effeitos. 
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Por outro lado sabe-se que todos os seres tem as 
suas condições de existência, fora das quaes não po
dem viver; taes como os peixes eum sem numero 
de seres animados que vivem no mar; é-lhes indis
pensável para viverem a agua salgada em certo gráo; 
aos que vivem nos rios, é-lhes indispensável a agua 
doce ; pôde pois dizer-se que tanto uns como outros 
não podem viver n'este meio que resulta da mistura 
das aguas doces com as salgadas. O mesmo se pode 
dizer com referencia aos vegetaes. 

Que resulta pois? 
É que a mistura dos diversos seres, animaes e 

vegetaes, não tarda a mudar-se n'um vasto deposito, 
no qual se decompõem milhares de cadáveres d'estes 
seres diversos ; d'aqui os miasmas e uma causa po
derosa d'insalubridade. 

Temos pois, d'uma parte a decomposição dos 
sulfatos e outros saes pela materia orgânica ; d'outra 
parte, a morte e a destruição dos seres organisados 
e vivos, moluscos, crustarios e peixes, que seriam 
as causas principaes de cujo concurso e combinação, 
resultam os. effeitos perniciosos de que já temos fal-
lado. 

Será pois ao concurso d'estas duas causas que 
se deve atribuir as febres intermittentes. 

Geralmente não se tem em linha de conta para a 
producção das febres senão a segunda d'estas causas, 
(destruição da materia orgânica) destruição ainda mal 
definida e que umas vezes se chama putrefação, ou
tras fermentação, e a respeito das quaes não ha se
não ideias muito vagas. 

Os gases resultantes d'estas destruições e fermen-
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tacões chamadas eflluvios, parecem ser a verdadeira e 
única causa das intermittentes, constituindo só de per 
si, o agente que as produz. 

Para outros, a materia orgânica em decomposi
ção, só de per si, é insufíiciente para produzir as fe
bres : é precisa a decoinposiçco dos sulphatos em 
maior ou menor escala e certas condições de tem
peratura; resultando da reação d'estes diversos ele
mentos uns sobre os outros, o miasma gerador da 
febre. 

Segundo os sulfatos d'uma parte, e a materia 
orgânica d'outra, forem em maior ou menor propor
ção, assim também as intermittentes serão mais ou 
menos frequentes, mais ou menos graves. 

O seu máximo effeito, seria produzido pelas aguas 
carregadas de sulfatos: o minimo pelas aguas isentas 
d'elles ; ainda haveria grãos intermediários, segundo 
as aguas são mais ou menos sulfatadas etc. 

Sejam ou não verdadeiras estas theorias, o que 
é fora de duvida, incontestável e demonstrado é, que 
o mal resultante da mistura das aguas doces com as 
salgadas, é muito maior, do que quando é proveni
ente d'uma só espécie. 

Estes factos tem algum valor para aquelles que 
querem que o effluvio seja devido ao concurso das 
duas causas reunidas. 

Em resumo. 
Uma salina bem estabelecida, bem conservada 

bem explorada, será insalubre ? 
Longe de o ser, antes deve ser considerada na 
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maxima parte dos casos, como meios de saneamento 
de certos logares onde se estabelece. 

Ao contrario mal estabelecida, mal conservada, 
mal explorada, pode ser uma causa d'insalubridade e 
muito comprometer a saúde publica. 

O que é mais prejudicial, é sem duvida o aban
dono da salina sem previas precauções, visto que este 
abandono (como liça demonstrado) tem as mais perni
ciosas consequências. 

As salinas devem ser submettidas a regras pre
cisas, a condições bem formuladas pelo que respeita 
ao seu estabelecimento, conservação, exploração e 
abandono. 

As salinas laes quaes ellas devem ser, são de má
ximo interesse, debaixo do duplo ponto de vista hygie-
nico e financeiro. Devem estar á frente d'ellas homens 
com conhecimentos indispensáveis, para dirigir os tra
balhos, modificar os planos sendo preciso, e pres
crever os trabalhos de arte necessários. 



PEOPOSIÇÕES 

Anatomia — Arotula e o tendão do tricipete 
fazem parte do ligamento anterior da articulação do 
joelho. 

Phisioiogia—O muco não é uma secreção mas 
sim um producto de nutrição da mocosa. 

Materia medica —Não está provado que o 
alcool atravesse enalterado a economia. 

medicina operatória— Ao processo de Vidal 
de Cassis julgamos em geral preferível o de Adolpho 
Richard, para a extracção dos cálculos orinarios. 

Patitoiogia externa — No tratamento das ul
ceras atonicas preferimos o apparelho de Baynton a 
outro qualquer. 

Pathologia interna —Não está provado que 
exista antagonismo entre a phthisica e as febres inter
mittentes. 

Anatomia patnologica—0 tubérculo tem a 
estructura do tecido lymphoide em geral. 

Partos — Não heistamos em praticar o aborto, 
todas as vezes que d'elle dependa a vida da parturi
ente. 

Hygiene — As salinas são um meio de sanea
mento de certos logares, 

Approvada Pôde imprimir-se 
Azevedo Maia. o CONSELHEIRO DIRECTOR, 

Costa Leite. 
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ERRATAS 

PAG. LIN. ERROS EMENDAS 

12 27 á ' ha 
U 16 a ha 
25 1 vê-se re-se 
27 2 insalubres? insalubres. 
31 3 He E' 
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