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Primeiro Relatorio da commissão de melho-ramentos da cidade do Rio de Jpeiro. 

Escriptorio da commissão de melhoramentos da ci-
dade. Rio de Janeiro, 12 de Janeiro de 1875. 

I l lm. e Exm. Sr. — Por aviso de 27 de Maio u l t imo 
dignou-se V. Ex . incumbir-nos de organizar um plano 
geral para o alargamento e rectificação de varias ruas 
desta capital e para a abertura de novas praças e ruas, 
com o fim de melhorar suas condições hygienicas e fa-
cili tar a circulação entre seus diversos pontos, dando 
ao mesmo tempo mais belleza e harmonia ás suascons-
trucções. 

Na organização desse plano devíamos at tender á con-
veniência de ficarem as novas ruas e praças, ou as que 
tiverem de ser alargadas e rectificadas, dispostas de modo 
que a ventilação das casas e o escoamento das aguas 
pluviaes sejam feitas com facilidade, projectando os 
n o v o s al inhamentos de sorte a evitar o mais possível a 
demolição das propriedades publicas ou part iculares 
mais importantes . 

Cumpria-nos designar a largura das calçada s e passeios 
lateraes nas novas ruas e praças, e a al tura das arcadas 
ou porticos contínuos no caso de haver vantagem em 
cobrir os passeios com. essas construcções; indicar quaes 
as ruas e praças que devem ser desde já abertas ou 



alargadas e rectificadas, e aquellas cujo alargamento e 
rectificação devem ser feitos á medida que se reedifica-
rem os prédios existentes,, a fim de que taes reediíicações 
fiquem subordinadas aos novos alinhamentos adoptados; 
propôr, finalmente, todos os melhoramentos que possam 
interessar á salubridade publica, e cujo estudo fosse da 
nossa competencia como engenheiros, occupando-nos 
especialmente do desecaraento dos terrenos e a te r ro 
dos pantanos , e indicando as regras essenciaes que 
devem ser observadas na construcção das habitações. 

Taes são resumidamente as instrucções que recebe-
mos de "V. E x . , e que temos envidado todos os nossos 
esforços por cumpri r de maneira a satisfazer a elevada 
confiança que em nós depositou o governo imperial , 
encarregando-nosde trabalho de tanta importancia para 
esta capital. 

Foi nosso primeiro cuidado t r a t a r de organizar uma 
planta geral, comprehendendo toda a área da cidade em 
que t ínhamos de projectar os referidos melhoramentos. 

Para esse fim soccorremo-nos dos trabalhos já exis-
tentes na inspecção geral das obras publicas, pro-
curando completal-os nos pontos que tôm soffriJo mo-
dificações desde que foram concluídos. 

Já temos assim coordinado em varias folhas a planta 
da parte central da cidade e dos bairros do Engenho 
Velho, Andarahy e S. Christovão, e bem assim a dos 
bairros do Cattete e Botafogo, faltando-nos somente os 
bairros das Larangeiras e d e S . Clemente. 

Os projectos de melhoramentos estão estudados e con-
cluídos, ao menos tanto quanto nos foi permil t ido fazer 
neste cur to espaço de tempo, em quasi toda a parte cen-
tral da cidade, e nos bairros da Cidade Nova, do Engenho 
Velho, Andarahy e S. Christovão, comprehendendo na-
quella o alargamento e rectificação de diversas ruas e 
praças e abertura de outras, e nestes a abertura de di-
versas avenidas e pr incipalmente as obras que se refe-
rem ao canal do mangue . 

Os variados trabalhos que á commissão coube estudai' 



sondo de imporlancia e natureza laes que não podem 
ser executados s imultaneamente em toda a cidade, pa-
receu-nos conveniente que fossemos submet tendo á 
apreciação de V Ex . os projectos d3 melhoramentos á 
medida que os fossemos concluindo para cada d is t r ic to . 

Assim éque , não tendo podido concluir ainda os or-
çamentos para os melhoramentos que se referem á parle 
central da cidade, por dependerem de longas e demora-
das investigações sobre o preço do grande numero de 
casas que têm de ser desapropriadas, l imi tamo-nos a 
apresentar hoje a V . Ex . o que temos feito em relação â 
área da cidade que se estende desde o campo da Accla-
mação até a raiz da serra do Andarahy, com quanto nos 
desenhos que a este acompanham já vão indicados os me-
lhoramentos projectados em grande parte do centro da 
cidade. 

A planta de toda essa extensão da cidade, comprehen-
dida desde abahia até o Andarahy, está figurada em duas 
folhas de desenho na escalade 1: 1000, dist inguindo-se 
alii com t inta preta as construcções exis tentes e com 
tinta de carmim as que projectamos. A posição que 
actualmente occupam os rios, valias, canal e praias vai 
indicada com orla azul-claro; mostrando esta mesma còr 
carregada os canaes e cáes projectados. 

Os bairros, a que nos r e f e r imos , sendo os que me-
lhores condições offerecem para o desenvolvimento da 
c idade , são também os que actualmente mais impor-
tantes melhoramentos reclamam e onde taes obras podem 
ser realizadas 'com menos dispêndios e menos d i f i cu l -
dades, por serem aquelles em que a propriedade tem 
re la t ivamente menos valor e as construcções não se 
acham tão unidas umas ás outras, como acontece na 
par te mais antiga da cidade. Sua grande extensão em 
planície, apenas in ter rompida por ípoucos e insignifi-
cantes accidentes de terreno, permi t te dar ás ruas que 
ahi se abr i rem toda a expansão necessaria, e propor-
ciona ã população da cidade amplo espaço para edificação 
de casas rodeadas de jardins, que tanto convém á saiu-



bridade das habitações em nosso paiz. A circumstancia 
mesma de achar-se aquella localidade rodeada de mon-
tanhas cobertas de vegetação, d'onde descem p e r e n n e s 

mananciaes de aguas puras, mui to concorrerá para ame-
nisar o r igor da estação calmosa, e para a purificação do 
ar por tantas causas viciado em uma grande cidade. 

O melhoramento alli mais momentoso, c cuja execução 
é de imprescindível necessilade para se elevarem as 
condições hygienicasidaquelles bairros, é sem duvida o 
que requer o canal do Mangue, o qual, no estado incom-
pleto e de abandono em que se acha, é um foco perma-
nente de infecções miasmaticas. No in tu i to de prover 
remédio a esse m a l , diversas propostas têm sido 
apresentadas ao governo imperial por emprezas par t i -
culares ; mas organizadas todas mais sob o ponto de 
vista do interesse aos capitaes que têm de ser empro-
a d o s , do que com o fim de beneficiarem á localidade, 
e, além disso, referindo-se a uma par te mui to l imitada 
dos importantes melhoramentos de que carece aquelle 
bairro, não estão semelhantes propostas no caso de serem 
aceitas pelo governo imper ia l . Tendo sido jáanalysadas 
quasi todas por vários funccionarios dos minis tér ios da 
agr icul tura , commercio e obras publicas e do impér io , 
que mais ou menos as impugnaram, não julga a com-
missão necessário desenvolver aqui as razões que tem 
para aconselhar ao governo a rejeição de taes propostas 
nos termos em que estão concebidas. 

A exposição que passa a fazer do seu projecto em 
relação ao canal do Mangue, mostrará quaes são suas 
idéas sobre este impor tan te assumpto, que mereceu 
toda a sua attenção e foi objecto de aturado estudo da 
par te de cada um de seus membros . 

Dous meios se offerecem para fazer desapparecer esse 
receptáculo de immundic ias ,que constitue uma ameaça 
constante á população dos bairros mais proximos e é 
uma vergonha para a nossa capital: ou o a te r ro com-
pleto do canal que seria subst i tuido por uma grande 
galeria coberta, destinada a receber as aguas pluviaes 



e servidas, que alli vão t e r ; ou o seu prolonga-
mento até o Andarahy e conclusão até o mar , com-
binados com a construcção de esgotos lateraes e des-
obstrucção da par te existente do canal, de modo a 
converter-se em realidade o pensamento pr imi t ivo que 
aconselhou aquella grande obra. 

Foi o pr imei ro meio que a principio occorreuá com-
missão, sob indicação de um de seus membros ; um 
exame, porém, mais detido da questão levou-a a pre-
f e r i r o segundo meio, acompanhado de outras medidas 
tendentes a evitar que no canal sejam recebidas as aguas 
servidas e as pluviaes provenientes das ruas edas casas, 
visto achar-se hoje demonstrado pela experiencia, e p o r 
analyses feitas em outros paizes, que essas aguas são 
sempre carregadas de matér ias organicas em decompo-
sição e principios miasmaticos em quantidade não in-
fer ior á dos produetos das próprias latr inas e mictorios. 
Assim, projectando a extensão e desobstruccão do canal, 
addicionou-lhe a commissão, de um e outro lado, duas 
galerias cobertas, tendo 2 . m 2 0 d e altura e l . m 1 0 de lar-
gura na base, nas quaes desembocarão as valias e en-
canamentos que devem ser construídos para o escoa-
mento das aguas das ruas e dos quintaes das casas. 

Para t i r a r todo o part ido possivel de obra tão im-
por tante e dispendiosa,, projectou a commissão prolongar 
o canal até per to da raiz da serra do Andarahy, onde 
recolherá a considerável massa d'aguas provenientes 
das montanhas circumvizinhas, e não aproveitadas para 
o abastecimento da cidade, as quaes, derramando-se 
actualmente em differentes direcçOes, formam rios de 
pouca correnteza e charcos em vários lugares . 

Essas aguas canalisadas convenientemente serão reu-
nidas em uma grande bacia ôu lago, do qual par t i rá o 
canal, que, mediante o emprego de comportas regulando 
a entrada e sahida das aguas do m a r , poderá não só 
conservar-se limpo, mas também prestar-se a uma na-
vegação commoda, barata , e até de recreio em grande 
par te de sua extensão. 



Sendo de 9 ."720, segundo o nivelamento feito pela 
commissão e que consta do perfil longitudinal annexo, 
a"difl'erença de nivel das aguas en t re o ponto em que 
actualmente ge rmina o canal e o lugar em que tem de 
ser feita a bacia de recepção, será necessário cons t ru i -
rem-se algumas comportas que dividam o lei to do pro-
longamento do canal em taboleiros de niveis differentes, 
para que a navegação possa estender-se até a bacia de 
recepção. 

A conveniência de ser levada a navegação até a q u e l l e 

ponto é questão que pôde ser deixada para u l ter ior 
decisão, pois que, qualquer que esta seja, a idéa do 

'prolongamento do canal em direcção ao Andarahy 
não ficará prejudicada. A util idade desta obra é p r in -
cipalmente para o deseccamento dos pantanos c ter -
renos alagadiços daquelles bai r ros , concentrando em 
um leito regular , e não sujei to aos despejos das propr ie-
dades vizinhas, nem ás aguas pluviaes das ruas, os rios 
que actualmente se ramificam alli em differentes direc-
ções e t ransbordam nas occasioes de cheias. 

O local escolhido para a bacia de recepção acha-se 
situado ent re a rua do Andarahy Grande e o boulevard 
28 de Setembro projectado pela empreza Villa Izabel 
e jun to do lugar destinado para a construcção da un iver -
sidade do Rio de Janei ro . Naquelle local reservou a com-
missão ter reno sufficiente para o estabelecimento de um 
hor to botânico e um ja rd im zoologico, que serão de 
grande vantagem para o estudo da botanica e zoologia 
na univers idade. 

Tem esse ter reno uma área de 854.750 metros quadr . , 
isto 0,4300'" de comprimento sobre 6;57m de largura 
média . 

A'sgaler ias projectadas ao longo do prolongamento do 
canal virão te rminar os ramaes destinados a recolherem 
os pequenos mananciaes mais proximos da cidade, que 
por sua posição não puderem desaguar na bacia inicial . 

No lugar onde existe actualmente a cocheira da com-
panhia Villa Izâbel, se a jun ta rão os dous ramos do canal 



em um tronco commum, e no pr incipio deste está pro-
jectada uma bacia de 80 sobro 40 metros . Este tronco 
será prolongado até o m a r , indo te rminar , ent re as ilhas 
dos Melões e das Moças, 110 caes que a commissão p ro -
jectou ent re a ponta da Cliichorra c a praia dos Lazaros 
em S. Christovão. 

De um e outro lado do canal, prolongando as ruas do 
Senador Euzebio e do Sabão do Mangue, formar-se-hão 
duas extensas e largas avenidas arborizadas offere-
cenclo t ransi to no centro para os carros e dos lados 
largos passeios ás pessoas a pé e a cavallo. 

Todo o terreno marginal ao canal, desde a ponte da 
rua de Miguel de Frias até sua fóz deverá ser a terrado, 
fazendo desapparecer aquelles pantanos tão prejudiciaes 
á saúde publica e de tão repugnante aspecto, e con-
ver tendo-se assim os alagadiços em terrenos úteis de 
subido valor pela posição que occupam em relação ao 
mar . 

A commissão não se demorará em encarecer as van-
tagens que resultarão da execução desse grande melho-
ramento ; mas não deixará de observar que sem o pro-
longamento do canal nunca se poderá conseguir odesec-
camento completo dos pantanos existentes emdif ferentes 
lugares daquelles bairros , pantanos que provêm da falta 
de canalisação regular das aguas das montanhas . 

Foi mesmo esta a razão que mais pesou no animo de 
cada um dos membros da commissão para p re fe r i r a con-
clusão do canal á sua obstrucção. Sendo considerável a 
quantidada d'agua que em occasions de chuvas t o r r e n -
ciaes descem da serra da Tijuca, é duvidoso que por meio 
de galerias cobertas se conseguissse dar-lhes prompta 
sabida para o r n a r , salvo construindo-se essas galerias 
coin dimensões ext raordinar ias que elevariam o seu 
custo a sommas enormes . 

Ligados ás obras do canal do mangue estão outros me-
lhoramentos dc não menor importancia para a salubri-
dade publica epara a facilidade de communicações na-
quella parte da cidade. Ta es são a aber tura de ruas , 
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praças e avenidas, além do aprovei tamento de te r renos 
baixose pantanosos. 

Um dos maiores defeitos que se no tam na par te an-
tiga da cidade são a estreiteza e grande sinuosidade de 
suas ruas, do que resul tam não sómente dif iculdades a 
circulação dos vehiculos e das pessoas a pé, mas ainda 
impedimento sensivel à renovação do ar viciado por 
tantas c a u s a s no in te r io r das habitações. 

No traçado das ruas nos novos bairros a commissão 
teve mui to em vista evi tar este inconveniente , dando as 
que projectou, e que devem servir de base ás subdivi-
sões em quarteirões, larguras mui to acima do commum 
no Rio de Jane i ro . 

A commissão procurou a t tender pr incipalmente á ne-
cessidade palpável a todos de uma via de communicação 
directa do Campo da Acclamação á raiz cia serra do An-
darahy. 

Depois de t en ta r diversos traçados tendentes a alar-
gar e rectificar as ruas do Conde d 'Eu, do Engenho 
Velho e do Andarahy, que const i tuem actualmente a 
principal ar tér ia de communicação para aquelle a r ra -
balde, reconheceu que qualquer desses traçados seria 
ex t remamente dispendioso por envolver a destruição de 
numerosas propriedades, mui tas das quaes de elevado 
custo, e nunca daria em resultado uma avenida regular 
e de largura uni forme. Buscando, pois, uma nova d i -
recção para satisfazer áquelle fim, traçou a commissão 
uma avenida que, par t indo do Campo da Acclamação, no 
lugar onde começa a rua do Areal, j u n t o do senado, es-
tende-se em l inha recta até a rua do Portão Vermelho, 
passando por detrás da caixa d 'agua do Barro Vermelho, 
e por tanto sobre os terrenos baldios que ficam e n t r e as 
ruas do Conde d 'Eu e do Sabão do Mangue. 

Da rua do Portão Vermelho em diante essa avenida 
obliqua á direi ta , acompanhando por certa extensão a 
rua do Andarahy Grande, e l imitando desse lado o t e r -
reno que deve ser destinado ao estabelecimento de um 
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hor to botânico e j a rd im zoologico, conforme já indi-
cámos. 

A largura da avenida deve ser de 40 metros, sendo 18 
metros para a calçada e 11 metros para cada um dos pas-
seios lateraes, que devem ser ornados de duas filas de 
arvores. Sua extensão em linha recta do Campo da 
Acclamação até a rua do Portão Vermelho é de 4.870 
metros , e dalii em diante pôde vi r a ter um desenvol-
v imento de mais de 1.500 metros. 

Per to da travessa da Babylonia cruza-a quasi em an -
gulo recto out ra avenida, que do lado esquerdo se es-
tende até a rua do Andarahy Pequeno, no lugar onde 
vem sahir a rua da Fabrica das Chitas ou do commen-
dador Izidro Borges, por meio da qual ficará em com-
municação com os bairros do Trapicheiro e da Fabrica 
das Chitas, e pela rua do Andarahy Pequeno com a su-
bida da serra daT i juca . Do lado dire i to estende-se essa 
avenida t ransversal até além do prolongamento do bou-
levard Vinte e oito de Setembro, l imitando a f r en t e do 
t e r reno destinado ao j a rd im zoologico e hor to botânico, 
e passando defronte do lugar em que tem de ser cons-
t ruido o palacio da univers idade . 

Nesta mesma avenida transversal vem t e r m i n a r as 
ruas que margeam o prolongamento do canal do Mangue, 
formando-se no ponto de juncção uma praça circular de 
150 metros de d iâmetro , na qual ficarão situadas as 
duas entradas, uma década lado do canal, para o j a rd im 
zoologico e hor to botânico. 

O prolongamento do boulevard Vinte e oito de Setem-
bro do portão da Villa Isabel, onde actualmente te rmina 
até a rua de S . Christovão, é outra linha directa de 
communicação que se torna indispensável para os t e r -
renos cia Villa Isabel e para os que lhe ficamá d i r e i t a . 

A commissão projectou esse prolongamento com a 
mesma largura do boulevard actual, que é de 26 metros , 
e a d m i t t e u m a fila de arvores em cada passeio. 

Pela f ren te do portão da Corôa em S. Christovão t ra-
çou a commissão uma avenida também de 40 metros de 



— 1 2 — 

largura, que se prolonga em linha recta, de um lado, 
até a rua do Engenho Velho, cortando o canal e as duas 
avenidas longitudinaes, o formando uma praça circular 
de 200 met ros de d iâmetro no ponto de cruzamento com 
a grande avenida que par te do campo da Acclamação ; c 
do outro lado, formando com o pr imei ro um angulo 
mui to obtuso, vai sahir na praça de D. Pedro I, pondo 
assim o bair ro t l eS . Christovão em communicaçãocom 
os do Andarahy, do Engenho Velho e do Rio Com-
prido. 

En t r e o canal do Mangue e a rua do Conde d 'Eu, cor -
tando a grande avenida que corre parallelamente áquello 
canal, projectou a commissão diversas ruas cio 20 a 2d 
metros de largura , a maior par te das quaes tem de 
atravessar os terrenos, actualmente alagadiços, f ron te i -
ros á casa de correcção, os quaes, com os trabalhos ora 
propostos, ficarão deseccados, e serão a terrados para 
nelles se fazerem quaesquer construcções. 

No espaço que actualmente occupa o matadouro, aug-
mentado com os terrenos adjacentes até a valia que 
passa nos fundos da chacara do Sr. visconde de Mauá, 
projectou a commissão um grande parque, e dent ro 
deste um vasto edifício destinado a servir para exposi-
ção permanente de machinas eappare lhos applicados á 
industr ia e pr incipalmente á agrícola, que é a p r inc i -
pal base cia riqueza nacional . 

E' tão in tu i t iva a uti l idade de um estabelecimento 
desse genero ent re nós, que a commissão não julga ne-
cessário demorar -se em most rar as razões em que se 
fundou para inseril-o no seu projecto de melhoramen-
tos da cidade. 

Já em 1872 um dos abaixo assignados teve occasião de 
chamar a attenção do minis tér io da agr icul tura para este 
assumpto, cuja importancia revela-se immedia tamente 
a quem considera o estado de nossa lavoura, comparado 
com a de outros paizes onde o emprego de agentes me-
cânicos cada vez mais aperfeiçoados mult ipl ica em ele-
vada proporção a quantidade de trabalho ut i l produzido 
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pelo liomeii], e eleva na mesma escala o bem estar das 
classes agrícolas, desenvolvendo-lhes a intelligencia e 
o gasto pela vida dos campos. 

F/ indispensável, se queremos ver a industria agrícola 
a t t i n g i r no Brazil o nivel necessário para poder compe-
t i r com a de outros paizes, que os nossos lavradores 
possam verificar a importancia e vantagens da applica-
ção das mac li i nas e reconheçam quanto o seu emprego, 
judicioso e proporcionado aos meios de cada um, pôde 
reduzir o trabalho muscular e augmentar a producção <• 
a riqueza ind iv idua l . E' necessário que d i e s possam 
estudar o modo de usar dessas machinas e ver as que 
mais convém ao seu genero de lavoura e ás condições 
locaes. Por out ro lado, os fabricantes, postos em con-
tacto com as nossas classes agrícolas, aprenderão destas 
quaes as modificações que convém introduzir nos seus 
apparelhos para adaptal-os melhor ao nosso solo e aos 
seus variados produclos . 

E taes vantagens nau podem sei' obtidas emquaulo 
não houver aqui , e em algumas das províncias do Im-
pério, vastos estabelecimentos como esse que a coni-
missão projectou dentro cio parque que deve sor cons-
t ru ído em S. Christovão. 

Não propomos um palacio monumental , como os que 
Paris e Londres se orgulham do possuir . 

O que nos convém é ter um grande edifício, o mais 
modesto possível, onde a luz penet re emabundancia por 
todos os lados, e possa accommodar machinismos em 
movimento, dispostos de modo que seja fácil exaini~ 
nal-os por toe!os os lados e vèl-os funccionar . 

A entrada principal do parque será no mesmo lugar 
onde hoje é a entrada para o matadouro, e aIIi projectou 
a commissão uma praça de fôrma elliptica, á qual vem 
convergi r diversas ruas, como convém para faci l i tara 
admissão do publico nos dias de grande affluencia. 

ü parque é l imitado nos fundos por uma rua de 25 
metros de la rgura , que começa no portão da coroa, 



fôrma um angulo na rua d e S . Christovão e vai ter ao 
prolongamento do canal em direcção ao mar . 

Ent re essa rua e o mar , no espaço que tem de ser 
aterrado de um e outro lado do canal, estão projectadas 
varias ruas, umas perpendiculares e outras proxima-
mente parallelas ao novo cães que tem de ligar a ponta 
da Chichorra á praia dos Lazaros, formando alli um 
quarte i rão apropriado para casas de commercio e esta-
belecimentos industriaes. 

Quanto á rua de S. Christovão. que é a mais impor-
tante claquelle bairro, a commissão limita-se a indicar 
que seja somente rectilicada e alargada em alguns lu-
gares, conservando-se-lhe a direcção geral que hoje 
t e m . 

O cães de que já ternos feito menção e por meio do 
qual ficará ligada a ponta da Chichorra á praia dos La-
zaros, estabelecendo communicação directa en t re os 
bairros da tiambôa e de S . Christovão, forma jun to 
áquella praia um arco de circulo, e deve estender-se 
em seguida até além da praça de S. Christovão. Está 
projectado com a largura de 50 metros para que possa 
ser arborisado e prestar-se convenientemente aos fins 
de sua construcção. 

Uma vez construído esse cáes e aterrado todoaquelle 
espaço t r iangular que actualmente fica em grande par te 
descoberto nas marés baixas, parece á commissão que é 
esse o melhor local para a collocação da estação marí-
tima da estrada de ferro de D. Pedro II. Assim, pro-
jectou a commissão um ramal desta estrada, part indo 
de dent ro do parque de S. Christovão, e seguindo pela 
margem esquerda do prolongamento do canal até o refe-
rido cães, além do qual continuará sobre uma ponte de 
mais de 500 m de extensão até encontrar fundo suffi-
ciente para a atracação de navios de grande calado, como 
os que se empregam no transporte dos nossos generos 
de exportação. 

Construída a estação marí t ima da estrada de ferro 
de D. Pedro II, os generos de exportação, que por 



esta vem, podem alli ser arrumados e depois transfe-
ridos para bordo dos navios sem necessidade de serem 
baldeados, como boje se faz, a t ravezdas ruas da cidade, 
em carroças pesadas, que tanto difíicultam a circulação 
de outros carros . Admittindo-s? mesmo que muitos ex-
portadores queiram embarcar seus generos nos trapiches 
da cidade, a baldeação póde-se fazer por mar muito mais 
faci lmente do que por t e r r a . 

Para a propria estrada de fe r ro D. Pedro II, a estação 
mari t ima será um valioso auxi l iar , porque l hepe rmi t -
lirá receber facilmente os art igos que para seu custeio e 
obras novas manda vi r da Europa, e faz t ransportar com 
grande despeza edifficuldades atra vez das ruas da cidade. 

Muitos ramaes nas mesmas condições deste, e exe-
cutados por emprezas par t iculares , já existem em di-
versos pontos da estrada de fer ro , e a experiencia pa-
rece ter demonstrado que são elles de grande utilidade 
áquella importante via de communicação, que o Estado 
tomou sobre si a tarefa de estender até os centros dó 
producção, incumbindo-se somente da industr ia de 
transportes de estação a estação e deixando aos part i-
culares o campo livre para todas as outras que a esta 
se filiam. 

Nenhum inconveniente, pois, haverá em que fique 
a cargo de uma empreza a estação mar i t ima, a qual 
todavia, pode ficar pertencendo á administração da es-
trada de ferro D. Pedro II, indemnizando esta a em-
preza do canal das despezas que fizer com a preparação 
do local, construcção de cães, e tc . 

En t r e t an to a commissão não trata aqui deste as-
sumpto, que reconhece ser mais da competencia do m i -
nis tér io da a g r i c u l t u r a , commercio e obras púbicas, 
senão porque considera a referida estação marí t ima 
como um complemento indispensável das obras do p ro -
longamento do canal do Mangue em direcção ao mar, e 
um elemento de receita, único capaz cie contrabalançar 
as grandes despezas que exige a realisação dos melho-
ramentos propostos. 
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A com missão incluiu igualmente no seu projecto a 
ronslrucção cie uma capella ao lado direi to da estrada 
de ferro 1). Pedro II e sobre a margem direi ta do canal, 
por não haver actualmente um templo nas proximidades 
daquclle lugar , e destinou os lados da bacia de b i f u r -
cação do canal em direcção ao mar para o estabeleci-
mento de uma grande praça de mercado, porque alli 
poderão facilmente ir ter todas as verduras e outros gé-
neros alimentícios trazidos quér pela estrada de fer ro 
D. Pedro II, quér em embarcações pelo canal . 

Os planos que acompanham este relatorio most ram 
com clareza o complexo das obras que a commissão pro-
põe para serem executadas na parte da cidade que se 
eslende do campo da Acclamação á raiz da serra do An-
darahy. Os principies desses melhoramentos são os que 
acabam de ser descr iptos , e se resumem nos seguintes : 

1." Desobstrucção do actual canal do Mangue e o seu 
prolongamento até perto da raiz da ser ra do Andarahy 
em uma extensão de 2 .793 metros, devendo t e rmina r 
abi em um lago, para o qual serão canalisadas as aguas 
que descem das montanhas . 

2 .° Construcção de um tronco commum, ligando os 
dons ramaes do canal com o mar en t r e as ilhas dos Me-
lões e das Moças, interpondo-se en t re os rama es e o 
tronco uma bacia de 89 metros . 

3.° Construcção de um cáes ligando a ponta da Chi -
rhorra com a praia de S. Christovão, passando pela 
f rente daquellas ilhas 

4 .° Aterro dos terrenos que ficam por detrás desse 
cáese aber tura de diíTerenles ruas nos mesmos terrenos 
depois de consolidados. 

l \ . 0 Construcção de um ramal cia estrada de fer ro de 
D. Pedro II sobre a margem esquerda do canal e de uma 
estação marí t ima para a mesma estrada , com uma 
extensa ponte para a atracação de navios de grande 
calado. 

(i.° Aber tura de largas avenidas de um e ou t ro lado 
do canal e em toda a sua extensão. 



7.° Abertura de uma grande avenida a par t i r do 
campo da Acclamação até o Andarahy, com largos pas-
passeios arborisados. * 

8 . ° Abertura de outra avenida no prolongamento do 
boulevard Vinte oito de Setembro, com a mesma largura 
deste, até a rua de S. Chistovão. 

9.° Abertura de outras avenidas transversaes, cortando 
as primeiras em ângulos quasi rectos. 

10. Preparação de um vasto jardim zoologíco e horto 
botânico, contornado de largas avenidas, no lugar em 
que vai terminar o canal prolongado. 

11. Estabelecimento de um grande parque em 
S. Christovão, e dent ro deste a construcção de um edi-
fício apropriado á exposição permanente de machinas e 
apparelhos destinados á industr ia agrícola. 

12. Abertura de differentes r u a s e praças, e rectifica-
ção e alargamento de ou t r a s . 

13. Aterro e deseccamento dos pantanos existentes 
en t re a rua do Conde d 'Eu e a do Sabão do Mangue. 

14. Finalmente, construcção de uma capella e de uma 
praça de mercado j u n t o ao canal. 

Quanto aos melhoramentos de importancia secunda-
r ia , e que se reduzem á aber tura de pequenas ruas e á 
rectificação e alargamento de outras, a commissão não 
julga necessário en t r a r aqui em minucioso desenvolvi-
mento , e limita-se a pedir a attenção para os refe-
ridos planos. 

No desempenho desta pr imeira parte de sua honrosa, 
mas ardua tarefa, suppõe a commissão te r , tanto quanto 
lhe foi possível, cumpr ido as instrucções que recebeu 
de V. Ex. 

No traçado das novas ruas e avenidas a commissão 
procurou conservar as direcções recti l íneas tanto quanto 
o permi t t iam os accidentes do terreno e as cons t ruc-
ções existentes, sem perder de vista as 'condições de 
belleza e as conveniências da circulação. Extensas ruas 
em linha recta nem sempre produzem bom effeito, por 
que a uniformidade dá-lhes geralmente um aspecto mo-
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notono o tr iste, ou pelo menos fatiga a vista de quem as 
percorre. Algumas inflexões de alinhamento são neces-
sárias para produzir variedade e mostrar os edifícios sob 
ângulos diversos; e determinam igualmente elTeitos de 
sombra e de luz, que contribuem para realçar a belleza 
do panorama, oferecendo novos pontos de vista. 

A quasi todas as avenidas a commissão deu a largura 
total de 40 metros, que admit te uma calçada de 18 me-
tros edous passeios lateraes de 11 metros cada um. Nas 
outras avenidas e ruas a largura varia de 25 até 15 
metros, que é a minima capaz de admi l t i r arvores nos 
passeios lateraes. Uma folha de desenho annexa aos 
planos da cidade mostra o perfil typo para cada largura 
de rua. 

Determinando essas dimensões, a commissão teve em 
vista a facilidade de cirsulação e a conveniência de 
abundante ventilação, aproveitando do melhor modo 
a area do terreno "disponível e prejudicando o menos 
possível ás construcções existentes. A uniformidade de 
largura não era admissível para todas as ruas, e nem a 
commissão cogitou de estabelecel-a. 

Correndo as principaes ar tér ias em direcções nor-
maes ás montanhas que circumdam a planície, o escoa-
mento das aguas pluviaes será fácil, ainda mesmo sem 
dispendiosas obras de canalisação. 

Quanto às regras essenciaes que devem ser obser-
vadas nas construcções de edifícios part iculares, en-
tende a commissão que deve limitar-se a ind icaras que 
interessam á salubridade das habitações, e a designar 
os limites de altura que convém dar aos pés direi tos 
dos prédios. Em sua opinião não convém marcar para 
os edifícios de cada rua um typo de fachada. Neste 
ponto é preciso deixar a cada um a liberdade de cons-
t ru i r segundo seus gostos, seus hábitos e suas conve-
niências pessoaes; o aspecto exterior de cada casa deve 
denunciar o íhn a que é destinada ou a posição social dos 
que a habi tam. A uniformidade na apparencia seria 
prejudicial á belleza das construcções e daria uma idéa 



falsa do seu in ter ior , E' conveniente a variedade, não 
somente no caracter e ornamentação dos prédios, mas 
ainda na sua largura e na altura dos andares, com tanto 
que esta não se afaste dos l imites prescriptos a bem da 
solidez da edificação e da salubridade dos aposentos, 

A variedade nas fôrmas é uma consequência inevi-
tável da variedade das necessidades. 

Isto posto, passa a commissão a examinar as questões 
de hygiene que se prendem á construcção dos prédios 
part iculares . 

A principal causa da insalubridade das casas em nosso 
paiz reside no péssimo systema de sua distribuição in-
terna . Construídas geralmente por homens práticos 
sem instrucção alguma profissional e sem a menor idéa 
das condições de conforto e de hygiene, que devem 
presidir ádisposição dos aposentos, são as nossas habi-
tações desprovidas dos meios de ventilação e de reno-
vação d e a r nos quartos de dormir , e de muitos outros 
commodos indispensáveis cm uma residencia. 

Alheios ás mais simples noções de esthetica e até 
muitas vezes aos mais insignificantes preceitos da ar-
chitectura, esmeram-se os nossos mestres de obras em 
sobrecarregar as fachadas dos prédios com molduras e 
cimalhas sem sujeição, já não diremos, ás regras da arte 
em que tanto pr imaram a Grécia e a antiga Roma, e 
que ainda hoje merece tanto cuidado nos paizes mais 
cultos, mas ás leis mais simples da conveniência e da 
ha rmon ia ; intercalam ornamentos sem gosto, nem 
justeza nas proporções ; dis tr ibuem irregularmente as 
aber turas dos edifícios, empregando nellas pesadas e 
dispendiosas hombreiras e vergas de cantaria mal la-
vrada, que ás vezes são mais tarde pintadas ou caiadas; 
decoram as vidraças com vidros de côres variadas e mal 
combinadas, cujos efíeitos são, além de prejudiciaes, 
desagradaveis á vista ; forram frequentemente as pa-
redes exteriores com azulejos que absorvem o calor 
solar c aquecem horr ivelmente o interior das casas; 
fazem, emfim, como essas, muitas despezas inúteis que 
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além de darem ás nossas ruas uma apparencia sem ar te 
csem gosto, imprópria sem duvida da nossa civilisação, 
tornam-se ainda nocivas ao conforto do in te r io r do la r . 
E, entretanto, descuidam-ue dos a r ran jos maisessen-
ciaes á salubridade das habitações. Os quartos de dormir 
são em geral alcovas mal arejadas, que só recebem a 
luzdodiaa t ravez de outros aposentos. 

Nas cosinhas não ha receptáculos apropriados de aguas 
servidas, nem encanamentos para estas. 

As varreduras e outros resíduos domésticos, con-
tendo matérias vegetaes e animaes, que se decompõem 
rapidamente neste clima tropical, são em varias casas 
conservados por muito tempo com prejuízo serio da 
saúde de seus habi tantes . 

Poucas são as casas providas de closets, e os que 
exis tem, sendo desti tuídos de meios de ventilação, 
tornam-se aspiradores de gazes mephiticos dos sumi -
douros ou dos esgotos das ruas . 

Estes, pelo máo systema de construcção e falta de 
apparelhos apropriados de ventilação e desinfecção, 
tem contaminado todo o subsolo da parte da cidade onde 
se acham estabelecidos, corrompem o ar em todos os 
pontos onde os gazes acham meios de se desprenderem 
na atmosphera e viciam ainda as nossas praias nos lu-
garesonde os líquidos são despejados. 

E cousa notável , ao passo que os romanos com-
prehenderam perfei tamente a necessidade da ventilação 
nos conductos subterrâneos, como a t tes tam os poços 
que ainda hoje se notam em alguns de seus antigos 
encanamentos, e as obras de esgoto ainda visíveis nas 
ruinas do Colisêo em Roma, ao passo, dizemos, que 
aquelle povo antigo conhecia a importancia vital para 
a salubridade publica de impedir a entrada dos gazes 
de esgotos no interior das casas, parece, en t re tan to , 
que os engenheiros que vieram aqui in t roduz i r essas 
obras não attendiam a tão comesinhos princípios da 
sciencia sani tar ia . 

Disse um engenheiro notável que esgotos sem vent i -
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ladores apropriados são mui lo mais perigosos do que 
caldeiras de vapor sem valvulas de segurança. 

A experiencia tem , com eífei to , demonstrado quão 
perniciosas são as consequências da falta de ventilação 
nos esgotos, ou quando os apparelhos adoptados são im-
per fe i tos ; pois nas cidades onde isso se dá tem-se no-
tado que a febre typhoide e outras moléstias do mesmo 
caracter tornam-se endemicas. A cidade de Croydon, 
na I n g l a t e r r a , fornece-nos disso uma triste prova. 
As obras de esgoto foram alli projectadas de modo que 
todas as matérias fossem rapidamente descarregadas dos 
canos e estes lavados com tão copiosa quantidade d'agua, 
que a decomposição não pudesse ter lugar ; mas a pra -
tica demonstrou o erro dessa theoria e a insufficiencia 
de taes meios, po rque , apenas concluídas as obras de 
esgoto, foi a cidade visitada por uma epidemia de febre 
typhoide, que elevou a mortalidade de Croydon de 18,53 
por mil, que era em 18oi , a 28,57 por mil em 1853, que 
foi quanto o systema começou a funccionar ; e só mais 
tarde, depois que os esgotos foram providos de appa-
relhos efficazes de ventilação, desappareceram as febres 
e a taxa da mortalidade baixou a 18 por mil ; facto no-
tável em uma cidade de cerca de 60.000 habitantes. 

Muitos outros casos, como este, poderiam ser citados, 
dos perniciosos effeilos da falta de meios apropriados de 
ventilação dos esgotos ; e esta mesma cidade do Rio do 

A Janeiro é um exemplo patente a todos. 
Nãoé menos prejudicial á salubridade desta capital a 

falta de impermeabilidade dos seus canos de esgoto. E r -
radamente construídos com o fim, segundo cremos, de 
concorrerem também para o deseccamento do sub-solo e 
tendo por conseguinte interst ícios na parte superior ; 
devendo, além disso, ter muitas juntas cm máo es te io 
como ccnsequencia das alterações que tem soffrido os 
calçamentos, deixam esses canos escapar gazes que se 
inf i l t ram no sub-solo poroso e pela acção capillar vão-
se estendendo até debaixo das casas. E' mesmo possível 
que os proprios líquidos, eievando-sc acima daquclles 



orifícios, derramem-se no terreno eah i accumulem focos 
de infecção, cujos máos eííeitos se sentem quando, na 
abertura de valias para quaesquer fins, rasga-se a ca-
mada impermeável do calçamento. E* o que aeonteceu 
cm 1871 no bairro doCat te te . 

A commissão entende igualmente que o syslema aqui 
adoptado de se lançarem ao mar os líquidos separados da 
pa r t e solida, tendo apenas passado por um processo de 
desinfecção mui to imperfei ta , deve prejudicar á salu-
bridade do l u g a r ; e acredita que analyses e experiencias 
feitas com todo o cuidado demonstrarão a procedencia 
desta asserção. 

O máo resultado que o Rio de Janeiro tem colhido do 
seu systema de esgotos não é, pois, devido unicamente 
á falta le um abundante suppr imento d'agua para lava-
gem doí canos, como acreditam algumas pessoas. Ha 
no systema vicios graves que devem ser quanto antes 
corrigidos. 

A commissãc deixa, en t re tan to , de estender-se mais 
sobre este assumpto, que já foi objecto de um relatorio 
apresentado por um de seus membros ao min is té r io da 
agricultura em 1872, e do qual occupou-se recentemente 
uma commissão de abalisados profissionaes, nomeada 
pelo mesmo minis té r io . E passa a t ra ta r especialmente 
da ventilação c desinfecção dos closets no in te r io r das 
habitações. 

Alli mais do que nos canos de esgotos geraes 
são indispensáveis os apparelhos de ventilação, por-
que os gazes que se escapam nas ruas, diluem-se cm 
grandes massas d e a r atmospherico, que neutra l i sam-
Ihes ao menos parte dos compostos orgânicos e d imi -
nuem seus elleitos destruidores, ao passo que quando o; 
mesmos gazes são a t t rahidosao in te r io r das casas, sobre-
tudo á noi te , concentram-se em um pequeno espaço fe-
chado e viciam o ar já em parte privado de seus pr incí -
pios vitaes pela respiração animal . 

E aqui convém consignar um facto impor tan te , c é 
que a presença 0,1 ausência do mão cheiro nem sempre e 



indicio de iníicionamento ou pureza d o a r : tem-se no-
tado que alguns dos gazes mais perniciosos são dest i tuí-
dos de che i ro . 

Estudando-se os phenomenos que se dão no inter ior dos 
canos de esgotos reconhece-se logo a necessidade inde-
clinável de ventiladores efflcazes. 

No in ter ior desses canos o a r e s t a continuadamente 
sujei to a expansões e condensaçõos produzidas pelas dií-
terenças de temperatura cias massas liquidas lançadas 
nos encanamentos, e a força expansiva doa r , sob*ain-
fluencia de um augmento de temperatura, ainda mesmo 
de pequeno numero de gráos (pois que o ar dilata-se de 
1/491 parte por cada accrescimo de 1 gráo Fahrenheit) 
e bastante para romper a fraca columna d'agua que enche 
o syphão dos closets. 

A differença de temperatura ent re o ar exlerior e o 
do inter ior dos esgotosé outra causa que concorre para 
a t t r ah i r os gazes dentro dos aposentos. Se no ,verão a 
tempera tura do ar exterior d jve ser geralmente supe-
r ior á do inter ior dos encanamentos, o contrario dá-se 
no inverno, e neste caso os gazes dos esgotos tendem a 
escapar-se para o inter ior das casas. 

A causa, porém, mais energica de escapamento de 
gazes é a variação do volume da massa liquida acarre-
tada pelos encanamentos, variação cujo effeito é com-
pr imi r ou dilatar o ar no inter ior dos canos. 

Suppondo-se, por exemplo, que um encanamento es-
teja cheio até a metade, e que nova carga de lí-
quidos venha augmentar o volume de mais uma quarta 
par te , os gazes que antes occupavam metade do tubo 
licarão comprimidos na metade do volume primit ivo, 
e como a pressão dos gazes é inversamente proporcional 
ao volume que occupam, a pressão será augmentada de 
uma atmosphera, equivalente a uma columna d'agua de 
cerca de 10 metros de altura Sob uma tal pressão é evi-
dente que a pequena columna d'agua dos closets não pôde 
olferecer resistencia alguma, se os encanamentos não 
est iverem providos de meios suflicientes dc ventilação. 



O abaixamento da pressão barométrica lambem pro-
voca o escapamento dos gazes dos esgotos e favorece a 
decomposição. 

As considerações que precedem mostram quanto e in-
dispensável prover de meios efíieazes de ventilação, não 
só os canos que ligam os closets aos encanamentos das 
ruas ou aos sumidouros, mas também os que conduzem 
as aguas servidas aos encanamentos geraes. 

Desses meios o que alé hoje tem provado melhor ainda 
é o que usavam os romanos na drenagem dos edifícios, 
e que consiste na collocação de tubos indo do ponto mais 
elevado do encanamento, e o mais proximo possivel do 
closet, alé acima do telhado das casas. 

Esses tubos podem ser providos de apparelhos de 
desinfecção na parte superior , e devem ser collocadosdo 
lado de fóra das paredes. 

E' conveniente que lenham as jun tas bem estanques 
c não terminem perto dos topos das chaminés, nem de 
janellas de outras casas. 

Um erro grave que se commetle em mui tas casas é 
o de se ter um só deposito d'agua para todos os usos 
domésticos e para supprimenlo dos closets. Desta dis-
posição resulta que o tubo conductor d'agua do depo-
silo para o closet torna-se um aspirador de gazes im-
puros que vão contaminar a agua do deposito, a qual fa-
cilmente absorve as impurezas. O meio mais simples 
de evilar esse mal consiste em se ter um deposito es-
pecial para cada closet. 

Convém igualmente que os closets sejam collocados 
o mais longe que fór possivel dos quartos de dormir e 
em aposentos arejados, com aber turas mais próximas do 
tecto do que do soalho. 

Os encanamentos de aguas servidas não devem ter 
communicação directa com os esgotos geraes. 

Um apparelho simples em fôrma de syphão, e ao qual 
deve ser adaptado o ventilador, pôde servir para receber 
as aguas servidas e passal-as para os esgotos das ruas . 

Ha ainda um objecto q u o reclama toda a attenção, 
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pelo importante papel que representa en t re as causas 
da insalubridade desta cidade: refer imo-nos ás fóssas 
de despejo, vulgarmente conhecidas sob a denominação 
de sumidouros. Estes fócos de infecção, que existem em 
muitas casas do Rio de Janeiro, nos bairros onde ainda 
não foram assentados os encanamentos geraes, cons-
t i tuem pelo modo porque são construídos um 'perigo 
ímminente para os habitantes desses lugares, e devem 
ser prohibidos, ou pelo menos sujeitos a medidas que 
a t tenuem seus mãos effeitos. 

Esses sumidouros consistem geralmente em uma ca-
mara de maior ou menor capacidade, cavada no solo, 
revestida de alvenaria de pedra secca e coberta de lages' 
á qual vão ter os canos dos closets o, das aguas servidas.' 
Algumas vezes o revestimento é substituído por um 
simples tonel sem fundo enterrado no chão, e em outros 
é elle in te i ramente supprimido. 

Em taes reservatórios cie matérias organicas em 
constante fermentação formam-se gazes mephiticos da 
peior especie, que inficionam o ar e invadem sem 
cessar as habi tações; e os líquidos carregados de im-
purezas, infiltrando-se no sub-solo, estendem-se a té 
grandes distancias e vão corromper as aguas dos poços, 
que em muitas casas servem para vários usos domés-
ticos. 

A epidemia desenvolvida, não ha muito tempo, em 
Buenos-Ayres não leve outra causa. 

^ concliçdü fundamental de uma fóssa de despejo para 
que possa ser, não permit t ida, mas tolerada, é ser per-
fei tamente estanque; e dizemos tolerada porque tem-se 
reconhecido que é quasi sempre impossível obter-se per-
feita impermeabilidade, ainda mesmo empregando-se 
alvenaria liydraulica para revestimento das paredes e 
dos fundos e para a cobertura das fóssas: a desigualdade 
de resistencia do súlo, as trepidações a que este está 
sujei to, o contacto de matérias corrosivas, a falta de 
cuidado na construcção ou a má qualidade dos materiaes, 
occas ionam cedo ou t a r d e a f o r m a ç ã o de fendas nas Da-M. 4 * 



redes ou no fundo das fóssas, por onde os líquidos es-
capam-se para o sub-solo. 

As perniciosas consequências desse systema são apon-
tadas por todos os profissionaes que na Europa tem sido 
incumbidos do exame das questões relat ivas ao sanea-
mento das cidades ; e é sabido que a elevação da taxa da 
mortalidade em Paris e e m outras cidades da França em 
relação às cidades inglezas, onde se faz uso dos esgotos 
de circulação cont inua, é principalmente devida ao uso 
que fazem os Francezes das fóssas de despejo, ainda que 
construídas e conservadas com mui to cuidado sob a r i -
gorosa vigilancia das autoridades. 

Se, apezar de executado com toda a perfeição, o syg-
tema dá lugar a maléficos resultados, é fácil imaginar 
quaes devem ser os eíTeitos produzidos ent re nós por 
esses receptáculos immundos, d 'onde se desprendem 
gazes infectos e cujos líquidos impregnados de miasmas 
morbificos se derramam l ivremente pelo sub-solo das 
habitações e vão se confundir com as aguas de a l imen-
tação das casas. 

Quasi sempre com esses sumidouros coincidem closets 
imperfeitos, sem agua e desprovidos de todo o meio de 
ventilação', quando não acontece que as próprias fóssas, 
cobertas apenas por algumas taboas, servem ao mesmo 
tempo de closets. 

Parece incrível que em uma cidade, como esta, onde 
o luxo vai invadindo todas as classes da sociedade, sejam 
permitt idos tão repugnantes e perniciosos meios de re -
moção das materia» fecaes, meios que poderíamos cha-
mar de acondicionamento dessas matérias para melhor 
produzirem todos os seus effeilos dest ruidores da saúde 
publica. 

Mas essa é a verdade, e cumpre apontal-a em toda a 
sua nudez para que cada um comprelienda bem a neces-
sidade de, economisando em outros objectos de pura 
vaidade, não poupar despezas para dotar suas habitações 
de closets asseiadose esgotos convenientes . 

As mesmas causas que produzem os phenomenos de 
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compressão e dilatação dos gazes no inter ior dos enca-
namentos de circulação continua determinam effeitos 
analogos dentro das fóssas cobertas, e nestas com maior 
intensidade, porque a capacidade é menor . 

Esses gazes são também de natureza inílamavel, como 
provam alguns factos de explosão observados em Paris . 

E se não se accumulam em quantidade sufflciente para 
comprometterem a solidez da cobertura das fóssas é 
porque a falta de impermeabilidade do envoltorio per-
miUe-Ihesescaparem-secm todas as direcções para irem 
produzii%effeitos não menos desastrosos corrompendo o 
sub-sólo c o a r dos aposentos. 

A commissão entende que é necessário tomar provi-
videnciaspromptas e energicasque ponham termo a um 
mal de tanta gravidade. Convém fazer obstruir os su-
midouros que existem actualmente e obrigar os pro-
prietários das casas, onde existem, a subst i tui l-os, na 
falta de esgotos de circulação cont inua, por fóssas per-
fei tamente estanques, providas de apparelhos de venti-
lação e desinfecção, devendo haver uma chaminé de ven-
tilação especial para a fóssa e outra para o closet, einpre-
gando-se naquella o systema de desinfecção pelo carvão 
de madeira. 

Taes fóssas devem ser esvasiadas periodicamente e 
ficar sujei tasá mais rigorosa vigilancía das autoridades. 

A commissão aconselha também o uso do systema 
Moule, cuja applicação foi autorizada na Inglaterra, e 
que consiste no empregodeum deposito de terra secca 
adaptado ao closet e munido de um apparelho regulador 
da quantidade de terra que deve ser despejada sobre 
cada dejecção. 

A terra secca reduzida a pó tem grande poder absor-
vente e destróe rapidamente os vapores nocivos e o máo 
cheiro. 

Quando empregado convenientemente, este systema 
lem provado bem e tem a grande vantagem de ser eco-
nomico. 

Os produetos que se re t i ram das fossas estanques e dos 
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reservatórios do systema Monie podem ser empregados 
para adubar e fe r t i l i sa r as t e r r a s . 

Os meios que ficam apontados não devem, porém, ser 
considerados senão como palliatives, e só aconselhados 
na falta de um conveniente systema de esgotos de c i r -
culação cont inua, preferível a qualquer outro quando 
construídos e conservados nas condições prescr iptaspela 
sciencia sani tar ia . 

Se no in te r io r das casas não existem os a r ran jos exi-
gidos para o asseio, conforto e hygiene das habitações, 
os que se fazem nas ruas para commodidade publica re-
s e n t e m - s e d o mesmo mal: os miotorios que por ahi se 
tem collocado, desprovidos d'agua corrente e com o in-
ter ior exposto ã curiosidade dos que passam, são fócos 
permanentes de exhalações fétidas, onde a decencia não 
é menos sacrificada do que a salubridade publ ica . Apon-
tados os defeitos, fica indicado o modo de remedial-os . 
Basta prover cada mictor io de uma pena d'agua que o 
lave constantemente , e fechal-o por todos os lados, de 
sorte que as pessoas que delle est iverem se servindo não 
possam ser vistas de fóra. 

Algumas dessas construcções, feitas com elegancia e 
conservadas com asseio, ser iam mais úteis e te r iam mais 
cabimento do que esses kioskos de varias côres e casas 
de quitanda com que u l t imamente se tem atravancado 
as poucas praças que possuímos. 

A humidade do subsolo das habitações é out ra causa 
de insalubridade commum a quasi toda a cidade do Rio 
de Janeiro, e pr incipalmente á parte si tuada em planície, 
onde as edificações tem sido quasi sempre feitas sobre 
pantanosmal desecados. Nas construcções que se fizerem 
d'ora em diante convém evitar esse mal, o que se con-
seguirá facilmente com o assentamento de algumas 
filas de drenos de bar ro , de pequenos d iâmetros , a cerca 
de 0 m , 6 0 abaixo da superfície do sólo, fazendo-os com-
municar com as sargetas das ruas, quando a a l tura do 
t e r r eno o p e r m i t t i r , ou com os encanamentos de aguas 
pluviaes. 
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Um abundante supprimento de agua potável é outra 

condição de salubridade que falta ao Rio de Janeiro. 
A experiencia de outros paizes tem demonstrado que 
um bom systema de esgotos, combinado com um abun-
dante abastecimento de aguas puras, tem sido medidas 
sufíicientes para reduzir consideravelmente a taxa de 
mortalidade em muitas cidades. Mas em relação a este 
assumpto, já tão debatido na imprensa e largamente 
desenvolvido no projecto apresentado pela inspecção 
geral das obras publicas desta corte, a commissão limi-
ta-se a fazer votos para que o governo possa breve-
mente realizar tão importante melhoramento. 

A plantação de arvores nas praças e ao longo dos pas-
seios nas ruas, que t iverem largura sufficiente para 
admit ti 1-as, é uma necessidade indeclinável para o Rio 
de Janeiro, e é de lastimar que objecto de tanta impor-
tância não tenha até hoje merecido toda a attenção da 
nossa municipalidade. 

A utilidade das arvores como abrigo contra a acção 
do sol, sua influencia sobre a purificação do ar, e, mais 
que tudo, sua acção beneflea como meio de combater a 
insalubridade produzida pelas matérias organicas e a 
grande humidade do sólo, são factos incontestáveis que 
a commissão julga desnecessário encarecer. 

Para reconhecer-se a influencia das arvores no sa-
neamento dos terrenos basta attender a que pelas 
raizes ramificadas em todas as direcções ellas roubam 
á terra a agua contendo em dissolução princípios or-
gânicos alteraveis e matérias salinas, e pelas folhas a 
res t i tuem á atmosphera, depois de ter assimilado para 
a sua propria nutrição e desenvolvimento uma grande 
par te com os compostos orgânicos e os sáes. No sólo 
húmido e poroso do Rio de Janeiro os vegetaes devem 
ser , pois, considerados como poderosos agentes de des-
infecção subterranea, e tanto mais efficazes quanto mais 
susceptíveis de rápido desenvolvimento forem os indi-
víduos plantados, porque absorverão mais rapidamente 
as matér ias alteraveis e salinas contidas no sub-solo. 
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A plantação e collocação das arvores devem ser feitas 
com intelligencia e cr i tér io : convêm dis t r ibui l -as de 
modo que as raizes tenham bastante espaço para se es-
tenderem sem serem prejudicadas pelos canos de esgo-
tos nem pelos alicerces das casas; é preciso que as 
especies sejam apropriadas á localidade e que a exposi-
ção lhes convenha ; é, f inalmente, indispensável que 
um certo espaço em torno do tronco seja subst i tu ído 
por terra vegetal de boa qualidade e coberto por uma 
chapa de fe r ro vasada para impedir que a terra seja 
calcada em torno do tronco, e para faci l i tar ao mesmo 
tempo a admissão das aguas e do ar ex ter ior a tê as raizes. 
Quando lia excesso de humidade no sub-solo convém 
rodear cada arvore de tubos de drenagem postos em 
communicação com os encanamentos geraes, como que 
se consegue seccar e arejar o t e r r e n o . 

A limpeza e irrigação das ruas e praças são assumptos 
que al tamente interessam â salubridade publica, esobre 
os quaes a eommissão já leve o p o r t u n i d a d e de emi t t i r 
parecer. E' de absoluta necessidade que esses serviços 
sejam quanto antes organizados como convém á capital 
do Império, e não se poupem despezas para eleval-os ao 
gráo de perfeição que tem at t ingido nas cidades da 
Europa. Neste clima tropical a lavagem das ruas e a 
remoção dos residuos são tanto mais necessários quanto 
a decomposição das matér ias organicas é mais rapida e 
dá lugar a effeitos mais perniciosos. 

A remoção das var reduras das casas e de outros resi-
duos domésticos deve ficar a cargo da mesma adminis-
tração incumbida da limpeza das ruas, e é de toda à 
conveniência que as immundicias não sejam deposi tadas 
sobre a calçada , mas despejadas d i rec tamente nas 
carroças que as tem de t r a n s p o r t a r . 

As aguas estagnadas nas depressões das ruas, p rove-
nientes da imperfeição dos n ivelamentos das calçadas 
ou de alterações destas em consequência do assenta-
mento de carr is de fer ro , collocação de encanamentos, 
e t c . , são outros tantos fócos de miasmas de le te r iosque 
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convém remover p romptament , quér estabelecendo o 
declive regular dos calçamentos, quér melhorando a c a -
nalisação subterranea das aguas pluviaes, onde esla já 
existe, e estabelecendo-a nos outros lugares. 

Tendo o minis tér io da agricultura nomeado ultima-
mente uma commissão para tratar deste objecto e o r -
ganizar o projecto de cartaiisação das aguas pluviaes 
nas ruas e praças da cidade e seus arrabaldes, limita-
mo-nos a mencionar o assumpto como devendo me-
recer toda a at tcnção a bem da salubridade publica. 

De acôrdo com os princípios que enunciou em relação 
á hygiene e conforto das habitações, a commissão pre-
parou e submette á consideração de Y. Ex., no annexo 
n . 1, as regras essenciaes que, no parecer da commis-
são, devem ser observadas na construcção das casas 
particulares. 

Mas a commissão julga do seu dever ponderar que, 
para obrigar os proprietários a observarem na con-
strucção de seus prédios as prescripçõesque o governo 
estabelecer a bem da salubridade e solidez das habita-
ções é necessário que haja cm cada um dos district,os 
em que fôr dividida a cidade um engenheiro ou archi-
t e c t nomeado pelo governo ou pela municipalidade, 
ao qual devem ser submett i ios todos os planos de cori-
strucções part iculares, dentro do mesmo dislricto , • 
ficando a cargo desse funccionario a inspecção e íiscali-
sação das obras até sua conclusão. Um pequeno imposto 
pago ao governo ou á municipalidade por cada prédio 
que se construir , variando a importancia com a exten-
são da área e a altura da fachada do edifício, será suffi-
ciente para compensar as despezas que resultarão da 
creação daquelles funocionarios. Este systema está 
adoptado em Londres, onde os district surveyors, que lá 
são remunerados pelos emolumentos cobrados sobre 
cada casa que se construe e por cada inspecção das que 
ameaçam ruina, são de grande utilidade para a obser-
vância dos regulamentos concernentes á construcção 
dos prédios part iculares . 
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Quanto ã maneira de se realizarem as obras, cujo 

projecto é ora submel t idoa V. E x . , pensa a commissão 
que haveria toda a conveniência em ficarem a cargo do 
Estado, que poderia depois vender a part iculares os 
ter renos beneficiados ao longo das novas ruas e ave-
nidas. 

Por este modo todas as vantagens pecuniarias r esu l -
tantes da realização das obras rever te r iam dentro de 
cur to prazo aos cofres públicos, em proveito coramum 
de todos ; e os importantes melhoramentos de que 
esta capital è digna poderiam ser executados com 
promptidão e não seriam objecto de especulação m e r -
cant i l . 

Prevendo, porém, a opposição que mu i to provavel-
mente encontrar ia a idéa de despender o governo ele-
vado capital em obras que a mui ta gente parecerão de 
puro interesse local, embora se refiram á capital do 
Império, a commissão não duvida aconselhar que se 
en t regue a execução do projecto a uma empresa capaz de 
leval-o aeffei to; enessa hypothese submet te a conside-
ração de Y . E x . , n o a n n e x o n . 2, as bases principaes 
da concessão. 

As obras que no parecer da commissão, devem ser 
feitas desde já são as que, segundo as refer idas bases, a 
empresa tem de executar no prazo de oito annos, a 
saber: 

1 .° Desobstrucção do canal exis tente earborisação 
de suas margens: 

2 .° Prolongamento do mesmo canal até o Andarahy 
econstrucção do tronco em direcção ao mar com todas 
as obras annexas, como galerias lateraes, canalização e 
bacia de recepção das aguas dos morros , pontes, etc. 

3.° Construcção de um cáes ligando a ponta da Chi-
chor ro á praia de S. Ghristovão. 

4.° Aterros dos pantanos e terrenos baixos de u m e 
out ro lado do canal. 

5 . ° Construcção do ramal e estação mar i t ima da es-
trada de fe r ro de D. Pedro II . 



t ronco em direcção ao m a r . Anaarahy e do 
7 o Abertura de uma extensa avenida desdeocamnn 

da Acc amaça-o, canto da rua do Areal, a té a rua do P o m o 
Vermelho no Andarahy. 0 

ru^d° 0 AA bnd r t U rH ^ U m a a V e n Í d a t^nsversal desde a rua do Andarahy pequeno, canto da rua da Fabrica das 
Chita,, até encontrar o prolongamento do b o X a r d Vinte e oito de Setembro. c e v a r a 
n i ? ; ° i l r l P a r a Ç ! 0 d e U m j a r d i m z o o I o 2 i c < > e horto bota* n co junto ao terreno em que tem de ser construído o palácio da Universidade. 

10. Estabelecimento de um grande parque em S . 
C. r i s tovao, e den t ro deste a construcção de um edi-
fício para exposição de machinas e apparelhos desti-
nados a industr ia agricola. 

11. Construcção de uma capella e de uma praça 
de mercado junto ao canal e á estrada de ferro de D. Pedro I I . 

As outras obras indicadas no plano geral consistem 
na aber tura de varias ruas, praças e avenidas, e na 
rectificação ou alargamento de algumas ruas existentes-
c, se bem que sejam taes obras um complemento indis-
pensável das que devem ser feitas desde já, não julga a 
commissão que se deva impôr á empresa a obrigação de 
executal-as s imultaneamente, porque exigiria isso o 
emprego de capital mui to considerável, que não seria 
fácil ob te r . 

Em relação a esses melhoramentos complementares 
basta que por ora, sendo approvado o plano geral , 
fique estabelecido que todas as construcções ou reedifi-
caçOes sejam no fu turo subordinadas aos a l inhamentos 
atli indicados, e a cidade irá pouco a pouco tomando a 
fôrma delineada no projecto, até que novos capitaes se 
fo rmem e se reunam em associação para concluirem-se 
todas as obras. 

O orçamento annexo sob n . 3 mostra que a imoor-M. 5 
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tancia total dos t rabalhos que devem ser feitos desde já 
eleva-se a 32 .000:000^000. 

Com a execução desses t rabalhos a empreza adqu i r i r á 
uma extensa área de t e r renos com cerca de 23.400 m e -
t ros de testada e 40 a 100 m e t r o s de fundo em ruas e 
avenidas largas e arborisadas ; t e r renos que serão, por 
conseguinte , de subido valor e apropriados, quer para 
construcção de habitações par t icu lares , quer pa ra es -
tabelecimentos commerciaes ou i f tdus t r iaes . 

Para fazermos o calculo de rend imento suppuzemos 
que a empreza venderá esses t e r r enos a 1:000#000 o 
m e t r o de testada, e os mater iaes provenientes das de-
molições por 600:000$000, ficando desse modo r edu -
zido "a 8 .000:000$ o capital p r imi t ivo ; e avaliamos ap-
proximadamente em 640:000^1000 a renda annual que 
produzirão o ramal e a estação mar í t ima da estrada de 
fe r ro , o canal, o parque epalac io de exposição, o j a r d i m 
zoologico e hor to botânico, e a praça do mercado, o que 
corresponde ao j u r o de 8 7 . do capital r e s t an t e . 

Verificamos assim que a empresa obterá vantagens 
razoáveis do emprego de seus cap i t ae s , e ac red i ta -
mos que ainda mais lucrará se fizer por si mesma as 
edificações de prédios par t iculares , em vez de dispôr 
dos t e r renos . En t r e t an to , para que estes possam ter o 
valor que suppuzemos, é mis te r que os prédios que 
nelles se l evantarem sejam bonificadas não sómen tecom 
os trabalhos a cargo da empresa , mas ainda com cer tos 
auxil ios por par te do Estado, c o m o isenção de decima 
urbana e dos direi tos de t ransmissão de propriedade, 
concessão g ra tu i t a de pennas d 'agua, e t e . , ao menos por 
u m cer to lapso de t empo . 

Incluímos esses auxilios nas bases que organizámos 
para a concessão, e pensamos que em troca de taes auxi-
lios conseguirá o Estado innumeras vantagens que la r -
gamente compensariam ainda maiores sacrifícios. 

Concluindo aqui este p r ime i ro re la tor io , pedimos a 
V . E x . que nos releve qua lque r fal ta , sem duvida ine-
vi tável em trabalho de tan ta magni tude , e s incera-
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mente agradecemos a V. Ex . a subida prova de con-
fiança com que nos dist inguiu incumbindo-nosde uma 
tarefa que consideramos summamente honrosa. 

Deus guarde a V. Ex .—I l lm. e E x m . S r . conse-
lheiro Dr . João Alfredo Corrêa de Oliveira, mui to 
digno minis t ro e secretario de estado dos negocios do 
império.—Francisco Pereira Passos.—Jeronimo Rodrigues 
de Moraes Jardim.—Marcellino Ramos da Silva. 



A N N E X O N . 4 . 

Regras para a construcção de casas particulares. 

A r t . 1.° A altura das fachadas das casas particulares 
será medida, no meio da fachada, da linha de intersecção 
da parede com o terreno adjacente, ao ponto mais ele-
vado da platibanda ou balaustrada superior, ou até a 
beira do telhado, se este fôr saliente. 

Essa altura não excederá de: 
12 metros nas ruas de menos de 7 metros de largura. 
16 metros nas de 7 metros ou mais e de menos de 10 

metros de l a rgura . 
20 metros nas ruas de 10 metros ou mais de largura. 
A r t . 2.° As fachadas distantes do alinhamento das 

ruas ficarão sujei tas ás alturas marcadas para as que es-
t iverem situadas nesse alinhamento, todas as vezes que o 
afastamento não exceder 3 metros . 

Art. 3.° Os edifícios collocados no canto de duas ruas 
de larguras desiguaes poderão ser elevados á altura mar-
cada para a rua mais larga. 

Esta mesma regra será permittida quando o edifício 
fôr collocado no espaço comprehendido ent re duas ruas 
de larguras ou niveis differentes, ou no ponto em que 
uma rua mudar de largura ou de nivel . 
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Ari. 4 .° Os prédios situados a mais de 3 metros do 

alinhamento das ruas poderão ter a altura marcada para 
os das ruas de largura igual á distancia da fachada 
desses prédios ao lado opposto da rua. 

Art. S.° Em cada andar a altura minima nos aposen-
tos habitados, medida entre o soalho e o forro, no lugar 
correspondente ao ponto mais baixo deste quando fôr 
inclinado, será de 3 metros. 

Art. 6 .° A saliência das beiras dos telhados ou das 
varandas e sacadas sobre a rua, não poderá ser de mais 
de 0 , m 50da vertical levantada sobre a aresta exterior do 
socco da fachada. 

Art. 7.° A face exterior das trapeiras deve ficar pelo 
menos 0 , m 3 0 recuada para dentro do paramento exterior 
do muro de face do prédio, e a sua largura não excederá 
l m 5 0 . 

Art. 8 . ° As paredes dos prédios serão feitas de pedra, 
tijolo ou outra qualquer materia durável e incombus-
tível, e seus alicerces assentarão sobre o solo resistente 
ou sobre qualquer substruetura solida. 

Art. 9 .° As pedras, tijolos e outras substancias seme-
lhantes, de que forem feitas as paredes, serão conve-
nientemente ligadas com boa e solida argamassa de cal 
ou cimento. 

Art. 10. A projecção da base dos alicerces das pare-
des para cada lado destas, será pelo menos igual á terça 
parte da espessura da parede ao nivel do solo, e a espes- * 
sura dos alicerces deve ir diminuindo por degráos re-
gulares. 

Art. 11. As paredes exteriores e divisórias das casas, 
feitas de pedras ou tijolos dispostos em fiadas horizon-
taes e regulares, terão as seguintes espessuras mínimas: 

Altura até 8 metros. 

1 . 0 andar, espessura das pareces 0 , m 4 0 
2 .° andar » » O,"35 
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Altura até 12 metros. 

! . • andar, espessura das paredes O,'"80 
2.° andar « » 0 , m 40 
3 .° andar » » 0 , m 35 

Altura de 12 a 16 metros. 

1.° andar, espessura das paredes 0 , w 60 
2.° andar » » 0 , m 50 
3.° andar » » 0/"40 
4.° andar » • 0, n , 35 

Altura de 16 a 20 metros. 

1." andar, espessura das paredes O,'"70 
2.° andar » » 0 , m 60 
3.° andar » » 0 , m 50 
4.° andar » * <V'40 
5.° andar » » 
Sea distancia de uma parede externa ou divisória a 

outra também externa ou divisória fôr de mais de 12 
melros, as espessuras acima serão augmentadas de 
O m 1 0 para cada 4 m mais de distancia. 

'Entende-se por parede divisória a que divide duas 
casas ou dous corpos differentes de uma mesma casa, 
não se comprehendendo nas p r e s c r i p t s acima as di-
visões que separam os aposentos uns dos outros. 

Art. 12. As paredes feitas de pedras que não forem 
dispostas em fiadas horizontaes e regulares, terão em 
espessura mais 33 °/0 além das dimensões marcadas no 
artigo precedente. 

Art. 13. Se a altura de um andar exceder lb vezes 
a espessura minima marcada para as paredes desse andar, 
a espessura de suas paredes externas e divisórias será 
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augmentada de 4/16 da altura do mesmo andar ; mas 
esse augmento de espessura pôde ser limitado a pilares 
convenientemente distr ibuídos, cujas larguras collec-
tivas se elevem a 1/4 do comprimento total da parede* 

Ar t . 14. A altura de um andar, cujas paredes ex -
ternas ou divisórias, feitas de pedras ou tijolos dispostos 
em fiadas horizon taes e regulares, não ti verei® mais 
de 0 , m 3 o d e espessura, não excederá 3 , m o 0 . 

Ar t . 15. Os tijolos usados na construcção das pa- ; 

redes serão cosidos, bem resistentes, e não terão mais 
de 0 , m 2 6 nem menos d e 0 , m 2 2 d e compr imento . 

A r t . 16. O vigamento dos soalhos e coberturas deve 
ter um apoio, na direcção do comprimento das vigas, 
de 0 , m 2 5 pelo menos, em cada extremidade, sobre as pa-
redes mestras , e no lugar do apoio será collocada uma 
pedra ou peça de ferro que tome pelo menos toda a lar-
gura da viga e se estenda até metade ao menos da es-
pessura da parede. 

Ar t . 17. As coberturas dos prédios serão de telhas 
ou outra qualquer mater ia incombustível . 

A r t . 18. As chaminés das casas serão feitas de ferro, 
cobre, tijolo, pedra, ou outra qualquer substancia du -
rável e incombustível; serão levantadas até um met ro 
pelo m«nos acima do telhado, tomada essa medida do 
ponto mais alto da linha dejuncção com o telhado, e em 
caso algum terão menos de 10 metros contados do nivel 
da r u a . Quando a al tura da chaminé acima do telhado 
exceder a 2 , m 5 0 medidos do ponto mais alto da linha de 
juncção com o telhado, será esse excesso de al tura acima 
do telhado mantido firme por meio de estaes ou de 
qualquer outro modo, quando a chaminé não fór cons-
truída de pedra ou tijolo e em condições taes que possa 
manter-se firme por si mesma. 

Ar t . 19. Debaixo e em torno de cada fogão será co-
berto com uma camada de concreto, de tijolos ou de 
qualquer outra substancia incombustível e não con-
d u c t o r de calor, d e 0 / ' 0 3 pelo menos de espessura, um 
espaço que não terá menos de um metro de largura 
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além da do fogão, nem menos de um metro do compri-
mento além do do mesmo,quando o soalho da cozinha fór 
do madeira ou outra qualquer substancia combustível . 

A r t . 20. Nenhuma peça de madeira ou de qualquer 
ou Ira materia combustível será collocada a menos de 
0 m , 50 do in te r ior das chaminés . 

. A r t . 21. As coberturas das casas, e as sacadas, va-
randas e outras saliências das mesmas, devem ser pro-
vidas de canos e conductores, de modo que as aguas plu-
viaes não caiam na r u a . 

A r t . 22. Todas as casas habitadas, ou destinadas a 
serem habitadas, devem ser construídas e dispostas de 
tal modo que cada sala ou quar to tenha uma abertura 
nunca infer ior a um metro quadrado para a rua ou para 
um quintal ou área descoberta de 10 metros quadrados 
pelo menos de extensão. 

Ar t . 23. Cada habitação será provida de uma latrina 
em communicação com os esgotos geraes, e, na falta 
destes, com uma fóssa impermeável que possa seresva-
siada de vez em quando, ou ainda com um deposito por-
tátil, no caso em que seja applicado o systema Moule ou 
outro fundado no mesmo principio do emprego da terra 
secca como absorvente dos vapores e humidades das la-
t r inas . As fóssas impermeáveis serão cobertas por uma 
abobada e não terão menos de dous metros de altura no 
cen t ro . 

Cada fóssa será munida de uma clupla chaminé de ven-
tilação, e de uma abertura de extracção, devendo esta 
ser collocada no centro da abobada. O tubo de despejo 
será vertical e não terá menos de 0 , m 15 de diâmetro 
i n t e rno . 

Este será igualmente o d iâmetro minimo dos tubos 
de communicação das latrinas com os esgotos geraes 
onde estes exis t i rem. 

As latr inas serão collocadas em lugar que tenha ja-
nella para fóra e serão providas de chaminés de vent i -
lação de 0 , m 08 a 0 , m 10 de d iâmetro in te rno . Essas cha-
minés terão todas as juntas bem estanques, e serão as-

ai. 0 



sentadas do lado exterior da casa ; part i rão de um ponto 
do encanamento proximo ao syphão e elevar-se-hão até 
acima dos telhados das casas. 

As aguas servidas não serão levadas para as fóssas per-
tencentes ás la t r inas ; e quando encaminhadas para os 
esgotos geraes, onde estes exis t i rem, será o respectivo 
encanamento interrompido do lado exter ior da casa , . 
no quintal ou arca descoberta, por uma bacia de recep-
ção e um syphão munido de chaminé de venti lação. 
Ás fóssas serão construídas o mais longe possível das 
casas de habitação e dos poços. 

A r t . 24. Os encanamentos de esgotos serão perfei ta-
mente estanques na parte situada debaixo das casas e 
terão uma inclinação de nunca menos de 1 por 60. 
Quando forem feitos de tubos de barro serão, debaixo 
das casas, enterrados em um leito de concre to . 

Ar t . 25. Os depositos d'agua potável ou para uso das 
cozinhas serão de pedra, ou de fer ro , e cm nenhum caso 
forrados de chumbo. Taes depositos não fornecerão 
agua ás latrinas ou mictorios, e nem os respectivos 
tubos de sobras terão communicação alguma com os en-
canamentos de esgotos oud'aguas servidas, a fim de não 
absorverem gazes mephiticos. 

A r t . 26. As latrinas e mictorios serão providos de 
agua de depositos especiaes, e não terão communicação 
directa com os encanamentos geraes d'agua potável . 

Ar t . 27. 0 terreno destinado á edificação de casas de 
habitação será perfei tamente deseccadopor meio de 
tubos ou canaes de drenagem, antes de se proceder á 
construcção das paredes. 

Ar t . 28. As presentes regras serão applicadas á con-
strucção dos novos prédios, e á reconstrucção dos exis-
tentes, quando mais da metade destes, medida em me-
tros cúbicos, fôr demolida. 

Rio de Janeiro em 12 de Janeiro de 1 8 7 F r a n c i s c o 
Pereira Passos.—Jeronimo Rodrigues de Moraes Jardim.— 
Marcellino Ramos da Silva. 



A N N E X O N . 2 . 

Melhoramentos da cidade do Rio de Janeiro na parte comprehendida entre o Campo da Acclamacão e o Andarahy. 

Bases para a concessão a uma empreza. 

I. 
A empreza obriga-se a executar as seguintes obras, 

segundo o plano geral e perfis typos organizados por 
ordem do governo, e de conformidade com as especifica-
ções e planos de detalhes que o mesmo governo ap-
pro var : 

1 . ° Desobstruir o canal existente, cercal-o de g ra -
dil de ferro e arborisar suas m a r g e n s ; 

2 .° Prolongar o refer ido canal em linha recta até o 
Andarahy, sobre uma extensão de 2.790 metros, empre-
gando-se ahi, se fôr exigido, as comportas necessarias 
para conservar dentro do canal l m , 3 0 de agua em toda a 
sua extensão; e de um ponto desse prolongamento, f ron-
teiro á ponte da estrada de fer ro de D. Pedro II, cons-
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t ru i r um novo canal de 1.600 metros de extensão, que 
receba as aguas do canal existente e do seu prolonga-
mento, e vá desaguar en t re as ilhas dos Melões e das 
Moças ; 

3.° Construir en t re o ponto de bifurcação dos dous 
canaes e a ponte da estrada de ferro de D. Pedro 11 uma 
bacia de refugio c uma comporta para conservar 
l m , 3 0 de altura d'agua na parte superior do canal du -
rante as marés baixas ; 

4 . ° Construir de cada lado do canal existente, e dos que 
tem de ser feitos, valias cobertas que recolham e levem 
até o mar todas as aguas pluviaes e servidas, que serão 
por esse modo desviadas do canal aberto ; 

5.° Collocar pontes lixas, de nunca menos de 10 me-
tros de largura , sobre o prolongamento do canal até o 
Andarahy,e pontes levadiças ou gyrantes sobre o novo 
canal em direcção ao mar, sendo todas essas pontes fei-
tas nos cruzamentos das ruas ; 

6 . " Ligar a ponta da Ghichorra á praia dos Lazaros 
por um cães de alvenaria com escadas e rampas de em-
barque e desembarque, e estender esse cáes pela praia 
de S . Christovão até a praça em f ren te á igreja ; 

7.° Aterrar as duas margens do novo canal em di-
recção ao mar, assim como os terrenos baixos á esquerda 
do canal existente, os do matadouro, e quaesquer outros 
comprehendidos no plano de melhoramentos a cargo da 
empreza ; 

8.° Construir no Andarahy uma bacia de recepção 
das aguas dos rios Maracanã e dos outros que descem da 
serra da Tijuca, sendo essa bacia o ponto de par t ida do 
canal prolongado; 

9 .° Desviar para o mesmo canal prolongado as aguas 
do rio Trapicheiro e as do rio Comprido, e quaesquer 
outras que não possam ser levadas ao reservatório, pelos 
caminhos mais directos que fôr possivel obter ; 

10. Em torno da bacia de recepção das aguas da Ti-
juca, e no espaço marcado no plano geral , preparar um 
jardim de aclimação e um horto botânico ; 
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11. Prolongar as duas ruas de S. redro da cidade 
nova e do Sabão do Mangue alô o referido jardim ; 

12. Abrir uma grande avenida de 40 metros de lar-
gura , em linha recta, desde o ponto onde a rua do 
Areal desemboca no Campo da Acclamação até encontrar 
a rua do Portão Vermelho, no cruzamento desta com a 
do Andarahy Grande ; 

13. Abrir uma avenida transversal, passando pela 
t r e n t e d a universidade, hor to botânico, jardim zoolo-
gico e terminando na rua do Andarahy Pequeno no 
ponto de bifurcação da rua da Fabrica das Chitas; ' 

14. Fazer duas avenidas ao longo do canal em di-
recção ao mar ; 

15. Cons t ru i r ao lado da bacia de refugio uma praça 
de mercado; 

16. Construir sobre a margem esquerda do novo 
canal, segundo as condições que forem estabelecidas 
pelo minis tér io da agr icul tura , um ramal da estrada de 
ferro D. Pedro II, com estação marít ima e ponte para 
embarque e desembarque de mercadorias, á qual possem 
atracar s imultaneamente, pelo menos, quatro navios de 
nove metros de calado ; 

17. Construir no terreno actual do matadouro e nos 
que lhe ficam proximos, dentro do espaço marcado no 
plano geral, um grande parque ajardinado e arborisado, 
com lagos e rios ; 

18. Edificar no meio desse parque um grande palacio 
para exposição de produetos nacionaes e estrangeiros e 
especialmente de machinas e apparelhos apropriados á 
lavoura ; 

19. Const rui r sobre a margem direita do novo canal, 
no lugar indicado no plano geral, uma capella, cujos 
desenhos serão fornecidos pelo governo. 

20. Collocar dous chafarizes dentro do parque, um na 
praça do mercado, e mais dous nas margens do canal, 
nos pont os que forem indicados pelo governo. 

21. Dar ás novas ruas, praças, avenidas e cáes a 
forma e perfis marcados pelo governo, calçando-as dc 



parallelipipedos, e arborisando as praças e avenidas c 
os passeios das ruas de mais de 15 metros de largura ; 

82. Observar na construcção, distr ibuição e disposição 
interna das novas casas de habitação as prescripções que 
forem estabelecidas a bem da hygiene e commodidade 
publica ; 

23. Conservar sempre desobstruído o canal existente 
c seus prolongamentos em direcção ao Andarahy e ao 
mar , e manter em perfeito estado de limpeza as margens 
dos mesmos canaes, assim como o parque, mercado, 
jardim de aclimação e hor to botânico duran te o prazo 
da concessão. 

II. 

U governo concederá á empreza: 
1.° Pleno dominio util de todos os terrenos devolutos 

ou nacionaes comprehendidos na área de melhoramentos 
a cargo da empreza ; 

2.° Faculdade ampla de edificar nos ditos terrenos, 
sujeito aos al inhamentos das novas ruas, avenidas, 
praças e cáes e á disposição cio § 22 da condição l . a ; 

3.° Preferencia em igualdade de circumstancias para 
aber tura , alargamento ou rectificação das praças, ave-
nidas o ruas não mencionadas na condição l . a , mas com-
prehendidas no plano geral de melhoramentos do campo 
da Acclamação ao Andarahy ; 

4.° Pleno dominio directo dos terrenos conquistados 
pela empreza sobre o mar , menos os espaços necessários 
para as novas ruas, praças, avenidas e cáes ; 

5.° Direito de desapropriar, segundo as leis vigentes 
ou que forem decretadas, os ter renos e edificações 
que forem necessários para execução das obras de me-
lhoramentos a cargo da empreza. 

6 . ° Dispensado imposto da decima urbana e do de 
transmissão de propriedade por 20 annos, para todas as 
casas de habitação que se construírem nos terrenos da 



empreza durante os primeiros dez annos, sendo a mesma 
dispensa feita a favor da praça de mercado e palacio de 
exposição. 

7.° Fornecimento gra tui to d'agua pelo mesmo lapso 
de tempo para todos os prédios isentos do imposto da 
decima urbana . 

8 .° A propriedade e l ivre uso por 90 annos do canal 
existente e seus prolongamentos, com todas as obras 
annexas que não forem de servidão publica. 

9 .° A propriedade, uso e gozo por 90 annos do ramal 
da estrada de ferro com estação marí t ima e ponte de 
embarque e desembarque annexa á mesma. 

10. Direito privativo de estabelecer pontes c t r a -
piches para cargas em qualquer ponto da extensão do 
cáes construido pela empreza, não podendo taes pontes 
e trapiches serem estabelecidos sem prévia autorização 
do governo, que se reserva o direito de concedel-a ou 
não . 

11. Direito de cobrar uma taxa de entrada, appro-
vada pelo Governo, das pessoas que frequentarem o 
parque e palacio de exposição, assim como o jardim de 
aclimação e horto botânico ; sendo isentos dessa taxa, 
quanto ao horto botonico e jardim zoologico, osalumnos 
e lentes cia Universidade. 

12. Direito de cobrar pelo uso da praça do mercado, 
ramal da estrada de ferro , e armazéns e ponte da estação 
mar i t ima, as taxas que forem fixadas de accôrdo com o 
Governo. 

13. Autorização para, de acordo com a municipali-
dade, assentar trilhos provisorios nas ruas para o trans-
porte das terras destinadas aos a terros que a empreza 
tem de fazer. 

14. Direito privat ivo de estabelecer carris de ferro 
de tracção animada, sem prejuízo dos privilégios exis-
ten tes , para o t ransporte de cargas e passageiros, 
dentro das áreas beneficiadas pela empreza, ficando a 
concessão desses carr is de ferro dependente de autori-
zação especial do Ministério da Agricultura. 
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líi. Uma gratificação pccuniaria pela importação do 

operários morigerados, até o numero do 3.000, destinados 
aos trabalhos da empreza. não excedendo tal gratifica-
ção á metade da que tem sido concedida pelos colonos 
destinadosá lavoura. 

III . 
A gratificação ou auxilio a que se refere o u l t imo pa-

ra graph o da condição precedente não será pago senão 
depois de concluídas todas as obras mencionadas nos §§ l 
a 20 da condição 1. ' , e satisfeitas as outras clausulas desta 
concessão. 

IV. 
Os trabalhos da empreza começarão no prazo impro-

rogavel de doze mezes, sob pena de caducidade da con-
cessão e ficarão terminados no de oito annos, devendo 
nessa época estarem plenamente satisfeitas todas as obri-
gações estipuladas nos §§ 1 a 23da condição l . a 

V. 
No fim do prazo de 90 annos, contados desta data, re-

verterão para a municipalidade a praça do Mercado, e 
para o Governo o canal, parque, palacio de exposição, 
ja rd im de aclimação e horto botânico, ramal da estrada s 
de ferro, estação mar í t ima e ponte annexa á mesma, 
não recebendo a empreza indemnização alguma por isso, 
e ficando na posse de todas as suas outras construcções, 
como casas, armazéns, e tc . 

YI. 
Nenhum a ter ro será feito ncs lagares a que chegam 

as marés cheias sem que pr imeiro estejam concluídas as 
obras do novo canal cm direcção ao mar c do caes da 
C h i c h o r r a a S . Christovão, 
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VII. 
Antes de proceder á execução de qualquer obra deverá 

a empreza submettcr os respectivos planos completos e 
especificações minuciosas á approvação do Governo, o 
qual poderá ordenar as modificações que julgar necessá-
rias de acôrdo com as presentes clausulas. 

VIII. 
Nenhuma obra será considerada concluída, e menos 

poderá ser utilisada pela empreza, emquanto não fôr 
definitivamente approvada pelo Governo. 

IX. 
A empreza sujei ta-se á multa de 10:000^000 por cada 

mez de demora na conclusão das obras além do prazo es-
tipulado, e terá direi to a um premio equivalente por 
cada mez que adiantar á conclusão das mesmas obras. 

X . 
A empreza terá sua séde ou um representante respon-

sável no Rio de Janeiro, onde serão decididas todas as 
questões que se suscitarem entre o Goveqnoe a empreza 

4 ou ent re esta e os particulares, ficando a mesma em-
preza sujeita a todas as leis e regulamentos do Império, 
sem direito a recorrer , em caso algum, a tribunaes es-
t rangeiros . 

Rio, 12de Janeiro de 1875. ~F. P. Passos.—Jeronymo 
R. de M. Jardim.—Marcellino Ramos da Silva. 
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A N N E X O N . 3 . 

Melhoramentos da cidade do Rio de Janeiro na parte comprehendida entre o Campo da Acclamação e o Andarahy. 

ORÇAMENTO 
DESPEZA. 

I. 
Avenida do campo da Acclamação, canto da rua do Areal, 

á rua do Portão Vermelho no Andarahy Grande, 4.870 
metros de extensão e 40 metros de largura : 

Desapropriações de prédios e terrenos sobre uma zona 
de 120 metros, comprehendendo a largura da avenida e 
mais 40 metros para cada lado: 
Entre o campo da Acclamação 

ea rua do Areal 
Entre as ruas do Areal e Ge-

neral Caldwell 
Entre as ruas do General Cal-

dwell e das Flores 
Entre as ruas das Flores e 

Bom Jardim 1.311:000$ 

480:000$ 
694:000$ 
654:000$ 
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E n t r e as ruas do Bom Jardim 

e S. Christovão 786:000,> 
Ent re as ruas de S. Chris-

tovão e Mattoso 638:000.$ 
Collegio das irmãs da Cari-

dade no mor ro da Baro-
neza de Lage 150:000> 

E n t r e as ruas do Mattoso e S. 
Salvador 366:000$ 

En t re as ruas de S. Salvador 
e S. Francisco Xavier 280:000$ 

E n t r e a s r u a s d e S . Francisco 
Xavier e Por tão Vermelho. 841:000$ 

6.200:000$ 
Excavação de 747.000metros 

cúbicos de terra no morro 
da Baroncza de Lage e r e -
moção dessas terras para 
a terro dos terrenos en t re 
as ruas do Conde d 'Eu c 
Sabão do Mangue, a 1$000 
o metro cubico 747:000$ 

Preparação do leito , calça-
mento e arborisação da 
avenida, incluindo a praça 
c i r cu la r , 175.000 metros 
quadrados a 8$000 o metro 
q u a d r a d o . . . 1.400:000$ 

8.347:000$ 
II. 

Jardim zoologico e horto botâ-
nico entre a Villa Izabel e o 
Andarahy Grande.—Area de 
854.750 metros quadrados: 

Desapropriação de prédios e 
terrenos para o j a r d i m . . 900:000$ 

Preparação do jardim 850:000$ 
1.750$000 
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200:000$ 

256:000$ 
456:000$ 

IV. 
Parque de S. Christovão : 
Desapropriação de prédios e 

terrenos 100:000$ 
Ajardinamento e arborisação 400:000$ 
Construcção do palacio para 

exposição 2.000; 000$ 
— 2.500:000$ 

V. 
4 Construcção do canal: 

Desobstrucção e reparação do 
canal existente 60:000$ 

Prolongamento até o Anda-
r a h y , incluindo pontes, 
comportas, etc 2.200:000$ 

Bacia de refugio no entronca-
mento 90:000$ 

Prolongamento do canal em 
direcção ao mar , incluindo 
as pontes sobre o canal e 
uma comporta 1.400:000$ 

III. 
Avenida em frente ao jardim 

zoologico e horto botânico, 
890 metros de extensão 
sem a praça circular , e 40 
metros de largura : 

Desapropriação de prédios e 
terrenos 

Preparação do leito, calça-
mento e arborisação da 
aven ida , 32.000 metros 
quadrados, a 8$000 o metro 
quadrado 
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Galerias cobertas de um e 
outro lado do canal e seus 
prolongamentos 2.700:000$ 6.450:000$ 

VI. 
Prolongamento do canal do 

Mangue e ruas lateraes em 
direcção ao Andarahy, com 
a extensão de 2.790metros 
e a largura de 82 metros 
e em direcção ao mar com 
a extensão de 1.600 metros ^ 
e a largura de 52 metros: 

Desapropriação de prédios e 
terrenos 2.120:000$ 

Preparação do leito, calça-
mento e arborização das 
ruas lateraes, incluindo a 
praça circular, £36.000 
metros quadrados, a 8$000 
o metro quadrado 1.888:000$ 

Ajardinamento e arborização 
das margens do canal exis-
tente 90:000$ 4.098:000$ 

VII. 
Càes da ponta da Chichorra á 

praça de S. Christovão, 1.800 
metros de extensão, a350$ 
o metro corrente 630:000$ 

Preparação do leito , calça-
mente e arborisação das 
avenidas sobre o cáes , 
82.800 metros quadrados, 
a 8$000 o metro quadrado 662:400$ 1.292:400$ 
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A7 III. 

Aterro das duas margens do 
canal em direcção ao mar e 
de todo o espaço limitado pelo 
cáes da ponta da Chichorra d 
praia dos Lazaros: 

3.800.000 metros cúbicos a 
1$000 o metro c u b i c o . . . . 3 .800:000$ 

Ramal da estrada de ferro de 
D. Pedro JJ, estação marí-
timo, ponte sobre o mar. . . 1.400:000$ 1.400:000$ 

X. 
Bacia de recepção ecanalisação 

dos rios que descem da Tijuca. 300:000$ 300:000$ 

3:800:000$ 
IX. 

XI. 
Construcção de uma praça de 

mercado entre o canal e a 
estrada de ferro de D. Pe-
dro II, ao lado da bacia de 
refugio 400:000$ 400:000$ 

/ XII. 
Construcção de uma capella ao 

lado direito da estrada de 
ferro de D. Pedro II, e en-
tre esta e o canal 250:000$ 250:000$ 

XIII. 
Collocação de 5 chafarizes mo-

numentaes 100:000$ 100:000$ 

31.143:400$ 
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Eventuaes 856:600$ 856:600$ 

32.000:000$ 
RECEITA . 

23.400 metros de testada com 
40 a 100 melros de fundo 
nas novas praças, avenidas, 
ruas e eáes construídos pela 
empreza , e incluidos no 
orçamento da despeza, a 
1:000$ o metro de testada 23.400:000$ 

Producto das demol ições . . . . 600:000$ 
24.000:000$ 

Resta o capital de Rs. 8.000:000$ 
O rendimento deste capital 

provirá das seguintes fon-
tes, a saber : 

Ramal e estação mari t ima da 
estrada de ferro de D. Pe-
dro II, por a n n o . . 400:000$ 

Navegação do canal, i d e m . . . 40:000$ 
Entradas do jardim zoologico 

e horto botânico por anno. 50:000$ 
Ditas no parque de S. Chris-

tovão, idem 90:000$ 
Alugueis na praça do mer-

cado, idem 60:000$ 
Total por anno. Rs 640:000$ 

Corresponde esta renda ao 
juro de 8 % do capital 
acima de 8 .000:000$. 
Rio, 12 de Janeiro de 1875.— F. P. Passos.—Jerony 

mo R. M. Jardim.—Marcdlino Ramos da Silva. 


