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A RADIOACTIVIDADE DAS AGRJAS MIKERAES DO ESTADO DE SÃO PAUIO

Advertência preliminar

Teve o provecto professor e dedicado secretario da 
Escola Polytechnics de Sao Paulo, dr. Rodolpho de S. Thiago, 
a feliz iniciativa de incumbir alguns especialistas do estudo 
das aguas mineraes do mesmo Estado» Devia, naturalmente, ser 
restringido tal estudo ás fontes mais empregadas e conhecidas.

Coube-nos a parte da determinação das característi
cas physieas dessas aguas. Teriamos com grande prazer dado um 
largo desenvolvimento a este trabalho; mas a falta de appare- 
lhamento appropriado obrigou-nos a cingir a nossa tarefa ás me
didas de radioactividade temperaturas e volumes das aguas em 
questão.

Cremos interessante dar publicidade aos resultados 
obtidos, que serão completados mais tarde com a das analyses 
chimicas e bacteriológicas, a cargo de distinetos profissionaes, 
lentes da Faculdade de Medicina e da Escola Polytechnica deste 
Estado.

Pode parecer ao leitor, e justif icadamente, que sahi— 
mos em demasia do quadro conveniente a este trabalho, descre
vendo apparelhos e methodos de pesquiza, seja entrando em minu—
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cias de facil obtenção nos trabalhos relativos á radioactivi
dade»

Pizemé-lo propositalmente, Pensamos que valia a pe
na aproveitar esta opportun! da de para divulgação# Muitas pes
soas, com boa cultura de scienoias naturaes, têm a falsa im
pressão de que as medidas de radioactividade sao muito compli
cadas, talvez misteriosas; quizemos desvanecer o preconceito, 
e tanto quanto possivel mostrar que não existe de facto maior 
difficuldade numa medida de radioactividade, do que na pesagem 
com precisão de uma substancia hygroscopica# B esperamos me
recer o perdão, em visto do que acabamos de expôr, do leitor 
benevolente, por termos abusado da sua paciência#

Para finalizar, não podemos deixar passar sem menção 
as amaveis facilidades feitas, sem excepção, pelas Emprezas que 
exploram actualmente as fontes estudadas, para que pudessemos 
levar a bom cabo a nossa missão# À todas, portanto, externa
mos aqui os nossos vivos agradecimentos#

 oOo— —
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Significação deste estudo

Se bem que não exceda algumas dezenas de grammas a 
quantidade de radio metallico obtido até hoje nas diversas usi
nas trabalhando na sua extracção, estão as substancias radio
activas profusamente espalhadas na Hatureza em estado de extre- 
ma diluição; pode-se mesmo dizer que é a radioactividade uma 
propriedade geral da matéria* Particularmente, as aguas mine
ral! sa das ou desprovidas de saes, frias ou thermaes, que pro
vêm de maior ou menor profundidade da croata terrestre, apre
sentam propriedades radioactivas* Daqui se infere que nao bas
tam simples determinações qualitativas para se decidir da radio
actividade de um certo corpo ; são forçosas as determinações 
quantitativas, e sómente é licito applioar a um corpo o appe- 
llido de radioactivo, quando sua radioactividade excede um cer
to valor minimo*

A descoberta da radioactividade na agua das fontes, 
levou á supposição de que a acção physiologica dessas aguas po
deria encoiitrar nella a sua explicaçao* 0 que de facto uma 
substancia radioactiva? B 1 uma substancia que por assim dizer

r-

se está desaggregando, e emittindo coneomit^ntemente energia 
sob a quadrupla forma: electrica, thermica, chimica e luminosa. 
Bssa energia, cedida ao meio ambiente, o organismo humano por 
exemplo, pode sem duvida produzir sensíveis modificações, tal
vez mesmo estimular a vitalidade das eellulas. E* sabido des-



de ha multo que certas aguas consideradas medicinaes e ás quaes 
se attribuera effeitos physiologieos moito a^centuados, não re
velam composição ohimica particular«

Liehig, apezar da maravilhosa estructura do seu cere- 
bro, era sujeito com0qualquer mortal ás mórbidas contingências
À Natureza humana* Obrigado^ por motivos de saude alterada a 
procurar Bad-Gastein, onde conseguiu o seu restabelecimento em 
curto prazo, deu—se ao trabalho de fazer um estudo chi mie o des
sas aguas ; achando uma composição pouco differente da de qual
quer agua potável, escreveu; "As propriedades curativas das a- 
guas de Bad-Gastein não podem ter uma origem chimica ; sómente 
phenomenos electromagnéticos, com séde nas ditas aguas, pode
riam explicar a sua acção benefica sobre o organismo humano",

No tempo em que Liebig exprimia o que acabamos de 
transcrever, eram desconhecidos por completo os phenomenos de 
radioactividade, e sómente uma profunda intuição das coisas po
deria leva-lo a tal concepção, A descoberta dos phenomenos ra
dioactivos veiu, portanto, talvez justificar as propriedades 
virtuosas que o instincto do vulgo ou a tradiçao attribuera a 
certas aguas.

Corpos radioactivos

As propriedades radioactivas da materia estão intima
mente ligadas á constituição do atomo# Segundo Rutherford, é 
o mesmo constituído por um núcleo carregado positivamente no 
qual se concentra toda a sua massa, e em torno do qual gravitam,



taes como planetas ao redor de um sol, um numero determinado, 
para cada elemento, de partículas negativas ou electrons; estes 
descrevem orbitas circulares ou ellipticas. Por um processo 
mysterioso e que até hoje não poyde de modo algum ser influen
ciado, accelerado ou retardado, por qualquer acção catalytiea, 
os atomos das matérias radioactivas são séde de verdadeiras ex
plosões; a estas corresponde uma libertação de energia sob a 
forma de radiações espeeiaes, e apparecem simultaneamente novos 
atomos, digamos novos elementos, gerados a partir da materia ra
dioactiva em desaggregação# 0 antigo sonho dos alchimistas, a 
transmutação da matéria, nao é portanto uma utopia#

irão queremos entrar nas minúcias destes phenomenos, o 
que nos forçaria a nos alongarmos exaggeradamente; citamos ape
nas que todo corpo radioactivo emitte tres especies de radia
ções características:

- raios alpha, constituídos por um nucleo material, gaz hé
lio, carregado com uma carga electrica positiva;

- raios beta, particulas de electricidade negativa ou ele
ctrons, sem supporte material praticamente;

- raios gamma, vibrações do ether analogas aos raios nönt- 
gen e provenientes do choque de electrons contra obstáculos ma-
teriaes.

A emanação

Acabamos de dizer que os corpos radioactivos dão ori
gem por transmutação a uma serie de outros corpos, tambem radio
activos, e isto com libertação de energia. 0 ultimo termo da



serie "bent de ser forçosamente um corpo estável, pqrtanto prati
camente sem radioactividade*

Uma das etapas de qualquer sequencia de corpos radio
activos, a qual representa, empregando uma linguagem pinturesca, 
as varias gerações da arvore genealógica de uma dada familia, é 
sempre um corpo gazoso e radioactivo. Este gaz, classificável 
entre os que os chimicos appellidam de noires (argon, neon,etc,), 
tem na serie do radio o nome de niton, E 1 a chamada emanação do 
radio. As emanações do thorio e do actinio têm uma vida muito 
curta, e por esta razão não podem ser reunidas em quantidades 
mensuráveis.

Os grupos de corpos solidos que resultam das emanações 
radioactivas, particularmente do niton, e que constituem as eta
pas seguintes do processo, ac cumulam- s e sobre as paredes do re
servatório que contem a emanação, eommunioando-lhes tambem acti
vidade, noutras palavras fazendo com que ellas se comportem tam
bem como corpos radioactivos. E* a impropriamente chamada ra
dioactividade induzida, resultante da formação do precipitado 
activo.

Digamos ainda que a emanação é solúvel na agua^ alcool, 
glyeerina e outros líquidos. 0 coefficiente de absorpção da 
mesma é um dado necessário para se fazerem correcções adeante 
indicadas; varia com a temperatura,

Methodos para a determinação da radioactividade

A determinação da radioactividade pode se realisar
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de tun modo ger8.1 segundo très methodos differentes î
a) por meio de anteparos fluorescentes íplatino-cy^neto 

de baryo, sulfure to de zinco);
b) por meio de chapas photograph!cas ;
c) empregando methodos electricos; estes consistem na medi

da das chamadas correntes de saturação.
Tratando-se da medida de radioactividade das aguas mi- 

neraes, sómente é possivel applicar os Ultimos methodos, quanto 
mais que as determinações quantitativas exactas só são forneci
das pelas correntes de saturação.

A emissão de radiações, intimamente ligada com as pro
priedades radioactivas da materia, dá lugar a que o ar ambien
te ganhe a propriedade de conductibilidade electrica, de que 
normalmente ó quasi por completo desprovido. A experiencia 
mostra que, quando se colloca entre duas chapas metallicas pa— 
rallelas ‘>,Tyia substancia radioactiva e se estabelece coneomitan— 
temente uma differençà de potencial entre essas chapas, a cor
rente electrica que atravessa a camada de ar entre as duas cha
pas cresce no começo á medida que se augmenta a differençà de 
potencial entre as chapas. Mas a partir de uma certa volta
gem a corrente permanece constante, apezar da tensão entre as 
chapas continuar a augmentar. Isto significa, que a partir des
ta voltagem todos os centros carregados positivamente ou nega
tivamente, sejam todos os ions, produzidos pelas radiações da 
substancia radioactiva, são utilisados integralmente na convec
ção electrica, existente entre as chapas metallicas; attingiu- 
ae então a corrente de saturação, á qual corresponde um limite



mínimo de tensão entre as chapas, a tensão de saturação»
E* a corrente de saturação que fornece a medida da ra

dioactividade de uma determinada substancia. Devemos notar que 
esta corrente depende, na o sómente da substancia radioactiva em
pregada , mas tambem da forma, dimensões e distancia das duas pe
ças metallicas entre as quaes é provocada a ionisação do ar.

0 apparelho empregado

Has nossas determinações utilisâmes o apparelho chama
do "ffontactoscopio” de Bngler e Si evening, representado na figu
ra abaixo.

Consiste num recipiente 
metallico (1), munido inferiormen
te de uma torneira, e na parte su
perior de uma tubuladura, é. qual 
se adapta um electroscopio de fo
lhas de aluminio (2). A capacida
de do recipiente metallico é de 
cerca de dez litros, e será desi
gnado daqui por deante pelo nome 
de camara de ionisação. 0 ele^i 
ctroscopio pode ser substituído 

por uma rolha de borracha, que fecha hermeticamente a camara 
de ionisação. A figura eschematica da pagina seguinte mostra 
como o apparelho é disposto internamente. Um cylindro de am-



bar (a) serve ao mesmo tempo de isolan
te e de supporte para uma haste verti
cal de aluminio ; a esta são colladas
as duas folhas do mesmo metal e mai to 
delgadas, que divergem da haste verti-

minada por meio de um microscopic sim
ples e de uma escala que se reflecte

cal, formando entre si um certo angulo,
todas as vezes que o electroscopio é 
carregado, Esta divergência deter-

nura espelho adaptado á chapa de vidro, que forma a face anteri
or do electroscopio. As imagens virtuaes, a correspondente 
escala e as das margens anteriores das folhas de aluminio, for- 
mam-se sobre o mesmo plano, evitando-se portanto a parallaxe• 
Para se medir a divergência é necessário somraar as dâas leitu
ras, relativas á folha da esquerda e á da direita, o zero da es
cala coincidindo sensivelmente com o eixo da haste vertieral,
A haste vertical (h) prolonga-se, atravessando a tubuladura du
per i or da eamara de ionisação, naturalmente sem contacto com a 
mesma, Na extremidade da haste adapta-se um cylindro íc), o 
cylindro de dispersão (3), As peças (p) podem se approximar 
ou se afastar da haste (h) para proteção das folhas de aluminio 
no transporte ; (s) representa uma abertura fechada por uma ro
lha de borracha, abertura que permitte introduzir no electros
copio um pedaço de sodio metallico para absorver a humidade,
0 electroscopio é carregado com uma pilha de Zamboni (4), for—
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d? dire ita e da o. 
in;'1 ähs £ôí."ina de

GTs.ph.ico que fornece s. vol teigem do electroscopio 
por meio da somma das leituras effectuadas com 
as folhas de aluminio na escala.
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necendo uma differença de potencial de cerca de 300 rolta ; tam
isem se pode utilisar, em lugar da mesma, uma haste de ebonite 
friccionada com um pedaço de camurça. Has nossas experiencias 
o apparelho foi sempre carregado positivamente.

Graduação da escala do electroscopio

Esta operação é frequentemente necessaria pela simples 
razão, que sendo as folhas de aluminio muito facilmente deterio
ráveis, em virtude de sua fraca espessura, é forçoso substitui- 
las, correspondendo a cada substituição uma curva differente de 
graduação, A curva annexa foi obtida no laboratorio de Blectro- 
technica da Escola Polytechnics, empregando varios geradores de 
corrente continua postos em serie de modo a ofcter uma voltagem 
variavel de 0 a mais de 300 volts. As tensões foram medidas com 
um voltometro de precisão, o polo positivo do gerador tendo si
do ligado ao electroscopio e o negativo á camara de ionisação, 
Eazendo leituras simultâneas no voltometro e na escala do ele
ctroscopio, poude se construiu o graphieo, com o qual facil 
conhecer em qualquer momento o potencial do electroscopio pela 
somma das divergências das folhas do mesmo.

Calculo da corrente electrica na camara de ionisação

Theoricamente, isto é, caso o isolante que supporta 
o cylindro de dispersão fosse perfeito, e o ar que enche a ca
mara de ionisação não estivesse fracamente ionisado, as folhas 
de aluminio uma vez carregadas deveriam apresentar indefinida
mente a mesma divergência.



As coisas &e passam de facto de modo diverso, e adean
te indicaremos o modo de fazer a correcção*

Supponhamos agora que foi introduzida na camara uma 
emanação radioactiva; a massa de ar, comprehend!da entre o cy- 
lindro de dispersão e as paredes internas do recipiente metal» 
lico, torna-se conductora; como existe uma differença de poten
cial entre o cylindro de dispersão e a camara, em comiminicação 
com a terra, estabelece-se uma corrente. As particilas electri- 
sadas positiva e negativamente da massa de ar ionisado, sejam
os cations e os anions, são respectivamente attrahidas pelas1
paredes ao potencial zero e pelo cylindro a um potencial de al
gumas centenas de volts» Estabelece-se no interior do recipi
ente uma corrente electrica que tem como vehiculo os ions em 
movimento, corrente que tem muita analogia com as chamadas da 
conve^cção thermica. Com isto o electroscopio perde sua car
ga e resulta uma diminuição na divergenoia das folhas de alu- 
minio*

0 conjuncto representado pelo electroscopio, cylindro 
de dispersão e camara de ionisação constitue um condensador de 
capacidade conhecida, a qual indicaremos pela letra C, Esta ca
pacidade é medida em unidades electrostáticas, e no nosso appa- 
relho êde 11,2 centímetros. Admitte-se que as voltagens em
pregadas são sufficientes para obter sempre as correntes de sa
turação, o que aliás é facil de verificar» Se o potencial do 
electroscopio cae de um certo valor inicial V a um valor final 
V*, a corrente de saturaçao, em unidades electrostáticas de in
tensidade de corrente, durante o tempo T segundos,gastos na que-
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da, é dada por: I = "s o q"^'*̂ » este coefficiente 300 tendo
sido introduzido para reduzir volta a unidades electrostáticas 
de differença de potencial. Esta corrente mede a actividade 
da emanação. Multiplicando I por 1000, obtem-se a actividade 
medida em Maches, isto é, numa unidade mil vezes menor do que 
a do systems electrostático; este modo de proceder tem a vanta
gem de evitar numéros muito pequenos.

Extracção da emanação

Toma-se um volume conhecido da agua a examinar, e que 
pode variar de 0,25 a 2 litros, conforme a quantidade de emana
ção contida na agua ; esta ultima deve estar a uma temperatura 
próxima da do ar ambiente, caso contrario forçoso préviamen- 
te resfria-la.

Introduz-se muito lentamente e com cuidado a mesma a- 
gua na camara de ionisação, da qual foi retirado o electrosco- 
pio; tapa-se a tubuladura superior por meio de uma rolha de bor
racha e agita-se cerca de 30 segundos. Deste modo o ar que en- 

. <rry
!  ehe a cariara de ionisaçao atravessa a massa de agua provocando 
a sahida do gaz emanação, a qual fica misturada com o ar acima 
da superficie livre do liquido.

Rigorosamente faliando, um certo volume v dessa ema
nação, medido á pressão final a que se acha a mesma acima da 
massa liquida, fica dissolvido nesta ultima, Medindo-se a tem
peratura da agua, é facil conhecer, procurando numa tabella con
veniente o coefficiente de absorpção o£_, a quantidade em volu
me de emanação que ainda fica retifta pela agua; chamando V o
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volume dessa ultima , temos v - o*. V.
Admittamos agora que se substituiu novamente a rolha

de borracha pelo electroseopio; e que se mediu, por meio da cor-
y/ rente saturação originada pela emanação, a actividade A da

mesma; esta actividade corresponde a um volume 10-V litros de e-
manação* Fara se levar em conta o volume da emahação contida
ainda na agua, seria necessário accrescentar a A uma correcção

vadditiva dada por A.oc.--^^” .
Importa observar que, antes de se substituir a rolha de 

borracha pelo electroseopio, é necessário ter o cuidado de incli
nar a eamara de ionisação e retirar, abrindo a torneira inferior, 
parte do liquido, de modo que a pressão interna fique um pouco 
abaixo da exterior* Isto se reconhece por ter cessado o escoa
mento do liquido pela torneira* Graças a este cuidado, evita-se 
o perigo de que escape para fora da camara de ionisação uma quanti
dade sensivel de emanação, no momento em que se retira a rolha*

Determinação da -perda normal

Introduz-se na camara de ionisação um litro de agua 
préviamente fervida, para eliminar emanação que porventura conte
nha* Tampa-se a camara de ionisação, agita-se durante cerca de 
meio minuto* Substitue-se em seguida a rolha pelo electroseopio, 
depois de se ter seccado bem o mesmo introduzindo pela abertura 
lateral s um pedaço de sodio metallico; ao electroseopio deve ter 
sido, naturalmente, adaptado o cylindro de dispersão* 0arrega-se 
o electroseopio, de modo que a somma das duas leituras seja ap— 
próximadamente 30 divisões da escala* Ho fim de meia hora, mais
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ou menos, faz-se nora leitura* As voltagens correspondent® 
é carga inicial e final, e fornecidas pelo graphico, e o tempo 

gasto na queda de tensao permittem calcular a corrente de ioni— 
sação normal ou actividade normal; representa-la-emos por a*

Determinação da actividade total

Uma vez conhecida a actividade normal, e que não deve 
exceder um valor tal que a queda de voltagem do electroscopio 
seja superior a 30 volts por hora, substitue-se a agua fervida 
pela agua a estudar e cujo volume deve ser rigorosamente medida. 
Retira-se a emanação pelo methodo acima indicado; deprehende-se 
tambem do que foi anteriormente exposto como fazer a medida da
corrente de saturação*

Quando se repetem estas medidas, observa-se que os 
valores obtidos vão suvcessivamente crescendo, até se manterem 
constantes no fim de algum tempo; estes valores constantes eram 

/  registrados nas nossas experiencias para os cálculos subse^- 
quentes•

j a razão deste apparente anomalia é p seguinte. Os pro
duetos radioactivos solidos que prove» da emanação (radio A, 
radio B, radio C, etc.), vão se aecumulando sobre as paredes da 
camara de ionisação, e a sua actividade crescente addiciona-se 
já de emanação. E* bom ̂ bservar que a desta ultima cae muito
lentamente.

Indicaremos por A a actividade total*

Actividade dos ureciuitados solidos da emanação, impropriamente 
chamada radioactividade induzida
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logo que duas ou très determinações mostrem que a cor- 
rente de saturação correspondents a A conserva-se constante, re
tira—se rapidamente o electroscopio e a agua a examinar contida 
na camara de ionisação; enche-se esta por completo de agua pré- 
viamente fertida, notando-se cuidadosamente o tempo; Bm segui
da despeja—se a agua, colloca—se o electroscopio e o cylindro 
de dispersão no seu lugar, e passados alguns minutos, rigorosa
mente medidos pelo relogio conta-segundos, determina-se a corren
te de saturação provocada pelo precipitado activo, corrente que 
deve ser corrigida da actividade normal» A actividade dos pre
cipitados soli dos cae com o temp* segundo uma lei perfeitamen
te conhecida. Admittimos nas nossas experiencias que a emana
ção provinha do radio; aliás verificamos, como adiante será mos
trado, que a nossa hypo these era justa* Uma vez que é conheci
do o tempo decorrido entre o momento em que se encheu de agua 
não radioactiva a camara de ionisaçao e o que corresponde á ul
tima medida de corrente de saturação, é facil, entrando com es
te intervalle de tempo numa tabella adequada, achar um divisor 
tal que por elle dividindo o valor corrigido acima indicado se 
obtem a actividade induzida no momento em que se expulsou a e-
manação da camara.

Representarmos a actividade induzida por a1.

Marcha a seguir numa medida de radioactividade

1) - Determina-se a perda ou actividade normal a;
2) - Mede-se em seguida o volume T e a  temperatura da agua 

a estudar ;
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3) - Acha-se a actividade total A, atá obter valores cons
tantes ;

4) - Finalmente, procede-se a determinação da actividade 
induzida a1.

Com estes valores pode—se obter a actividade da agua 
em questão, em Maches por litro, e do modo seguinte :

A .... ' a A-f-A. ̂  •V/ílO-V) - a - a*Actividade procurada * .... — ■ — -- ...---  ,
V

Bxemplo
Hm extracto da nossa caderneta de apontamentos servi

rá para iIlustrar o que acabamos de expor.
Prata 

Fonte Antiga 
Data: 18 de Abril de 1922

Actividade Normal 
Leituras na escala 

Direita Esquerda Somma Voltagem obtida por
meio do graphico14,8 14,9 29,7 248,5

13,6 13,8 27,4 232,9
Differença 15,6 volts
Tempo correspondente 1878 segundos

Velocidade de queda de voltagem 29,9 volts/hora

Volume de agua a ensaiar: 1 litro 
Temperatura da mesma: 21£3 C.
Esta agua foi introduzida na camara de ionisação ás 8 

horas e 32 minutos.

Actividade total 
X : 8 horas e 35 minutos
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Leituras na escala Voltagem obtida por
Direita Esquerda Somma meio do graphic o

15,0 15,1 30,1 251,2
11*4 11,6 23,0 200*0

Differença 51,2 volts
Tempo correspondente 140 segundos

Velocidade de queda de voltagem: 1318 volts/hora
II: 8 horas e 45 minutos e

15,0 15,2 30,2 252,0
10,2 10,4 20,6 í§3uâ

Differença 70,8 volts
Tempo correspondente 182 segundos

Velocidade de queda de voltagem: 1400 Volts/hora
III: 8 horas e 55 minutos

15,5 15,5 31,0 257,5
10.2 10,2 20,4 3.79,5

Differença 78,0 volts
Tempo correspondente 179 segundos

Velocidade de queda de voltagem: 1570 volts/hora
IV: 9 horas e 5 minutos

15.2 15,3 30,5 254,1
10.1 10,2 20,3 179>5_

Differença 74,8 volts
Tempo correspondente 171 segundos

Velocidade de queda de voltagem: 1575 volts/hora
Vi 9 horas e 15 minutos

16.3 16,5 32,8
11.2 U , 4  22,6 196 >„L

Differença 72,6Tempo correspondente 165 segundos
Velocidade de queda de voltagem: 1583 volts/hora
A camara de ionisação foi esvasiada e completamente

cheia de agua préviamente fervida ás 9 horas e 21 minutos.
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Actividade induzida
9 horas e 38 minutos

Leituras na escala Voltagem obtida
Direita Esquerda Somma por meio do graphico

15,0 15,0 30,0 251,0
12,8 12,8 25,6 220,0

Differença 31,0 volts
Tempo correspondente: 6 minutos ou 360 segundos
Velocidade de queda de voltagem: 310 volts/hora 

0 Chemiker-Kalender 1922 II vol. fornece a pags. 422 
para o tempo 20 minutos (17'f'" 6/2) o divisor 0,912« A activida
de induzida no momento em que se fez a ultima determinação de 
actividade total 4 pois de (310-29,9)/0,912 S2307 volts/hora«

Correcção para a emanação dissolvida na agua 
0 formulário que acabamos de citar fornece por meio de

uma simples interpolação, para a temperatura de 21® 3, (ver pag«
/ „ &/ 412 do II vol.) o coefficiente de absorpçao pela agua d? emana

ção; este coefficiente tem no nosso caso o valor de 0,238«

Em resumo:
Actividade total (A) w 1583 volts/hora
Correcção para a absorpção da emana-

ção <=K. A.V/ÍIO-V) S 0,238.1583.1/9 41,8
1624.8 "

a subtrahir:
Actividade normal (a) 29,9Actividade indàzida (a*í 507.0 536,9 "

1287.9 "

Actividade procurada 5 3600°°^ = I3 *3 5 Maehes/litro
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Á unidade âe emanação (Curie)

0 principal inconveniente em empregar tuna tmidade de 
corrente electrica, como o Mache, nas medidas de quantidades de 
emanações radioactivas, é o seguinte: a corrente de saturação 
depende não sómente do grao de ionisação do ar, portanto da quan
tidade de emanação contida na agua radioactiva a estudar, mas tam- 
hem da forma e dimensões da camara de ionisaçao* Em vista do 
que aeahamos de expôr, as varias medidas não são comparáveis, 
quando realisaâas com apparelhos de typos differentes, Para ob
ter números equiparáveis é forçoso empregar nestas medidas de 
radioactividade não uma tmidade de corrente, mas sim uma unidade 
de emanação*

Qpando se dissolve um sal de radio em agua e se fecha 
esta solução num vaso que a mesma não enche completamente, a e- 
manação produzida no seio da massa liquida vae se ac cumulando 
no espaço acima da superficie livre* Esta producçao de emana
ção êcontinua, mas não quer isto dizer que a quantidade da mes
ma dentro do vaso augmente indefinidamente; com effeito, a ema
nação transforma-se em productos solidos radioactivos, e passa
dos cerca de cinco semanas estabelece—se um regimen permanente 
graças ao qual a quantidade de emanação contida no recipiente 
fechado êconstante; a quantidade desta emanação depende então 
unicamente da quantidade de radio metallico contida na solução, 
esta quantidade sendo naturalmente expressa em peso* A defi
nição de curie, unidade de emanação radioactiva, é simples ago
ra: o Curie êa quantidade de emanaçao em equilibrio apparente
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com Tima gramma de radio metallico. Sendo esta unidade muito 
grande, emprega-se correntemente na pratica o microcurie ou se
ja a millionesima parte do Curie; para evitar números muito pe
quenos , utilisaremos a fracção millimicrocurie» isto é, a mille- 
sima parte do microcurie.

Ho apparelho por nós empregado, o Fontactoscopio, a 
quantidade de emanação radioactiva de um millimicrocurie intro
duzida na camara de ionisação produz a corrente de saturação de 
2,745 Maches. Com este numero êfacil agora passar de Mach.es 
a millimicrocuries. Para exemplificar, a radioactividade quw 
acima medimos, 13,35 Maches por litrorepresentada em millimi
crocuries por litro pelo valor: 13,35/2,745 ou 4,87.

Verificação da natureza da emanação

Has aguas mineraes por nós estudadas encontramos sem
pre a emanação do radio.

Para determinar a natureza da emanação, seguimos o me
thod© ahaixo indicado. Introduzíamos na camara de ionisação 
do Fontac toscopio um ou dois litros da agua radioactiva a estu
dar, da qual extrahiamos a emanaçao pelo processo já conhecido. 
Deixa vamos a camara de ionisação fechada por um espaço de tempo 
de uma a duas horas, dando assim lugar a que se formasse, sohre 
as paredes internas da mesma, o precipitado solido activo e em 
quantidade sufficiente. A camara, depois de esvasiada da agua 
radioactiva, era em seguida completamente cheia com agua prévia- 
mente fervida, notando-se nesse momento cuidadosamente o tempo.
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Tudo se passava daqui por diante como se tratasse da já conheci
da determinação da radioactividade induzida; faziam-se portanto 
varias medidas de correntes de saturação ou melhor de velocida
des de queda de voltagem, visto serem estas proporeionaes ás 
correntes, e em tempos determinados por um relogio. B* eviden
te que se devem também^no caso actual.fazer as correcções rela
tivas á perda normal,

A velocidade correspondente ao momento zero minutos, 
isto á, ao momento em que a eamara de ionisação foi completamen
te cheia de agua préviamente fervida, era obtida por extrapola
ção; noutras palavras, diljidiamos cada velocidade pelo divisor 
correspondente ao tempo em que a mesma velocidade foi medida,e
destes valores calculados para o momento zero minutos tomavamos
a media. Estes divisores foram fornecidos pela tabella contida 
na pagina 422 do II volume do Chemiker Kalender-1922.

Vamos exemplificar com um dos resultados obtidos. 
hindoya 15 de Julho de 1922 

gonte S. Roque

Queda da actividade do precipitado Resultado das obser-
solidoT segundo a mencionada vaçoes.HlsSÈ7-̂

Tem-no em Actividade Velocidade de queda
minutos ’ em volts por hora

0 100 94,1 %
10 98 92,0 98
23 88 81,0 86

por interpolação
38,5 72 86,5 71
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60 50 47,5 50
80 34 33,0 35

94,1 S 100* (92,0/98 + 81,0/88 +66,5/72 +47,5/50+33,0/34) :5

Como se vê a concordância é nniito satisfaetoria.
ObservaçãoComo peccamos talvez por excesso de laconismo, 

no que acabamos de expôr, achamos conveniente dar algumas expli
cações supplementäres. No ultimo quadro, os valores indicados 
na eolumna"aetividade" foram extrahidos do Chemiker Kalender: sao 
estes números divididos por cem que appellidamos atráa divisores, 
os quaes foram empregados nas correcções relativas á actividade 
induzida. Na columna "velocidades de queda" apparecem números 
proporeionaes ás intensidades das correntes de saturaçao nos mo
mentos 0, 10, 23, etc. minutos: ê claro que estes números foram 
fornecidos pelas nossas experiencias. Representando por 100 
a corrente de saturação no momento 0 minutos, os numetos da co
lumns "Actividade", em frente aos tempos 10, 23, etc. minutos, 
representam tambem as correntes de saturação nesses momentos.
Os números da ultima columna (%)medem a velocidade de queda 
nos tempos correspondentes, isto admittindo que a do momento 0 
minuto é representada por 100. Vê-se agora que o resultado 
das nossas observações, registrado na quarta columna, concorda 
muito satisfactoriamente com os dados da taoella do Ch. Kal., 
indicados na segunda columna; daqui o termos inferido que era 
de radio a emanação contida na agua.
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Existe radio metallico nas aguas estudadas?

Contêm em dissolução as aguas mineraes estudadas só- 
mente,a emanação do radio ou tambem este metal? E 1 facil dis
tinguir estes dois casos entre si. Ho primeiro a agua toraar- 
se -á inactiva desde que se tenha eliminado a emanação por ebul- 
lição; ao passo que no segundo, como a emanação se reconstitue 
com o tempo, a actividade tambem reapparece gradualmente*

cada uma das aguas estudadas introduzimos o volume 
de um litro num balão de vidro de capacidade approacimadamente 
dupla» Depois de ebullição prolongada, fechamos os gargalos, 
com boas rolhas de borracha, antes que a temperatura da agua ti
vesse attingido a do ambiente; com este cuidado, a pressão no 
interior do balão ficou sendo, depois de attingido o equi-
librio de temperaturas, inferior A pressão exterior. Os gar- 

I galos destes balões, virados para baixo, foram me*ulhados em 
mercúrio metallico, isto para obter um fecho hermetico.

/ Passadas cerca de cinco semanas, procuramos como ha
bitualmente a radioactividade da agua contida nestes baloes.
Como esta tinha desapparecido por completo, conclue-se que nas 
aguas paulistas por nós analysadas a radioactividade proveni
ente exclusivamente da emanação de radio. Ijaoj^^te^saes_de_ 
radio nestas aguas, e em consequência tem a sua actividade ape-
nas UJD& duraçao ephamsra#

nmnparação dos nossos resultados com os de outros observadores

Tendo tido informação de que um apparelho do mesmo 
typo fora empregado ha tempo pelo professor Schaeffer,de Bell
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Horizonte, para a determinação da radioactividade das aguas 
mineraes do Estado de Minas, resolvemos fazer algumas experien-
cias em lambary, a titulo de verificar até que ponto poder-se-

/ - ^J ia encontrar concordância nos resultados d ^  dois observadores. 
Estas experiencias foram acompanhadas pelo dr, Geraldo de Paula 
Souza, professor da Faculdade de Medicina de S, Paulo, As de
terminações foram effectua das entre 11 e 31 de Janeiro do anno 
corrente, e numa epoca pouco propicia para este genero de traba
lhos, pois as chuvas cahiam torrencialmente, Béde-se no ent an- 
to verificar que são minimas as dive rgene ias «
Lambary

Fonte ObservadorWanderley Schaeffer
1 3,2 3,1
2 2,9 2,8
3 5,7 5,8

Os numéros representam a actividade em Mâches por li
tro, Como nas aguas do Estado de S, Paulo, achamos que a emana
ção contida nas aguas de lambary era o niton.

RESULTADOS
Prata (Linha Mogyana)

Fonte antiga: Vasão 116 litros por hora
Temperatura media 21°, 6 0 
Radioactividade 13,25 Maches por litro

ou 4,83 millimicroeu- 
ries por litro

As observações foram realisadas com bom tempo, entre 
11 e 15 de Abril do anno corrente.
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Platina (Linha Mogyana.)
Ponte Chapadao : Yasao 2.839 litros por hora

Temperatura média 23® 9 C 
Radioactividade 11,6 Machea por li

tro ou 4 , 2 2  millimi- 
crocuries por litro

As observações foram feitas com bom tempo, nos dias 16 
e 17 de Abril do anno corrente.

Yallinhos (Linha Paulista)
Ponte Sonia (Pazenda Cachoeira)----------- Yasão 6850 litros por hora

Temperatura média 20®, 8 C 
Radioactividade 11,0 Maches por li

tro ou 4 , 0 0  millimi- 
crocuries por litro.

As observações foram realisadas com bom tempo, nos
dias 13, 14 e 15 de Maio do anno corrente.

Thermas de Lindoya (Serra Regra)
Ponte Philomena (usada para banhos e engarrafamento)
...... Yasão: Rão foi determinada por ser

muito grande o volume d1 agua, 
e não dispormos de tempo nem de 
meios adequados medida. 

Temperatura média 27®, 2 C 
Radioactividade 2,ü Maches por litro

ou 0,73 millimicro- 
curies por litro.

Ponte S. Roque (utilisada pelos "aquaticos”)Yasão: Rão foi determinada pela razao 
acima explanada 

Temperatura média 28® 0 C 
Radioactividade 2,5 Maches por litroou 0,91 millimicrocu

ries por litro.
As observações foram realisadas com bom tempo, entre
11 e 15 de Julho do anno corrente.

E* claro que os valores indicados para radioactividade re
ferem-se Á actividade da agua, ou melhor, da emanação contida 
na agua. A radioactividade dos gazes não foi determinada nem



o poderia ser por meio do apparelho que tínhamos á nossa dispo
sição»

Gomo acima dissemos, encontramos em todas estas aguas a ema
nação do radio (niton).
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Radioactividade de algumas aguas mineraes mais conhecidas
do Brasil e do Rstrangeiro

LOCALIDADE FORTE
RADIOACTIVIDADE EM 
MILLIMICROCURIES POR 
LITRO DE AGUA, NA
emergkncia

Allemanha
3  ^Íad-Gastein

Baden-Baden
Karlsbad

Marienbad
Wiesbaden
Bad Nauheim

Brasil
Minas Geraes 

Caxambú 
Lambary
são Lourenço
Poços de Caldas

Araxá
França

Lnchon

La Bourboule
Plombières
La ChaldetteSail-les-Bains
Grisy
St« Amand
Bus sang

ItaliaAbano, Padua Battaglia,Padua 
Fiuggi, Roma 
Castellamare

Grabenbäckerquelle
Elisabethstollen Hauptquelle
Büttquelle
Murqu-ylelle
Eisenquelle
Felsenquelle
SprüdelBärenquelle
Rebenquelle
Kochbrtlnnen
Dr«Kurzsquelle
Karls brunnen
Sprüdel H V

D« Pedro
R® 1
N® 3OrienteMagnesiana
Pedro Botelho
Macacos
15 de NovembroPocinhos do Rio Verde
N® 1
R® 6

Source Lepape Source Ferrugineuse 
Source Bosquet n® 4 
Source Bordeu n® 6 
Source Bosquet n® 8 
S. Choussy 
S« Lambinet
Source du Hamei 
N® 2S« Vauban 
S* Salmade

Montirone Centrale 
Surgone Grota 
Fonte para banhos 
Acidola 
Rossa

54.3
44,6
46.0 
8,75
17.0 
1,93 
0,15 
0,82 
8,5 
0,45 
4,4
10.4 
0,55

15.8 
1,13 2,10 
1,75 
0,73 
0,475 0,8 1,6 
7,8
10.3
15,2
41.5
31.6
26,5
26.4
23.9
22,45
14.112,8
11.5
10.710.1 
9,5

1,82,1
7.28.2 
2iÿl
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Agnano Purgativa
Pozzuoli Aqua méfiia 0,66
Bagnoli, Rapoles Manganello 0 » | 5Bacco Ameno Ponte Romana Antiga 13b,2 „
Ilha de Ischia,Porto Estabelecimento Communal 1,7

Aguas Paulistas por n<5s analysadas
#

Prata (Binha Mogyana) Ponte Antiga 4,83
Platina (Binha Mogyana) Ponte Chapadão 4,23
Vallinhos (B*Paulista) Ponte Sonia 4,00
Thermas de Bindoya(Serra Regra) Ponte Philomena 0,73

Ponte S* Roque 0,91
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INDICADA
NAS MOLÉSTIAS DO 

ESTOXAOO, INTESTINOS, B E X Ifii,  KINS, Kl- 
: GADO, APPAKEI/BO BILIAR, GOTTA, DIABETES K

ARTHBITI8MO, SOBERANA NO TRATAMENTO DA 
AZIA 1  GARANTIA DA BOA DIGESTÃO.

ANALYSE DE POTABILIDADE
COR (EM GR. DE CARAMELO P. 100 LITROS) 0. 4
CHEIRO . .......................................... NENHUM
GOSTO.............................  ALCALINO
GRAU DE DUREZA (EM OXID DE CÁLCIO) 0, 3 
CONTEM EM 100 LITROS
RESÍDUO MINERAL 6« OR. 960
RESÍDUO VOLATIL . . 2, 350
CHLORO......................................................  0, 865 ^
amoníaco s a u n o  , o. ooo
AMONÍACO ALBUMINÓIDE 0. 001 #
SUBSTANCIAS' OROANICAS (EM PERMO.
DE POTÁSSIO).............................. 0. 000
NITRATOS (EM ANHYD. AZOTICO) C, 032 %
NITRATOS . . . .  NÃO TEM % ^

CORPOS EM SUSPENSÃO 0, 000

RAM AL DE C A L D A S
M UNICÍPIO DE SÄÖ UOAO BÔ A V I5TA  

E S T A D O  DE SA 'O  PA U LO

s AO PAULO

SILICA (EM ANHYD. SILICICOi 
CARBONATO DE SODIO.
BICARBONATO DE SODIO 
SULFATO DE CALCIO .
SULFATO DE MAGNÉSIO .
SULFATO DE MANGANE7. .
OX1DOS DE FERRO E DE ALUM.

CHLORETO DE SODIO 
NITRATO DE MAGNÉSIO 
SULFATO DE SODIO .

MINERAUSAÇÃO POR LITRO .
O RESÍDUO A 120 C. PESAVA OR. 69.090

A AGUA CONTEM VESTÍGIOS IMPONDERÁVEIS DE LfTHIO 
DETERMINAÇÃO DA RADIOACTIVIDADE 

O COEFFICIENTS DA RADIOACTIVIDADE DA AGUA Ml 
NERAL DO CHAPADÃO DETERMINADO PELO METHODO 

DE SULFATO DE BARVO FOI DE 0.00174 MICROCURIF 
POP LITRO. SÃO AOUAS MINERAES ALCALINO-BI- 

CARBONATADAS DE BOA QUALIDADE. NO 
DIA 7 DE SETEMBRO 1916, EM QUE FOI FEI
TA A CAPTAÇÃO DAS AMOSTRAS PELOS 
ANALYST AS. A TEMPERATURA DA AOUA 
ERA DE 24 5 C.

S. PAULO, EM 3 DF. MARÇO DE 1917 
li POTEL (CHIM DA RE F DE AGUAS 

DO ESTADO.)
ADELINO LEAL (CHIM. DO 

LAB CHIM DO ESTADO,

>TAI* 6K «pn l( ,o .Q t> l
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Escriptorio Central : Rua Libero Badaró, 16- S. PAULO . Caixa, 1386 - End. Teleg. : “Platina’’

Visita presidencial a ‘PLATINA’ 
a Vichy Brasileira

Exposição Industriai da Cidade
de S Pauto  - 1918

A PLATINA, bicarbonatada sodica como a Vichy, vantaja-se a esta agua francesa. Toda a classe 
medica, julgando da sua concentração chimica, predica-a a mais fina para mesa e de segura acção.
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ACTIVA E EMPREGADA COM REAL 
SUCCESSO NAS MOLÉSTIAS DO 
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AGUA RADIO-ACTIVA
  DA ------

F O N T E  SONIA
"F A Z E N D A  C A C H O E IR A "

V a l l in h o s  **•** C a m p in a s

Unlca FORTEMENTE radio-activa
{Verhfiquem e confrontem  as analyses)

PED E-SE A ATTENÇÃO DO PUBLICO 
PflR A O S  ATT ESTADOS DOS ILLUS
T R E R  CLÍNICOS E PARA OS RRDJ- 
CAES COMPARATIVOS DA RADIO
ACTIVIDADE ONDE OS ÒA FONTE 
SONIA LEVAM GRANDE VANTAGEM.

Recommendada como efticaz nas moléstias do 
Fígado, Estomago, Rins, Bexiga, Arthritismo, etc.

Grandemente diurética é em pregada com 
reaes resultados na eliminação do acido urico.

Excellente como agua de meza — pode 
ser usada diariamente e durante longo tem 
po, sem inconveniente algum.

-  1922 -  
“ Casa M ascotte” — J. Ladeira 

CAMPINAS





Ägua Radio-Actfva da Cachoeira
ESTflÇflO DE VflhhlDBOS
Estado de São Paulo

Exame de potabilidade
Côr ( no colorimetro)........ 0,°0Côr (em grande espessura). . . anilada
Cheiro...................nenhumGrau de dureza...........  0,55
Gosto.....................nenhum
Reacção.........  alcalina
Temperatura do ar.........  16°C.
Temperatura da agua........ 21°C.

Contem em 100 litros :
Residuo mineral............ 7§620Residuo volatil .  ........ 2,040
Chloro (dos chloretos) . . . .  0,163
Ammoniaco salino.......... 0,000Ammoniaco albuminóide. . . . 0,000Substancias organicas (em KMnO4) 0,000Nitratos (em Az2 O 5 )........ 0,630Nitritos.........  . . .  não tem
Corpos em suspensão........ 0,070

Analyse do residuo mineral
100 litros da agua contem 8e980 de residuo secco a 120°C. Este residuo compõe-se de:
Anhydrido silicico.........  3s600
Sulfato de baryo e acido titânico. 0,180
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Oxydos de ferro e de aluminio 0,300
Oxydo de caldo...........  0,470Oxydo de magnésio........ 0,131Oxydo de Sodio (Na2 O) . . . 0,849
Oxydo de potacio (K2 O) . . . 0,664Anhydrido sulfurico . . . . . 0,542
Chloro (dos chloretos) . . . .  0,163Anhydrido azotico . . . . . .  1,112

Pela analyse acima, procedida unicamen
te para verificação dos componentes existen
tes ém dissolução na agua, nota-se a presença de sulfato de baryo e de acido titânico» 
compostos estes que não são frequentemente encontrados nas agua mineraes. A presença de sulfato de baryo parece-nos de grande valor visto a analogia enorme existente entre 
os saes de baryo e os de radio e portanto, ser provável que o residuo mineral desta ague apresente um poder radioactivo devido a pre
sença de saes de radio, embora em quanti
dade infinitesimal, ao lado dos saes de baryo.

Não procedemos a esta investigação, pois 
evaporamos apenas o volume de 10 litros de agua somente para o estudo de sua composição. Cumpre notar que uma analyse quantitativa do residuo mineral resultante da eva
poração de 100 ou mais litros da agua da Cachoeira impõe se afim de ser verificado o 
importante facto da presença de um composto 
de radio em sua conposição.
Determinação da Radioactividade

Empregamos nesta determinação dois 
methodos: o dos sulfatos, recommendado por



Soddy, e o usado por Boltwood para a do
sagem da emanação contida nas aguas na- 
turaes,

No primeiro determinamos a precipita
ção da agua por uma solução N. de acido sulfurico e por outra N. de chloreto de baryo (precipitação esta feita no proprio locai da 
fonte) de modo ao sulfato de bãfyo resul
tante acarretar comsigo os compostos radioactivos. O precipitado recolhido, levado e secco foi fundido com carbonato de sodio 
puro de modo a transformar-se completamen
te em carbonatos de baryo e dos elementos radioactivos. Estes carbonatos, depois de 
levados e isentos de sulfatos foram dissol
vidos no acido chlorhydrico diluido sem deixar parte alguma insolúvel. Obtida a disso
lução completa dos carbonatos no acido chlo
rhydrico foi a mesma evaporada por varias vezes para eliminação da acidez e reducção de seu volufne. A solução de chloreto de de baryo radioactiva, perfeitamente neutra, foi 
fechada em um borbulhador, e depois de feito 
o vacuo foi deixada a emanar por tempo determinado. A emanação accumulada foi trans
portada, com os cuidados exigidos, para o interior de um condensador no qual se havia 
feito o vacuo, e em seguida procedidas as leituras no electroscopio do professor J. 
Danne, pelos methodos habituaes. As mé
dias das determinações feitas em numero 43 deram-nos os resultados abaixo mencionados.

No methodo da ebulüção empregamos 
o apparelho de Boltwood destinado a expulsar pela ebulüção a emanação dissolvida n’agua e recebel-a em burettas das quaes



possa ser transvasada para o interior de um condensador no qual se faz o vacuo, e em 
seguida proceder-se as leituras no electros- 
copio. As médias destas determinações, effe- 
ctuadas no proprio local da fonte, em numero de 20, forneceram-nos os resultados abaixo:

Resultados por 10 litros
í 0,3680 microcuries AGUA : I 0,3312 milligrammas minutos I 3,312 U. E.

(0,3428 microcuries
GAZES : < 0,3085 milligrammas minutos

Esta agua é, pois, F O R T E M E N T E  RADIO-ACTIVA, apresentando a sua 
actividade um pouco mais elevada do que a 
dos gazes dissolvidos, isto talvez devido a presença de compostos radioactivos, em seu 
residuo.

São Paulo, em 25 de junho de 1921.

3,085 U. E.
Conclusão

(a) (91 d efin o  ß e a f  

JC . ífofcef



As Aguas Radio-Actiïas Thermaes da
“F O N T E  S O N I A ”

F a z e n d a  C a c h o e ira  — VALLINHOS

As recentes descobertas da physico- chimica, e notadamente as relativas á radio
actividade e aos gazes novos das aguas thermaes e mineraes, transformaram comple
tamente a Hydrologia, introduzindo nos seus estudos conhecimentos que permittem considerar esta sciencia sob novos aspectos.

A questão do valor therapeutico dos gazes das aguas mineraes tomou uma grande 
importância nestes últimos annos, logo após 
á descoberta de uma quantidade mais ou 
menos considerável de gazes novos em todas as aguas de origem profunda.

A questão da radio-actividade é muito 
complexa, porém, os effeitos thrapeuticos, ás 
vezes notáveis, já são conhecidos e bem observados.

Os profissionaes estudiosos que têm seguido os estudos relativos a este interessante 
assumpto, sabem que as radiações são for
necidas por um corpo novo, que foi denominado radium por Curie.

O radium pertence á familia do baryunj,
sendo os seus chloretos e brumuretos muito 
solúveis, ao contrario do seu sulfato que é insolúvel, como tambem o é o sulfato de baryum.

Sabe-se que o radium, pela sua emana
ção, exerce uma acção considerável sobre o organismo que, ás vezes, é tão poderosa que apresenta effeitos extremamente notáveis e 
uteis em affecções rebeldes que, até então, não
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podiam ser influenciados por nenhum outro medicamento.

Sabe-se, outrosim, que certos phenome- 
nos biologicos são influenciados, com uma 
extraordinaria energia, pelas diversas radia
ções das matérias radio-activas.

Por conseguinte, é muito justo e perfeita
mente racional, suppor-se que a radio-activi- 
dade das aguas mineraes seja capaz de levar 
sérias modificações na vida dos nossos tecidos e mesmo sobre factos que interessam 
á biologia geral de um individuo. (Bordet- 
Notions d’Hydrologie moderne).

As aguas radio-activas da “fonte Sonia” situadas na fazenda Cachoeira, em Vallinhos, 
e de propriedade do Sr. Orosimbo Maia, têm sido usadas por quasi toda a classe medica 
de Campinas, que d’ellas attestou as suas 
propriedades therapeuticas, e por muitas centenas de doentes que confirmaram as suas 
excellentes virtudes curativas.

Varias são as indicações therapeuticas das 
aguas radio-activas da “fonte Sonia”, como se 
verão nos attestados medicos que adiante vão transcriptos. São elias empregadas nas molés
tias do figado, rins, estomago, intestino, arfe- 
rio-sclerose, diathese arthritica, arthritismo agudo, nas moléstias ligadas á perturbações da nutrição com dyscrasia, nas moléstias 
genito-urinarias principalmente nas cystites 
chronicas, e nos engorgitamentos gangliona- 
ries, lithiase em geral e insufficiencias hepato- 
renaes.Grandemente diurética é uma agua eli- 
minadora por excellencia e excitadora do me
tabolismo cellular.
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Além de todas as propriedades thera- peuticas, attestadas, pela illustrada classe me

dica de Campinas, as aguas radio-activas têm, 
na opinião do Prof. Ruma notavel
acção sedativa e são as seguintes as palavras 
do notavel Professor: “A acção analgésica das •substancias radio-activas muito me impres
sionou pelos seus effeitos, porisso que nos fallecem, a nós medicos, meios capazes de diminuir tão rapidamente e tão energicamen
te as manifestações dolorosas em geral.”

A. Martinet,o notavel clinico francez,
na sua ultima obra “Thérapeutique Clinique’’ 
1921, no capitulo sobre “Crenotherapia” dá 
as seguintes indicações para as aguas radioactivas : sedacção da dor nos rheumatismos 
articulares francos e gottosos, nevralgias, né
vrites, polynévrites, sedacção na neurasthenia 
de forma erethica.

Os attestados que se seguem, mais de quaesquer palavras ou provas, exprimem o incontestável valor, agora exhuberantemente 
provado, das aguas radio-activas da “fonte 
Sonia”.

Attestados ÄXedicos

“Atteste que tenho aconselhado insistentemen
te o uso da agua da Cachoeira, “fonte Sonia*', nas 
moléstias do estomago, figado, intestino, rins, ar- 
terio-esclerose e arthritismo, sendo excellentes os 
resultados obtidos,

Campinas, 2 de Dezembro de 1921
(a) Dr. Barbosa de Barras
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“Venho, ha cerca de um anno, observando o 

effeito da agua radio-activa da Cachoeira, de pro
priedade do Sr. Orosimbo Maia, “fonte Sonia,“

Empreguei-a com mais insistência nas molés
tias ligadas a perturbações de nutrição, com dys- 
crasia, notando, em alguns casos, effeitos surpre- 
hendentes nas melhoras.

Notei efficacia nos casos de moléstias genito- 
urinarias, principalmente nas cystites chronicas ; 
nas do apparelho digestivo, nos engorgitamentos 
ganglionares, etc.

E’ uma agua eliminadora por excellencia e exci
tante do metabolismo.

Campinas, 5 de Dezembro de 1921
(a) Dr. Miguel Penteado

“O abaixo assignado, clinico nesta cidade, ren
de preito á verdade attestando que fez uso pro
longado da agua mineral da “fonte Sonia” situa
da na fazenda Cachoeira, em Vallinhos, achando-a 
de gosto e paladar agradavel, leve e diurética, 
tendo por isso aconselhado o uso da mesma a mui
tos doentes do figado, bexiga, rins c estomago, que 
tiraram todos bom proveito, sendo realmente pelo 
seu conteúdo e maximé por ser fortemente radio
activa, summamente benefica nas supramenciona
das moléstias.

Campinas, 28 de Janeiro de 1922
(a) Clemente de Toffoli

Attesto que tenho empregado nas moléstias 
dos rins a agua radio activa da fonte Sonia e 
sempre constatei o seu grande valor diurético.

Campinas, 7 de Abril de 1922.
(a) Dr. Jay me de Campos

Attesto que tenho empregado na minha Cli
nica Infantil, a agua Radio-Activa da Cacheira, 
da fonte “Sonia”, com magníficos resultados nas 
affecções hepaticas e do apparelho renal.

Campinas, 10 de Abril de 192*2.
(a) Dr. Carvalho e Silva
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"Attesto que prescrevo, com op tim o resultado 

a agua radio-activa da '‘fonte Sonia” da fazenda 
Cachoeira, do Sr. Orosimbo Maia, nas doenças do 
fígado, estomago, rins e no periodo post-operato- 
rio, pelas suas qualidades diuréticas.

Campinas, Janeiro de 1922
(a) Dr. Mario G at ti

"Attesto que tenho empregado com muito re
sultado, no arthritismo, nas moléstias dos rins e do 
fígado, a agua radio-activa da fazenda Cacheira, da 
"fonte Sonia”, em Vallinhos.

Os seus effeitçs são tão efficazes, que não hesi
to em aconselhar a todos que soffvem dessas mo
léstias a usal-a em larga escala.

Campinas, 8 de Dezembro de 1921
(a) Dr. Francisco Betim Paes Leme

"Attesto que a agua radio-activa da "fonte So
nia,” tem sido por mim empregada constantemen
te, com grande resultado, nas doenças do fígado, 
rins, estomago e diathese arthritica, sendo extra
ordinariamente notável a sua acção diurética e 
eliminadora.

Campinas, 7 de Dezembro de 1921
(a) Dr. H. C. Braga

"Attesto que a agua radio-activa da fazenda 
Cachoeira do Sr. Orosimbo Maia, tem sido por mim 
empregada na clinica domiciliar com os mais ad
miráveis resultados em todas as manifestações de 
má permeabilidade renal, e moléstias do fígado e 
estomago.

Aconselho com toda confiança o seu uso, con
vencido como estou das suas indiscutíveis acções 
therapeuticas.

Campinas, 7 de Dezembro de 1921
(a) Dr. Azael Lobò

"Attesto que tenho usado na minha clinica, com 
magnifico resultado, nas moléstias de rins e fígado, 
a agua radio-activa da Cachoeira "fonte Sonia”

Campinas, 7 de Dezembro de 1921
(a) Dr. Arruda Camargo
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“Atteste que tenho empregado frequentemen

te nas minhas clinicas domicilar e hospitalar, a agua 
radio-activa da “fonte Sonia” da fazenda Cachoeira, 
especialmente nas moléstias renaes onde ella é 
muito efficaz.

Campinas, 8 de Dezembro de 1921
(a) Dr. José Augusto de Bastos

“Attesto que, tendo usado e preconisado o uso 
da agua da Cachoeira da “fonte Sonia,” proprie
dade do Sr. Orosimbo Maia, observei sempre re
sultados de incontestável valor, como poderoso 
diurético.

Campinas, 24 dc Fevereiro de 1922
(a) Dr. C. P : Stevenson

“Atteste; que a agua radio-activa da Cachoeira, 
“fonte Sonia” reune ás suas qualidades de agua po
tável de primeira ordem, pela limpidez, pureza e 
sabor agradavel, a de possuir effeitos therapeuti- 
cos muito apreciáveis, sobretudo, nas insuficiências 
hepato-renaes.

Campinas, 20 de Dezembro de 1921
(a) Dr. Julio de Arruda

“Attesto que tenho empregado a agua radio
activa da Cachoeira “fonte Sonia” com optimos res
saltados nas moléstias gastro-intestinaes, figado, 
rins, bexiga e enfermidades diathesicas, porque 
é perfeitamente medicinal.

Campinas, 3 de Fevereiro de 1922
(a) Dr- Olympio da Silva Miranda

‘"Attesto que, em minha clinica, tenho empre
gado com proveito a agua radio activa da fazen
da Cachoeira “fonte Sonia,”nas moléstias do figado, 
baço, rins, bexiga, íithiases em geral, manifestações 
arthriticas, etc.

\ rallinhos, 1 de Fevereiro de 1922
(a) Dr. Annibal L. de Miranda

( „ Attesto ter empregado a agua radio-activa da 
“fonte Sonia,” em doentes com insufficiencia uri
naria, notando sempre augmento na diurese, ob>
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servações essas feitas na Santa Casa, onde se póde 
fiscalisar perfeitamente a efficacia da agua.

E por ser verdade, passei o seguinte.
In fide gradi.

Campinas, 2 de Abril de 1922
(a) Dr. José Ferreira de Camargo

Attesto que tenho empregado em minha çlinica 
as aguas radio-activas da “fonte Sonia,” com opti- 
mos resultados nas insufficiencias hepaticas e re- 
naes. E por ser verdade subscrevo-me. 

Campinas, 5 de Abril de 1922
(a) D r. Alcino C. Soares

Certifico ter aconselhado aos doentes de mi
nha clinica a agua radio-activa da “fonte Sonia,” 
portadores de moléstias do apparelho digestivo e  
com surpreza tenho verificado resultados surpre- 
hendentes. O presente é verdade.

Campinas, 5 de Abril de 1922
(a) Dr. A. Campos

Attesto que tenho empregado com magníficos 
resultados a agua radio-activa da “fonte Sonia,” 
principalmente nas moléstias do apparelho urinário 

Campinas, 6 de Abril de 1922
(a) Dr. Manoel de Moraes

Attesto que tenho empregado, em meus do
entes e em pessoa de minha familia, a agua radio
activa “fonte Sonia,” com os melhores resultados, 
principalmente nas affecções renaes e hepaticas. 

Campinas, 2 de Abril de 1922
(a) Dr. Alcides Garcia

Dr. J. Penido Burnier, Director do Instituto 
Ophtalmico de Campinas, attesta que a agua radio
activa da “fonte Sonia” possue, além de excellen
tes qualidades de potabilidade, effeitos diuréticos 
francos, observados nos doentes internados no Ins
tituto Ophtalmico, que, quando portadores de ar- 
thritismo ou de csclerose arterial mais ou me
nos generalisada, são os primeiros a reconhecer 
a benefica influencia da referida agua.

Campinas, 6 de Abril de 1922
(a) Dr. J. Penido Burnier.



Radio-actividade das Äguas Mineraes
Quasi todos os physicos medem a radio

actividade das aguas mineraes em unidades ele

ESTAÇÕES FONTES

Maizières (Côte-d’O r)...................
Grisy (Saône-et-Loire) . . . .  

Idem.
Bourbon-Lancy.............................

Idem.
Néris (Allier)..................................
Saint-Honoré (Nièvre) . . . .  
Luxeuil (Haute-Saône) . . . . 

Idem
Eaux-Connes (Basses-Pyrénées)
Plombières (V osges)...................

Idem.
Idem.

Gastein (A u str ieb e)...................
Bains-les-Bains (Vosges) . . . 
C au terets......................................

Idem.
Salins-Moutiers (Savoie). . . . 
Eaux-Chaudes (Basses Pyrénées)
Caldellas (P ortu gal)...................
Vichy................................. .....  . .

Idem.
Pougues...........................................
Spa (B elg ique).............................
Ogeu (Basses-Pyrénées). . . . 
Panticosa (E spagne)...................

Source d’Ys . .
N o 2 ...................
Le Limbe . . . 
Reine. . . . .  
Puits de César .

Bains des Dames 
Grand Bain . . 
Vieille . . . .
N o 3 ...................
Vauquelin . . .
N .o 5 ....................
Gratenbüker . . 
Grande Source .
César...................
Mauhourat. . .

Esquirette . . .

Célestins . . . 
Grande Grille. . 
Saint-Léger . . 
Tonnelet . . .
Peyré....................
Saint-Augustin .

ctrostáticas (ü . E.) e para significar a compara
ção, sem ser preciso intervir grandes cifras, Curie 
propoz indicar essa radio-actividade por um 
indice : — M.

Um grande numero de aguas têm sido estu
dadas e fornecem resultados inferiores ás cifras
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expostas nos 2 quadros aqui presentes. As aguas 
mineraes de Eaux-Chaudes, Eaux Bonnes, Ogeu 
Pyrénées), Mont-Doré, Royat (Puy de Dôme), La- 
malon (Hérault), e fonte intermittente de Vichy
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10° 0,74 5,340 6,390 0,30 92,45 0,8624o 3,38 2,080 3,360
15o 4,41
55o,8 1,03 1,840 3 040 2,80 91*96 2,20
54o,5 ? 1,750 2,900 Traços 96,10 09052o 0,46 1,060 2,160 11,80 86,02
51o 0,10 0,910 2,080 97,92
42o 0,62 0,810 2,090 0,83 97,06
51o 1 0,25 0,770 2,110 1,60 96 25
32o 0',33 0,610 1,800 9820
51o 3,19 0,292 1,780 94,50 3,70
70o 5,50 0,258 2,030 0,20 97.75
59o 3,08 0,104 1.650 1,58 95 32 1,4731o 39,60 0,169 1,350 97.25 1,40
49o 1,76 0,198 1,240 94,07 4,69
28o 0,33 0,237 1,560

”
98.44

49o,5 0,33 0,040 1,530 98.47
35o 0.33 0,210 0,770 36,70 62,54
35o 0,63 0,140 1,430 n 98,57
32o 1,84 0,017 1,160 n 96,40 2,44
14o 0,10 0,015 98,85 113
42o 0.10 0.108 85 75 14,19
12o,5 0,10 0,015 98,60 1,38
lOo 0,10 0,064 0,279 84,25 15 29
14o 0.10 1,080 87.92 11,00
25o ? . 1,200 0,20 97,00 1,6

(Allier), têm uma actividade comprehendida entre 
0,10 e 0,25.

As fontes de Vichy, Châtei Guvon (Puy de 
Dôme), Pognes, Saint-Honoré (Nièvre), Forges-Ies- 
Eaux (Seine-Inferieure), têm uma radio-actividade 
inferior á 0,10.
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Estas radio-actividades inferiores não tem 

importância alguma porque as aguas radio-activas 
somente começam a apresentar interesse scienti- 
íico quando têm os seus indices electrostáticos 
ácima de N=^0}30.

E S T A Ç Õ E S F O N T E S
RADIO

Actividade
N —

Plombières......................................... Vauquelin . . . 5,50
Idem. No 3 ..................... 3,19
Idem . No 5 ..................... 3,98
Idem. Trou dn Capucin. 2,31

Gri'sy (Saône-et-Loire).................... No 1 (Is) . . • 3,38
Idem. No 2 ..................... 4,41

Bn ins-1 es-Bains (Vosges) . . . . Saint-Colomban » 1,76
A ix-les-B ains.................................... A lu n .................... 1,60
D a x ..................................... .... Trou des pauvres 1,46
Ax (A r ie g e ) ..................................... Viguerie . . . 1,16
Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Py

rénées) . . . , . . . . Salies . . . . 1,16
Bourbon - Lancy (Saône - et - Loi

re) ................................................ Lymbe . . . . 1,03
M aizieres................................ ..... 0,T4
Luxeuil................................................ Bain-des-Dames . 0,62
Contrexéville (Vosges) . . . . 0,15 ?
Néris (Allier)..................................... 0,46
Bagnoles-de-l’Orne . . . . . . 0,36
Balins-Mou t ie r s ................................ 0,33
D a x ...................................................... N éhé ..................... 0,28
Luxeuil................................................ Grand bain. . . 0,25

Os índices electrostáticos da “Fonte Sonia,? 
são os seguintes :

AGUA -  3,352 U. E.
GAZES — 3 ,0 8 5  U. E. e por elles

pode-se notar a grande vantagem que ellas le
vam sobre grande nurero de outras fontes 
européas.
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