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m razão de maior facilidade expositiva, os materiais, as técnicas e os 

elementos de construção empregados nos edifícios paulistanos durante 

a era imperial serão examinados aqui de acordo com as fases da 

periodização proposta no início do presente trabalho.  

                               Como teremos a oportunidade de verificar, a linha de desenvolvimento dos 

processos e materiais construtivos em uso na cidade de São Paulo durante o período 

enfocado, mormente após a primeira metade do Oitocentos, desenrolar-se-á em ritmo cada 

vez mais acelerado: abandonam-se as velhas técnicas artesanais e os materiais tradicionais1 e 

parte-se em direção à modernização, vale dizer, em direção à importação e à mecanização. 

Sob este aspecto, o Neoclassicismo e o Historicismo/Ecletismo constituem dois estágios 

complementares, sucessivos e progressivos, na introdução de métodos, materiais e 

elementos de construção atualizados, necessários ao aperfeiçoamento construtivo, higiênico  

e estético das edificações paulistanas. A Monarquia, porém, desaparecerá sem que a 

arquitetura surgida entre nós para atender às exigências das camadas superiores que se 

aburguesavam atinja seu clímax, tanto do ponto de vista técnico quanto programático e 

artístico, o que acontecerá logo nos primeiros anos da República.  Sob as novas condições 

sociais, econômicas e culturais, o mercado paulistano será inundado por volume ainda maior 

de artigos de construção procedentes do Exterior, de mais variedade e de melhor qualidade, 

como também as próprias camadas dominantes se encarregarão de reproduzir aqui alguns 

E 
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elementos construtivos similares aos estrangeiros, como meio de baratear as edificações. O 

que, aliás, já vinha acontecendo desde as últimas décadas do período anterior. Isto, acrescido 

ao fato de estarem essas camadas mais receptivas aos hábitos de higiene e padrões 

comportamentais cosmopolitas e às convenções estéticas da arquitetura eclética, propiciará 

que finalmente se alcance a fiel reprodução, até os mínimos detalhes, das construções 

contemporâneas de alto padrão internacional. Afinal, durante a fase do Historicismo e do  

Ecletismo, era fundamental a fidelidade de inspiração nos grandes paradigmas da arquitetura 

dos países ricos, pois, como reparou muito acertadamente Nestor Goulart Reis Filho (1931-), 

“da perfeiç~o das obras e do uso dependia a perfeiç~o da ‘civilizaç~o’ dos usu|rios e autores.”2  

 

4.1 -  Fases evolutivas dos processos construtivos. 

 

4.1.1. Primeira fase, 1822 - circa 1850 

 Os recursos limitados e o conservadorismo cultural do pequeno núcleo 

paulistano, subsistente ainda na primeira metade do século XIX, favoreceram a persistência 

dos hábitos construtivos arraigados na região desde o início da ocupação portuguesa (taipa 

de pilão e pau-a-pique). Durante toda essa etapa, tal como na seguinte (c.1850-c.1870), 

mantém-se nas construções a utilização de mão de obra escrava, que começa a sofrer a 

concorrência do trabalho livre sobretudo a partir de 1840, exercido principalmente pelos 

imigrantes portugueses e alemães. A produção dos edifícios é ainda toda artesanal, realizada 

com a observância de métodos tradicionais e com o auxílio de ferramentas rudimentares. O 

resultado final era necessariamente tosco e impreciso; como já se advertiu, com o emprego 

das técnicas tradicionais, os erros de medida nas velhas construções “podiam ser avaliados 

quase sempre em decímetros”3. 
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                              Os recursos construtivos então disponíveis limitavam-se aos reduzidos 

materiais oferecidos pelo meio ambiente circundante. A terra, o saibro, o barro, a tabatinga, a 

areia, a pedra, a madeira, tudo isso provinha, com maior ou menor padrão de qualidade, das 

cercanias da Capital. 

               Algumas vezes a terra ideal para ser apiloada era trazida de longe, e destinada 

a um ou outro edifício oficial ou, quem sabe, a alguma casa rica4. Para as construções 

vulgares, no entanto, a terra das proximidades, ou mesmo a encontrada ao pé da obra, supria 

muito bem as necessidades imediatas dos construtores. Caso apresentasse características 

pouco apropriadas, sempre poderia ser melhorada por meio da mistura de algum 

estabilizante: a argila ou o saibro amarelo pedregulhento5. 

                As madeiras próprias para a construção civil eram, em geral, provenientes de 

Santo Amaro  sabe-se que nos primeiros anos do oitocentismo vinham também de São 

Bernardo e do Caaguaçú6 , fornecimento que se conservaria regular durante todo o Império7, 

posto que desde a segunda metade do século XVIII alertassem as autoridades contra a 

escassez de madeiras de lei provocada pela devastação descontrolada das matas8. Quando, 

por exemplo, se pretendeu reconstruir a Ponte Grande em 1836, Müller propôs cabeceiras e 

pilares de pedra para a nova ponte, pois o sistema de tanchões era um sorvedouro das rendas 

públicas por necessitar de contínua manutenção e as madeiras já eram naquela altura 

“escassas e de exorbitante preço”9. 

               Naturalmente referia-se neste caso às madeiras de lei que duravam muito em 

contato com a água. Com a exploração desordenada das madeiras, tinham elas de vir de 

regiões cada vez mais distantes, sendo o transporte, como é lógico, o principal fator de 

encarecimento do produto, em virtude da má conservação crônica das estradas paulistas. 

               Desde os primeiros tempos, os colonizadores preocuparam-se em classificar as 

madeiras nativas segundo seus préstimos para os vários tipos de construção. Nos meados do 

século XIX, o eminente botânico Joaquim Correia de Melo (1816-1877) descreveu essências 

paulistas, algumas delas anteriormente relacionadas pelo engenheiro João da Costa Ferreira 

(1750-1822), que se preocupara em preservar madeiras nobres para a construção naval: a 
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peroba, barata por ser abundantíssima, de grande resistência e duração na água, mas com 

tendência para “encanoar” quando transformada em tabuado; o óleo, ou cabreúva, usada em 

portadas, linhas de tesouras e tabuado; o jataí, para linhas e tabuado de forros e assoalhos; o 

araribá, uma das melhores para construção exposta ao ar e à água, preferida para batentes e 

tabuados de assoalhos. Além dessas, cita ainda Correia de Melo como próprias para a 

construção civil: a sucupira, para portadas e assoalhos; o jacarandá, resistente ao ar e à água; 

a ximbaúva, espécie de acácia, que durava indefinidamente na água, muito estimada para a 

confecção de caixilhos de vidraça, folhas de portas internas, cimalhas, etc.; o jequitibá, para 

forros, linhas e madeiramento de edifícios; o tajuba, bom para esteios e para vigas que 

ficavam enterradas no solo ou em contato com ele; o palmiteiro, cujo tronco delgado e 

fibroso era magnífico para barrotes e caibros e, uma vez fendido, próprio para ripas10. Tal 

como a terra, a madeira era essencial nas construções paulistanas, pois além de sua utilização 

em armações de sobrados e de telhados, arcabouços de construções de “barrotes” e folhas de 

vãos, substituíam habitualmente materiais mais raros e caros, como sejam, a pedra (nas 

guarnições das envasaduras) e o ferro (nos guarda-corpos das sacadas e até mesmo em 

grades internas da cadeia). 

              O saibro para a composição da taipa e do reboque era obtido em escavações da 

encosta do Morro do Saibro ou da Tabatinguera11, numa área que, apesar das constantes 

ameaças de apropriação indébita por parte dos moradores das vizinhanças, foi 

persistentemente reservada como logradouro público pela Câmara Municipal. O objetivo da 

Municipalidade era manter a região desocupada para ser explorada com comodidade pelos 

construtores paulistanos12, situação que perdurou até a abertura da Rua do Hospício (1873) no 

tempo de João Teodoro Xavier, quando então foi a elevação arrasada, dando lugar a um largo 

em frente ao hospício dos Alienados13. Afinal, naquela altura as condições econômicas, sociais 

e técnicas vigentes na Capital haviam passado por um processo de intensa transformação, 

não havendo mais a necessidade de ser poupada a jazida de um material de construção que já 

não era utilizado. 
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                O barro superior, t~o acessível junto {s margens dos principais cursos d’|gua  

Tamanduateí, Tietê e Pinheiros , propiciou o surgimento de inúmeras olarias, que coziam 

fartamente telhas de canal desde o quinhentismo e, em bem menos quantidade, peças 

cerâmicas de feitios diversos conhecidas pela designação genérica de tijolos, cuja qualidade, 

no entanto, até fins da primeira metade do século XIX deixava muito a desejar. Embora 

fabricado desde os tempos mais recuados da Colônia, a produção deste último material era 

considerada irrelevante do ponto de vista econômico, a ponto de ter sido completamente 

desprezada pelo engenheiro Müller no seu ensaio estatístico de 183614. 

                  A tabatinga, tal como o saibro tirada do Morro da Tabatinguera, fazia as 

vezes de cal para caiação havia muito, sendo seu uso generalizado ainda por volta de 1817, 

segundo o padre Manuel Aires de Casal (1754-1821)15. 

                Quanto à areia, há documentos municipais de 1839 que consignam sua 

extração num ponto entre a Glória e o Lavapés. Tratava-se de areia de mina, cuja exploração 

provocava frequentes erosões na estrada que seguia para o litoral16. 

                A cal, a pedra de cantaria, o ferro e o vidro ao contrario vinham de fora, e por 

isso eram escassos e de elevado preço. 

                 A cal de ostras, ou de marisco, oriunda do litoral seria o aglutinante mais 

acessível até o início da República17, embora a obtida de rochas calcáreas fosse conhecida em 

Parnaíba desde os últimos anos do século anterior18. Dada a característica higroscópica 

conferida pela presença de cloreto de sódio nunca perfeitamente eliminado, a cal de marisco 

era considerada um produto de baixa qualidade. Com o tempo provocava a umidade das 

construções e por isso passou a ser condenada pelos higienistas da segunda metade do 

Oitocentos.  

                Na alvenaria ordinária e na pavimentação das vias públicas empregava-se 

tradicionalmente a pedra vermelha local (coloração causada pelo óxido de ferro), 

encontradiça no Morro da Forca (no atual Largo da Liberdade) e de muito baixa resistência à 

compressão19. Retirava-se pedra também no Bexiga e no Pacaembu (1825), e até no Pari 

(1844)20. Por volta dos anos de 1840 e 1850 era extraída em Santana por trabalhadores 
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especializados alemães, para obras provinciais e municipais2O. No casario modesto 

substituíam-na sempre que possível por madeira. Para grandes obras  igrejas, edifícios 

públicos e orgulhosos sobrados de meados da centúria , iam buscar pedra aparelhada no 

litoral e talvez no Interior. 

                 Até muito tempo depois da independência política do País, o ferro continuou 

a ser raro em São Paulo, e consequentemente inacessível à maioria dos paulistanos. No 

princípio do período em exame muito dos ganchos de açougues eram de pau, assim como as 

grades internas da cadeia22. Só tardiamente, na década de 1850, é que foram substituídos por 

grades de ferro os balaústres de madeira presentes nas sacadas da Casa de Câmara e Cadeia 

(1851) e os balcões de rótulas do Convento do Carmo232. Ferragens de caprichosos desenhos 

tinham de ser então mandadas trazer do Rio de Janeiro, ou encomendadas na fábrica de ferro 

do Ipanema no caso das obras oficiais24. Em 1838, por exemplo, o major alemão João Bloem 

(?-1851), diretor da fábrica do Ipanema, teve a ideia, não concretizada, de erigir em 

comemoração à Independência uma coluna de ferro, que seria executada sem dúvida naquele 

estabelecimento25. Nessa mesma época o presidente da Província cogitava utilizar canos de 

ferro para a canalização das águas potáveis que iam ao Jardim da Luz26. Três anos depois, 

eram idealizados os novos portões desse jardim, de modestas linhas neoclássicas, que 

deveriam ser fabricados na Corte. Uma das propostas, de autoria do engenheiro alemão 

Bresser, previa a execução de um portão de ferro, forjado naturalmente, tendo à guisa de 

novidade vasos de ferro fundido como ornatos a coroar os pilares de cantaria27. Tendas de 

ferreiros e serralheiros executavam peças de ferro batido, decerto de pouco ou nenhum 

requinte, mas já nos meados do oitocentismo o gradeamento fabricado com este material 

estava sendo preterido pelo de ferro fundido que, embora quebradiço, não era objeto de 

furtos frequentes nem suscetível de rápida oxidação28. 

                O vidro, como muito bem demonstrou o professor Lemos (1925-) 29, era quase 

inexistente na cidade em 1811, ao menos na arquitetura oficial. O envidraçamento do paço da 

Câmara, por exemplo, não é anterior a 182730. No entanto, Saint-Hilaire (1779-1853) 31 notava 

que a maioria dos sobrados particulares estava dotada de vidraças em 1819. O resto das 
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construções domésticas mantinha, em contrapartida, o arcaico costume, herdado da mãe-

pátria, de vedar as aberturas com adufas, conhecidas sob o nome de rótulas, que conferiam ar 

e alguma luz, ao mesmo tempo que muçulmanamente resguardavam as mulheres e o interior 

das casas dos indiscretos olhares dos passantes. Debret (1768-1848), de passagem por aqui 

em 1827, registrou sobrados providos de portas-janelas à francesa, com bandeiras. A casa por 

nós identificada como sendo a do alferes Joaquim Ribeiro dos Santos, erguida por volta de 

1824, na esquina do Largo da Sé com a Rua do Rosário (atual Quinze de Novembro), foi 

representada pelo artista francês com esse tipo de portas envidraçadas instaladas no piso 

superior. Os caixilhos que fixavam os pequenos retângulos de vidro estavam em flagrante 

contraste técnico com as velhas sacadas de caixão, o que parece demonstrar, salvo engano do 

pintor, que por essa época era mais fácil obter vidro do que ferro32! 

                                As construções mais recentes, porém, traziam no térreo portas fechadas com 

folhas de madeira ou janelas singelas, guarnecidas com vidraças de guilhotina, sempre 

divididas em pequenos vidros. Investigando cuidadosamente as imagens de edifícios 

paulistanos construídos ao longo do século XIX constatamos que as placas vítreas das 

guilhotinas foram sendo fornecidas com medidas cada vez maiores, o que fez diminuir, por 

consequência, o número de pinázios necessários para sustentá-las. Na França, por exemplo, 

os vidros das janelas já havia aumentado de tamanho no transcorrer do século XVIII, mas na 

cidade de São Paulo foi só a partir de meados do século seguinte  que essa conquista técnica 

se  tornou evidente. Nos anos 1880 as vidraças de guilhotina já não seriam mais usadas, 

havendo sido substituídas por folhas de abrir para dentro, constituídas por um vidro único, do 

mesmo modo que as bandeiras de portas e janelas.  Fenômeno que em Paris já podia ser 

observado nos imóveis construídos no tempo do Barão Haussmann (1809-1891), erguidos 

durante as reformas urbanísticas ocorridas entre 1853 e 1870.  

                 Ao longo da primeira fase da arquitetura paulistana do período imperial 

operaram-se,  porém, alguns avanços, tanto no plano formal quanto no técnico. Com relação 

ao primeiro nível, observa-se a consolidação de uma nova linguagem plástica, influenciada 

pela arquitetura erudita portuguesa, em que a simetria e a regularidade compõem 
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frontispícios constituídos de embasamento, cunhais e cimalha. Nela faz-se notar a presença 

dominante de vãos de verga ligeiramente curva, heranças do Barroco, que aos poucos cedem 

lugar aos vãos de verga reta, de vaga inspiração neoclássica.  

                Dentre os aperfeiçoamentos técnicos dos processos construtivos vigentes, 

podemos destacar o ocorrido com a taipa, que sofrera regressão no passado bandeirista, 

quando as paredes de terra se assentavam sobre rasas fundações do mesmo material33; passa 

agora a apresentar nas construções melhores, alicerces de alvenaria de pedra. Postura de 

1820 exigia esse tipo de elemento de sustentação de paredes na construção de sobrados, mas 

tal disposição não deve ter sido regularmente cumprida naqueles anos difíceis. Nas posturas 

de 1830, as primeiras elaboradas nos termos da lei de 1o de outubro de 1828, que reorganizou 

as Câmaras, foi esse preceito simplesmente abandonado34. Mesmo assim, a partir dos anos 

20 tem-se notícia até de muros divisórios de pilão erguidos sobre baldrames de pedra, como é 

o caso do erguido pelo brigadeiro Morais Leme (c.1755-1831) no Beco do Colégio em 182535. 

De modo semelhante, devia ser de pedra a arcaria que vencia o desnível da encosta do 

Anhangabaú e sustentava o fundo da casa do futuro Barão de Itapetininga (1799-1876), 

construída provavelmente por volta de 183036. No casario geral, no entanto, manteve-se o 

antigo costume de repousar as paredes sobre fundamento de terra socada. Isso deu azo a que 

o engenheiro polonês Wyzewski exortasse, após a enchente de 1850 ter provocado o 

desabamento de vários prédios na cidade, a que se abandonasse essa prática perigosa e se 

adotassem alicerces de pedra ou tijolo37. Outra tentativa nesse sentido, embora bem menos 

ambiciosa, foi o artigo de postura que se procurou aprovar em 1852 obrigando a construção 

de alicerces de alvenaria na parede frontal de sobrados erguidos em ladeiras38. As obras 

oficiais, dispondo como sempre de parcos recursos, quase não tiravam proveito dessas 

melhorias técnicas. Ainda em 1841 as autoridades provinciais lamentavam o fato de a Casa de 

Correção, cuja construção de taipa se iniciara três anos antes, não possuir todas as suas 

fundações de pedra39. 

                Um processo muitas vezes usado conjuntamente com a terra apiloada era o 

pau a pique, ou taipa de mão. Geralmente as paredes mestras eram de pilão e as divisórias de 

tabiques de madeira ou pau a pique. John Burchell (1781-1863) em 1827 documentou em um 
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de seus desenhos um térreo situado na Ladeira do Piques a receber mais um pavimento. 

Podemos observar aí que sobre as paredes existentes, de pilão decerto, estava sendo armada 

uma estrutura autônoma de madeira, que sem dúvida seria a seguir tapada com tramas de 

pau a pique e varas, tomadas com barro consistente40 (fig.56 a). Cumpre notar que esse 

sistema, empregado na construção de andares superiores, tinha como objetivo não 

sobrecarregar as paredes térreas, e parece ter sido bastante corriqueiro durante toda a 

primeira metade do século XIX. Muito comuns também passaram a ser as denominadas 

construções de “barrotes” (gaiolas)41, nas quais após o engradamento completo da 

edificação, com esteios, vigas e aspas subdividindo os panos de fechamento, eram os espaços 

vazios tomados pela alvenaria: pedra miúda e barro, adobe ou mesmo tijolos. Na verdade, no 

Oitocentos, até as paredes de taipa se apresentavam com frequência reforçadas com esteios 

e aspas de madeira, conforme pudemos observar em fotografias que registram a demolição 

de velhos edifícios paulistanos42(fig.56 b). 

               Desse modo, vemos ao longo da fase aqui descrita generalizar-se ao lado das 

técnicas de sempre as alvenarias de pedra e de tijolo, principalmente para a execução de 

pequenas estruturas. Pilares de sustentação de sobrados em casas erguidas em encostas, a 

substituir os até então usuais esteios de madeira, pilares nos quais se engastavam 

gradeamento de madeira ou ferro para o cerco de propriedades, abóbadas cobrindo dutos de 

água potável ou servida, caixas de chafarizes, etc. eram indiferentemente construídos com 

um ou com outro material, e às vezes até combinados um com o outro. Ao que tudo indica, os 

preços da pedra e do tijolo eram quase equivalentes, e, conforme as injunções do momento, 

ora um ora outro saía mais em conta43. 

                Sabemos por documentos inéditos do Arquivo Público do Estado que no 

primeiro raio da Casa de Correção os pilares e as paredes divisórias das celas eram 

constituídos de tijolos. Isso já em 1844. O que vem confirmar a existência de uma fase 

intermediária em nossa arquitetura em que predominaram as técnicas mistas. A alvenaria de 

tijolo, ainda desempenhando um papel secundário, combinava-se tanto com a taipa como 

com outros sistemas construtivos habituais (inclusive com a pedra), fase aliás bastante 

previsível mas acerca da qual hoje muito pouco se sabe.  
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4.1.2. Segunda fase, circa 1850 - circa 1870 

 

            É nesta etapa que despontam as primeiras grandes mudanças na vida 

paulistana, consequência das novas forças econômicas que eclodem na Província, dando 

condições para que São Paulo comece a trilhar, embora de modo ainda tímido, a senda do 

“progresso material”. É quando se amplia a ascendência da Corte sobre a capital paulista, 

tanto no nível econômico (os produtos mais sofisticados de origem estrangeira são trazidos 

de lá), quanto no cultural, pois do Rio de Janeiro provêm não só engenheiros e obreiros, como 

novos padrões comportamentais e estéticos, materializados estes últimos nos ecos do estilo 

arquitetônico oficial, o Neoclassicismo. No fim desta fase, com a inauguração da estrada de 

ferro inglesa, expandem-se rapidamente os horizontes da construção civil na cidade. No 

futuro essa nova via de comunicação facilitará a chegada em grande quantidade de bens de 

produção, materiais e elementos construtivos importados diretamente da Europa44. 

                Sem dúvida, a principal característica desta segunda fase é a vulgarização e a 

consolidação da técnica construtiva tijoleira, usada de maneira estrutural. Dado o fato de 

constituir o mais importante fenômeno construtivo ocorrido na arquitetura paulistana 

durante a era imperial, o emprego exclusivo de tijolos nas construções da Capital será 

examinado à parte, detalhadamente. Aqui só importa notar que a fase principia com a 

reconstrução da Ponte do Acu, destruída num forte temporal ocorrido em janeiro de 1850, e 

que, ao ser reerguida entre 1851 e 1852, foi aplicado, após alguma controvérsia, o sistema de 

alvenaria de tijolos na execução da abóbada correspondente. A partir deste momento em 

todos os edifícios provinciais e municipais de certa importância, será utilizado esse processo 

construtivo que, paulatinamente, se generalizará em todas as construções privadas da cidade. 

Duas décadas mais tarde, uma discussão na Assembleia Provincial levava um deputado a 

afirmar categoricamente que àquela altura a taipa era coisa do passado, sendo então todas 

novas edificações paulistanas erguidas de tijolos. Nesse intervalo de vinte anos desenvolve-

se, portanto, a gradativa substituição das técnicas tradicionais pela estrutura autoportante 

executada com esse elemento construtivo, o tijolo. Nas construções oficiais essa mudança 
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parece-nos ter sido um tanto súbita, aconselhada a sua adoção por engenheiros forasteiros, 

vindos da Corte ou do Exterior, e logo aceita pelas autoridades que, no caso dos presidentes 

da Província, raramente eram paulistas. 

               No meio oficial, os primeiros sinais de má vontade para com a taipa surge nos 

relatórios presidenciais que criticam a fábrica da Casa de Correção, executada com esse 

material. São então alegadas razões de segurança. Até mesmo um paulista, o brigadeiro 

Tobias de Aguiar (1794-1857)45, opina que deveria ter aquela edificação todos os alicerces de 

pedra, ou, ao menos, a parte interna deveria ser de pedra “para que jamais houvesse risco 

d’algum arrombamento”. Em 7 de janeiro de 1842, na fala proferida por ocasi~o da abertura 

dos trabalhos legislativos, o presidente Sousa Melo e Alvim (1784-1855)46 repara que era 

inegável que a obra não oferecia a solidez que exigia o seu destino, por isso propunha que, no 

mínimo, o muro exterior fosse de pedra, já que o atual (de terra socada com certeza) era 

“demasiado fr|gil” e n~o prometia “duraç~o”. Em 1852, o relatório elaborado pelo Conselho 

de Engenheiros da Província criticava acerbamente o processo construtivo adotado na 

penitenciária: 

 

Parece incrivel que um edificio destinado para a reclusão seja construido de 

taipas [...] Uma prisão de taipa, é uma completa irrisão.47 

 

                Mais adiante nesse mesmo relatório, ao ser feita menção à projetada 

construção do teatro provincial, cujo plano primitivo era de autoria do engenheiro militar 

carioca Henrique de Beaurepaire-Rohan (1812-1894), observa-se: 

  Orção-se em 100:000$rs as despezas da construcção d’este edificio, sua 

ornamentação, mobilia & c. Com alguma economia talvez se possa obter 

com menos despeza, sobre tudo, se a construcção for de taipa; mas é bom 

que nos vamos deixando dessas construcções fracas, que pelo tempo 

adiante se tornão mais caras.48 [grifo nosso] 
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  É curioso que os engenheiros brasileiros vindos de fora qualificassem as 

edificações paulistanas feitas de terra como “fracas”, quando é sabido que os viajantes 

estrangeiros faziam questão de ressaltar características diametralmente opostas. De Mawe 

(1764-1829) a Koseritz (1830-1890), todos foram unânimes em louvar a resistência das taipas 

encontradas na cidade, às vezes de idade multissecular. Certamente as críticas dos 

engenheiros eram movidas mais por preconceitos do que por considerações propriamente 

técnicas49. É verdade que era necessário tomar algumas precauções para a proteção da terra 

socada contra certos inimigos, dos quais o mais frequentemente lembrado é a umidade, 

quer da água da chuva quer das enxurradas (recordemo-nos do terrível desastre que se 

abateu sobre a cidade de São Luís de Paraitinga durante o verão do ano de 2010). Daí a 

existência de largos beirais e de telhões (ou de palha, fora do perímetro urbano) a proteger o 

alto das paredes e o topo dos muros de fecho, respectivamente; daí as calçadas de pedras a 

rodear as bases dessas mesmas paredes e muros. Contra as raízes das árvores que podiam 

abalar as fundações, provocando trincas e rachaduras, a solução era a de não permitir a sua 

presença em área adjacente às paredes50, mas para combater as saúvas, e decerto os cupins 

de solo 51, o método então utilizado apresentava dificuldades de aplicação e pouca eficácia. 

Na extinção dos formigueiros, durante toda a época em estudo, moveram-se verdadeiras 

guerras, recrudescidas pelos constantes desmatamentos dos arredores da cidade. Sem 

dúvida o desequilíbrio ambiental favorecia a proliferação desses insetos nocivos, que eram 

capazes de provocar a ruína total das edificações por eles atacadas52. 

  Por outro lado, o aumento da produção do tijolo deu margem a que na 

construção civil fosse a alvenaria constituída por esse elemento combinada com as 

modalidades estruturais então correntes. Como veremos no momento adequado, há 

evidências nos jornais daquele tempo da existência de construções em que o tijolo era usado 

como tapamento de estruturas autônomas de madeira, e até em fundações de construções 

desse tipo. Com a inauguração da maior olaria paulistana em 1859, segundo testemunhos 

de contemporâneos, o uso de paredes maciças e autoportantes de tijolos difundiu-se com 

presteza, daí por diante sempre associado a alicerces de alvenaria de pedra. 
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  Como visto, na década de 1870, a taipa já estava completamente 

desprestigiada. Num artigo publicado na imprensa diária assinado por alguém que se 

escondia sob o pseudônimo de Dr. Paredão, acusava-se de incompetência o empreiteiro 

responsável pelas obras de aterro realizadas na Rua Formosa. Para deixar clara a inépcia do 

profissional assegurava-se: 

 

Não ha engenheiro ali, pois não pode considerar tal um velho que outr'ora 

foi taipeiro, e agora esta elevado a inspector de aterros, por arte do celebre 

e intelligente dr. Paredão.53 

 

                Era uma acusação no mínimo injusta, pois taipeiros muito entendiam de 

muros de arrimo. Quando se abriu a Rua do Paredão em 1808, o arrimo primitivo foi 

executado por taipeiros, o qual poucos anos depois acabou substituído, por iniciativa de 

Müller (c.1785-1841), por outro de alvenaria de pedras54. Ainda em 1878 a Oficina de Santo 

Antônio, uma serraria a vapor recém-inaugurada, procurava taipeiros para resolver o que 

supomos tenha sido um problema de deslizamento de encosta, já que o estabelecimento 

estava montado junto a uma das vertentes do Ribeirão do Bexiga55. 

                A partir da segunda metade dos anos de 1850 é possível acompanhar pela 

imprensa a propaganda de materiais de construção, o que nos permite reconstruir a marcha 

cada vez mais acelerada da arquitetura paulistana rumo à modernização e sofisticação das 

técnicas e materiais utilizados. Estes últimos então caríssimos, até dez vezes mais do que no 

Rio de Janeiro segundo se afirmava, sobretudo em decorrência da dificuldade de transporte e 

da incipiente expansão da cidade, fatores que provocavam o aumento vertiginoso do custo 

dos materiais e da mão de obra56. 

               Ainda no início daquele decênio, o presidente da Província justificava que as 

obras do Pared~o do Carmo evoluíam lentamente em virtude da “careza de pedra” e da “falta 

de mestres e pedreiros habeis”57. Já no segundo lustro da mesma década, porém, torna-se 

comum em jornais a menção a pedras de construção, tanto de alvenaria, destinadas a pilares 
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e paredes (panos de vedação de estruturas autônomas certamente), quanto lavradas, com as 

quais alguns elementos construtivos passaram então a ser cuidadosamente executados: 

 

Quem precisar de pedras para calçadas e para paredes e pilares, dirija-se 

ao capitão José Joaquim de Jesus na rua do [sic] Consolação; casa n.62.58 

Rua do Piques n.35 

Recebe-se [sic] encommendas de lages de Itu, soleiras, cumieiras [sic, por 

vergas talvez], e batentes, do comprimento, largura e grossura que se 

quizer. No regresso dos carros que transportam estes objectos, encarrega-

se de mandar conduzir para Itú, Sorocaba, Campinas, Porto-feliz e 

Pirapora, todo e qualquer volume por mais pesado que sejão [sic], o preço 

da condução tratar-se-ha, á vista do objecto a conduzir.59 

 

Estabelecimento de obras de pedras lavradas 

Rua da Freira, defronte a casa do Illm. sr. Leite Lobo. 
Soleiras de pedras lavradas com volta, e sem ellas, ditas lisas  batentes 

lavrados, e sem o ser.   cunhaes, capiteis, e lages para calçadas, testadas, 

adros, e pateos.  Pias de egreja, grandes e pequenas. 

Aprompta-se com brevidade qualquer encommenda tanto para a cidade 

como fóra d’ella. 

Tracta-se na casa da rua do Rozario n.7, aonde devera ser dirijida qual quer 

encommenda, ou compra. Tudo será vendido a preços razoaveis60 

 

               Vemos assim serem oferecidas à população paulistana não só lajes de Itu, 

próprias para o calçamento dos passeios laterais das ruas, que estavam naquele momento 

sendo criados na Capital, mas também pedras de lancil provenientes do Interior. Não é, pois, 

de admirar que solares paulistanos erguidos ou reformados naqueles anos exibissem 

orgulhosamente detalhes construtivos de pedras aparelhadas, seguindo o exemplo da antiga 

residência do brigadeiro Luís Antônio (1746-1819), então moradia do Senador Sousa Queirós 

(1806-1891), seu filho, que, construída na década de 1810, precocemente exibia pilastras 

constituídas de pedras de cantaria à mostra, com os intervalos tomados por rejuntamentos 

em ressalto61. 
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                Nos anos de 1850 já são habituais também os anúncios de cal de pedra 

produzida em Sorocaba e em Santana de Parnaíba62, tentando concorrer com a cal 

proveniente do litoral, em geral mais barata por ser de qualidade inferior. Os tipos mais alvos 

de cal eram especialmente recomendados para caiação: 

 

Deposito de cal 

Ponte do Piques canto da rua Formoza n.5, vende-se cal de Sorocaba 

muito alva para caiação aos alqueires, e cargueizos [sic] do commercio á 

5$400 rs. cada cargueiro, e continúa a ter sempre cal em depósito.63 

 

O segundo andar da rua do Rozario n.7 está para alugar. Na mesma casa 

continua-se a fornecer para obras: tijolos, telhas, pedra e cal, existindo 

uma porção della vinda do Rio de Janeiro, excellente para caiar.64 

 

Cal 

Superior cal de Vacaria, em Paranahyba [sic], acha-se a venda na casa de 

commissão do sr. Antonio Egydio de Moraes, junto á ponte do Piques.65 

 

                Na década de 1850, a cal de Parnaíba foi empregada, por exemplo, no 

assentamento das pedras de cantaria dos pilares da Ponte do Casqueiro (1852-1857) e no 

matadouro municipal (1849-1853), ambas as obras executadas pelo engenheiro francês 

Martin d'Estadens, conforme um reclame muito posterior, publicado n’A Provincia de São 

Paulo de 187566. A crescente vulgarização do uso da cal de pedra na segunda metade do 

século XIX levaria, contudo, um anônimo a defender, em reação, o emprego da cal de 

marisco, de qualidade superior. Num artigo publicado n’A Provincia de São Paulo, do dia 11 de 

fevereiro de 1876, p.3, com um indisfarçável ar publicitário, o anônimo defensor da cal de 

ostras, provavelmente proprietário da caieira do Paquetá, em Santos, assim argumentaria, 

tentando provocar pela insistência de seu arrazoado a retomada do uso de um produto que se 

achava então em franco declínio: 
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                                         Cal de marisco e cal de pedra  

 

 Depois da abertura da via-ferrêa [sic] sorocabana [1875], o mercado da 

capital de outros pontos d’esta provincia, tem sido abastecidos com a cal 

de pedra que é empregada nas diversas construcções, ficando a cal de 

marisco, como que esquecida.  

Não podemos atinar com as razões que actuam no animo dos 

constructores para preferirem aquella cal, á de marisco e vamos 

demonstrar que esta não é inferior e que pelo contrario deve ser preferida. 

A solidez e firmeza das obras construidas com a cal de marisco, são bem 

patentes. 

Sendo o traçado bem feito (duas partes de bom saibro, ou areia a uma de 

cal superior) solidifica-se de tal fórma que assemelha-se á pedra, e a sua 

regidez é tal que só com grande trabalho consegue-se demolir qualquer 

parede, como aconteceu na alfandega de Santos (antigo collegio dos 

jesuítas) e no convento de Santo Antonio da mesma cidade, quando se 

principiou a construcção da via-ferrea. – Existem tambem em Santos 

(como tivemos occasião de examinar) os restos de um edifício chamado « 

salinas,» [sic] cujas paredes banhadas constantemente pelo mar, ainda 

subsistem em perfeito estado, e cuja total demolição será assás trabalhosa 

pela sua regidez. 

Todos estes edificios e tantos outros que se acham em abandono, com 

solidas paredes expostas ha tantos annos, ao rigor do tempo, são 

construidos com cal de marisco. 

 

As importantíssimas obras da estrada de ferro de Santos a Jundiahy, e as 

do palacete do finado commendador Netto (em Santos) foram feitas desde 

seus alicerces com cal de marisco, da acreditada fabrica do Paquetá. 

Porque vemos nas grandes casas da capital e interior da provincia, 

cimalhas de madeiras! É porque a cal de que dispunham não se prestava a 

esse mister, e hoje que os meios de conducção tornaram-se faceis já se vêm 

lindas cimalhas corridas com cal de marisco. 

Ouvimos dizer a um proprietario do interior da provincia que elle só 

empregava a cal de Paquetá, para – correr cimalha – fechar arcos – e caiar; 

ora se elle confessa que lhe dá preferencia para esses trabalhos, tem esse 

facto confessado sua superioridade. 

Em uma viagem que fizemos á importante cidade de Campinas, tivemos 

occasião de vêr no largo da Matriz Nova uma grande porção de tijollos sem 

vestigio algum de qualquer liga entre si, e fomos então informados que 
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esses tijollos limpos e inteiros, saíram do frontispicio daquella Matriz, que 

foi demolido. 

Asseveramos que se essa obra fosse feita com cal de marisco com 

qualidade superior com o traçado necessario não se teria conseguido 

arrancar nem um só tijollo inteiro. Os fazendeiros que preparam seus 

terreiros para seccar café, se dezejam ter obra solida e perfeita que dure 

para seus filhos e netos, aconselho-os a que empreguem de preferencia a 

cal de marisco, de qualidade superior. 

Com o que temos expendido queremos sómente demonstrar que há muita 

firmeza e solidez em todas as obras construídas com a cal de marisco, 

sendo ella de primeira qualidade,  e somos apenas levados [sic] a escrever 

estas linhas para desfazer qualquer preconceito que porventura se tenha 

introduzido entre os mais proprietarios e empreiteiros, fazendo-lhes vêr as 

vantagens que ha no emprego d’essa cal, cuja materia prima muito 

conhecemos. 

 

                                         São Paulo, 8 de fevereiro de 1876 

 

                               Outro aglutinante ainda desconhecido aqui na década de 1850 era o cimento 

Portland, visto pelo engenheiro da Província Luís José Monteiro sendo usado no 

rejuntamento das pedras de calçamento na Corte, em 185467. Só começaria a ser citado 

correntemente em São Paulo na década de 1870, quando, importado em barricas, passou a 

entrar na composição da pedra artificial, produzida numa fábrica do Bom Retiro. 

                 O segundo dos anúncios acima transcritos relativos a depósito de material de 

construção que vendia cal de pedra vinda do Rio de Janeiro, refere-se à Rua do Rosário n.7, 

agência da olaria situada na chácara da Água Branca, de propriedade do empreiteiro 

Marcelino Gerard68. Apresenta certo interesse por ilustrar o hábito adotado por muitas olarias 

naqueles primeiros anos de 1860 de diversificar o material de construção comercializado. 

Aliás, como veremos, nessa época era comum enfatizar nos anúncios de venda de chácaras 

situadas nos arredores da Capital o fato de nelas se encontrarem todas as condições para a 

construção de olarias, com barro apropriado para a fabricação tanto de telhas como de 

tijolos. 

              Com a prática de um novo sistema de revestimento nas ruas de São Paulo, o 

abaulamento a pedregulho  bem mais regular que o antigo, mas ainda notoriamente frágil , 
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a Câmara Municipal apressou-se em fazer aprovar uma postura para obrigar os moradores 

das ruas recém-calçadas a dotarem seus edifícios de calhas e condutores, a fim de que as 

águas pluviais despejadas em jorros fortes pelos beirais das casas não danificassem o novo 

revestimento viário. Após indicações sucessivamente apresentadas no ano de 1857 e 1860, foi 

tal medida finalmente aprovada pela Assembleia Provincial em 6 de abril do ano seguinte69. 

Começaram logo a ser instaladas pelos funileiros paulistanos, que confeccionavam as peças 

necessárias em três materiais distintos, sendo o cobre importado o de maior durabilidade e, 

consequentemente, de mais elevado preço: 

Aos srs. proprietarios 

Na officina de funileiro da rua do Commercio, em frente ao becco do Inferno 

apromptão-se cannos de cobre, folha [de ferro] e zinco, por commodo preço 

e muita promptidão.70       

 

 
              Na época, os gastos com a conservação dessas peças caras constituíam sem 

dúvida um desafio. Se é verdade que foram empregadas inicialmente para evitar a 

danificação do novo revestimento das vias públicas, logo se tornaram imprescindíveis do 

ponto de vista arquitetônico com a introdução do estilo neoclássico, que começou a se 

expandir na cidade a partir do final dos anos de 1850. Com as platibandas, calhas e 

condutores eram inevitáveis. O Teatro de São José, por exemplo, em seu estado original 

(conforme foto de Militão Augusto de Azevedo, 1837-1905, tomada por volta de 1862) estava 

desprovido de platibandas, para evitar talvez que se recorresse à instalação tão dispendiosa, 

razão que também explicaria a ausência desse elemento arquitetônico no palácio da Escola 

Normal, em construção no tempo de João Teodoro, como vimos em capítulo anterior. Já o 

mercado municipal, construído em 1867, possuía platibandas originalmente, suprimidas cerca 

de sete anos depois por decisão da administração municipal, que se quis ver livre do 

incômodo dos constantes reparos no sistema de escoamento das águas pluviais do telhado71. 

               Além de platibandas, calhas e condutores, o Neoclassicismo introduziu novas 

técnicas de acabamento e elementos de decoração. Ao lado do estuque, feito em diferentes 
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partes moldadas em fôrmas de gelatina e aplicadas no local, e da pintura marmorizada, com a 

qual se achavam revestidos os exteriores dos palácios imperiais do Rio de Janeiro e de 

Petrópolis por volta dos anos de 184072, tornaram-se comuns artefatos cerâmicos aplicados à 

arquitetura: azulejos de uso externo, telhões pintados de beiral e outros ornatos de faiança, 

que precisavam ser trazidos da Corte. 

                               Essas peças eram geralmente produzidas em Portugal, nas fábricas de 

cerâmica do Porto e da Vila Nova de Gaia (como, por exemplo, a famosa Santo Antônio de 

Vale da Piedade, em atividade entre 1784 e c. 1930; a Fábrica  de Louça das Devesas, em 

funcionamento entre 1865 e meados do século XX; a de Miragaia, em atividade entre 1775 e 

1852, e a de Massarelos, entre 1766 e 1920), entre outras. Na segunda metade do século XIX, 

algumas delas se dedicaram, principalmente, à produção de azulejos semi-industriais de 

fachada. Grande parte da produção portuguesa de azulejos e de telhões de beiral era então 

destinada ao Brasil73.  

                               Dado o seu alto preço, o uso externo de azulejos e telhões decorados de 

faiança nunca foi comum na cidade de São Paulo. Podemos contar nos dedos das mãos os 

edifícios paulistanos com o exterior parcial ou totalmente recoberto com esses elementos 

decorativos: a casa de Camilo Gavião Peixoto, na Rua Alegre; o sobrado de azulejos amarelos, 

na Rua do Rosário74; a casa de Fidélis Nepomuceno Prates (1782-1875), na Luz; a cúpula da 

torre da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, o Hospital da Beneficência Portuguesa e a Igreja 

dos Remédios. 

                                Maior aceitação tiveram as crateras-cálices (ou vasos Médici), as urnas, as 

pinhas, os globos, as esferas, os leões, os galgos, as estátuas de deuses greco-romanos e as 

figuras alegóricas (personificações das estações do ano, das atividades econômicas, das 

virtudes, dos continentes, dos rios, dos quatro elementos, etc.), arremates arquitetônicos que 

constituíam versões econômicas das estátuas esculpidas em granito ou mármore usadas na 

decoração dos palácios barrocos do século anterior. Os elementos de faiança eram fornecidos 

ora totalmente brancos, ora realçados com cores vivas (azul, verde, cor de vinho e amarelo) 

sobre fundo branco, em geral dispostos ao longo das platibandas (fig. 57 a a 57 j ). Poucas 
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construções paulistanas se destacavam por ostentar esse gênero de ornamentação. Entre 

elas, podemos citar o sobrado de azulejos amarelos (crateras-cálices), na Rua do Rosário; a 

casa de Camilo Gavião Peixoto (estátuas, globos, pinhas e cães) e a casa de Fidelis 

Nepomuceno Prates (estátuas), ambas na Luz; a confeitaria do Leão (leões deitados e 

crateras-cálices), na antiga Rua do Comércio; a fachada reformada da loja maçônica Amizade 

(pinhas), na Rua da Tabatinguera, e a já citada sede neoclássica do Hospital da Beneficência 

Portuguesa (crateras-cálices nas platibandas e pinhas no alto dos pilares nos quais se 

engastava o gradil de fecho), também na Rua Alegre75 .  

                                  Ainda outro elemento bastante popular durante a vigência da voga 

neoclássica, desde então tido como indispensável, foi a claraboia, sob a forma de simples 

quadros de telhas de vidro insertos no pano do telhado ou de armações de ferro e vidro, 

habitualmente de formato cônico ou piramidal, a iluminar sobretudo caixas de escada e áreas 

de distribuição (fig.57 k). A casa de Martinho Prado (reformada em 1852), junto da Igreja de 

Nossa Senhora da Consolação, a de José Maria Gavião Peixoto (construída entre 1858 e 1860), 

na Rua Alegre, o sobrado neoclássico da Rua do Rosário e o palacete de Fidélis Nepomuceno 

(erguido entre 1857 e c.1861), na Luz, acham-se entre os primeiros exemplares paulistanos a 

fazer uso desses caixilhos de iluminação zenital, para os quais lojas estabelecidas na cidade 

forneciam vidros especiais: 

 

ATTENÇÃO 

José Bernardo da Rocha recentemente chegado do Rio colloca vidros em 

caixilhos, por preços menores que outros qualquer [sic] por ser em o seu 

principal negocio. Tem oleo, alvaiade que vende em conta; tem telhas e 

vidros proprios para claraboias, e por estes dias terá um completo 

sortimento de vidros de côres variados e lavrados, que tambem vendera em 

conta, por que não gosta de ganhar muito. Rua de São Bento n. 65, onde 

pode ser procurado a qualquer hora.76 

 

                De fato, do Rio de Janeiro não procediam somente vidros de vários tipos, 

vinham também vidraças inteiras. No caso de janelas e portas-janelas, os desenhos dos 

caixilhos eram concebidos de acordo com o Neoclassicismo vigente na Corte. Os pinázios das 
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bandeiras, por exemplo, formavam atraentes figuras, sempre valorizadas por vidros de cores 

vivas – azul intenso, amarelo, verde e cor de rubi (fig. 57 l).Mas pelo que vemos no texto 

acima transcrito, os vidros decorativos da época já não eram apenas coloridos, podiam 

também ser lavrados, seguindo uma preferência que se expandiria muito cerca de duas 

décadas depois.  

                              O anúncio a seguir transcrito confirma que foi nos anos 1850 que os ditames da 

Corte se tornaram incontestes em matéria de estilo arquitetônico: 

Quem quizer comprar uma rica vidraça dobrada para porta, cuja vidraça foi 

feita no Rio de Janeiro por ultimo gosto a qual se vende por preço commodo, 

procure na rua do Imperador n.4 77 

 

 E de lá nos chegavam ainda ferragens, entre tantos outros artigos: 

LOJA DE FERRAGENS 

Rua Direita junto a Estrella de Ouro 

Thomaz Augusto Ribeiro de Lima, acaba de chegar do Rio de Janeiro com 

um grande sortimento de ferragens de todas as qualidades, tintas, drogas, 

couros, solas, armas de Laport [...].78 

 

            Data dos últimos anos de 1860 a inauguração da primeira fundição de ferro e 

bronze da cidade, de propriedade de antigos técnicos estrangeiros da fábrica de ferro do 

Ipanema. Ofereciam maquinismos, utensílios, ferramentas, além de alguns elementos 

construtivos para atendimento das novas necessidades da arquitetura neoclássica: grades 

para respiradouros de porões, então uma novidade nas construções paulistanas79, colunas, 

escadas, latrinas, etc. Artigos de produção, beneficiados pela tarifa Ferraz – que isentou de 

direitos de importação os artefatos de ferro80 –, e matérias-primas chegavam à Capital a 

partir do porto de Santos pela recém-inaugurada ferrovia, fato que naturalmente influiu na 

localização do estabelecimento, situado nas proximidades da Estação da Luz. 
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ATTENÇÃO 

Fundição de Ferro 

Os abaixo assignados ex-empregados da imperial fabrica de ferro de S. João 

do Ypanema, estabeleceram uma fundição de ferro nesta cidade, á rua da 

Estação em frente do armazem de cargas da estrada de ferro e 

promptificado-se [sic] a executar qualquer trabalho de fundição que lhes 

seja encommendado 

S. Paulo 25 de Agosto de 1868 

Jorge Hund 

                                                                                                  A. Roeech [sic].
81 

 

Fundição de ferro e bronze 

EM FRENTE DA ESTAÇÃO DA LUZ EM S. PAULO 

 

Os proprietarios deste estabelecimento annuncião ao respeitavel publico 

desta cidade e do interior, que se acham habilitados á fundir qualquer peça 

de ferro ou bronze de forma e tamanho desejado, e recebem desde já 

encommendas, promettendo prompta effectuação e modicos preços: entre 

mais objectos de uso geral enumeram. 

Chapas de fogão de qualquer feitio e tamanho  caldeiras para fabrico de 

assucar ou sabão  canos para aqueductos  caixas para extinguir 

formigueiros  gamellas para lavagem de pratos e louças limpadores de 

sapatos  vasos para latrinas  columnas para construcção de edificios  

degráos de escada de apurado gosto  batentes lavrados postiços para 

portadas  caixilhos  rosetas para ventilar subterraneos  grades de 

sacadas de todos os gostos e feitios  monumentos  tumbas rasas e 

lavradas  sepulturas cercadas  cruzes singelas ou com crucificado de 

tamanho qualquer e escriptura  columnas de lampião das ruas  braços 

para ditos  candelabros  cylindros para macadamisar ruas  rodas para 

carrinhos de mão  buxas de rodas  arados cultivadores  cylindros de 

engenhos de assucar  rodas dentadas  pescoços e mancaes  torradores 

de farinha  ternos de pesos  letras para firmas  portões de luxo e singelos 

etc  peças quebradas de qualquer maquinismo: aprompta-se [sic] com 

especial promptidão devendo o dono mandar o original, risco ou modelo 

bem exacto. 
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Para mais informações por carta ou pessoalmente dirijão-se aos abaixo 

assignados, que darão toda explicação desejada 

S. Paulo 1 de Outubro de 1868 

Hund & Roesch 

EM FRENTE DA ESTAÇÃO DA LUZ EM S. PAULO82 

 

                              Era esse um dos primeiros sinais de modernização na produção de elementos 

construtivos em São Paulo, que sucedeu às olarias a vapor surgidas cerca de dez anos antes. 

Os equipamentos, a matéria-prima  que no caso do ferro quando da melhor qualidade vinha 

da Suécia e da Noruega83  e também as mercadorias estrangeiras tinham agora transporte 

cômodo facultado pela ferrovia. Foi essa comodidade que também permitiu que já existisse 

em 1868 a primeira marmoraria da Capital, trabalhando com pedras importadas. Precedência 

essa que anos mais tarde seria indevidamente reivindicada por Fernando Martinelli & Irmão, 

fundada em 187284. 

 

ATTENÇÃO 

22  rua do Ouvidor  22 

Aleixo Decossau participa ao respeitavel publico que acaba de receber em 

direitura da Europa um grande sortimento de pedra marmore para fazer 

qualquer obra ao gosto dos freguezes; assim como tambem encarrega-se de 

fazer mausoléos por preços modicos com toda a perfeição. Concerta vidros, 

porcellana e louça quebrada, tudo por preços razoaveis.85          

 

4.1.3. Terceira fase, circa 1870 – 1889 

 

 

             Esta última etapa corresponde ao florescimento do capitalismo surgido com o 

ciclo cafeeiro no Oeste paulista, ciclo que tantos benefícios trouxe à Capital, ora transformada 

em núcleo central das comunicações ferroviárias: a partir do litoral, os trilhos começaram a se 
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estender com rapidez em busca das terras férteis do Interior, ensejando o escoamento da 

produção agrícola de exportação e introduzindo em sentido contrário grande quantidade de 

artigos importados. 

              Desde 1850 vinha crescendo no Brasil, lenta mais constantemente, a 

penetração de produtos fornecidos pela Revolução Industrial, bens de produção originários 

principalmente da Inglaterra, o que só confirmava a nossa condição de dependência 

econômica em relação a esse país. Consolidada a técnica tijoleira na capital paulista, segue-se 

o declínio do emprego do trabalho escravo na construção civil, ao mesmo tempo em que se 

amplia grandemente a oferta de mão de obra imigrante e de materiais e elementos de 

construção e acabamento de origem estrangeira  industrializados, semi-industrializados, ou 

simplesmente pré-fabricados , responsáveis pelo relativo apuro ostentado pelas construções 

ecléticas pertencentes à esfera governamental e às camadas abastadas. Os edifícios aos 

poucos perdem o aspecto grosseiro e mal-acabado; os elementos arquitetônicos já não são 

dimensionados em excesso86; diminui o emprego de madeiras maciças e os erros construtivos 

tolerados não ultrapassam agora poucos centímetros. Em 1874 adota-se por fim o sistema 

métrico, que ainda tardará algum tempo a vingar inteiramente87. Ao mesmo tempo, no 

entanto, cresce o uso de medidas inglesas, em função dos cada vez mais abundantes 

produtos importados da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos ou fabricados em máquinas 

procedentes desses países. 

                O maquinário estrangeiro aumenta e melhora a fabricação local de tijolos, 

telhas e tubos de barro. Facilita outras tarefas como a de serrar e aparelhar madeiras e até de 

furar e quebrar pedras88. Montam-se na cidade serrarias e serralharias, a vapor, marmorarias, 

fábricas de pedra artificial e de elementos decorativos cerâmicos. Abrem-se lojas 

especializadas na venda de artigos destinados a instalações de gás, água, esgotos, telefone e 

eletricidade, avidamente consumidos pelas camadas mais abastadas da sociedade paulistana, 

beneficiada pela inauguração de empresas de serviço público nos derradeiros anos do 

Império. 
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                Nas edificações da cidade, o tijolo reina absoluto89. O de melhor qualidade é o 

fornecido pela Olaria do Bom Retiro, muito provavelmente a primeira olaria movida a vapor 

na cidade, fundada em 1859. A cal de pedra é profusa, se bem que nos edifícios públicos os 

empreiteiros teimem em empregar a cal de ostras por ser mais barata90 e contra a qual se 

levantam os higienistas da Corte91. Como vimos na seção anterior, a grande divulgação da cal 

de pedra a partir dos anos 1870 provocou certa reação dos produtores da cal de marisco, mas 

as evidências logo demonstraram ao público consumidor que o material que estava então 

sendo descartado pela construção civil não apresentava mais condições de ter seu uso 

retomado. Por outro lado, a areia retirada das margens do Rio Tietê também começava a 

disputar o mercado paulistano com os tradicionais  saibro e areia de mina. A esse respeito, 

encontramos um anúncio interessante: 

Com os donos de obras 

Chamo a attenção dos srs. donos de obras para o emprego da arêa branca 

ou amarella tirada debaixo da terra e empregada pelos srs. empreiteiros em 

muitas obras tomadas de empreitadas; os donos de obras não devem 

consentir que se empregue [sic] essas arêas em suas obras. O reboco feito 

com qualquer dessas arêas não dura mais de um a dois mezes na parede. 

Nas obras [do Monumento] do Ypiranga estão tambem empregando para o 

serviço as ditas arêas, por economisar a cal, e tambem por ser mais barato. 

Todos os quizerem fazer uma obra solida devem preferir a arêa do Tietê que 

é arêa lavada e de muito boa qualidade, portanto é que devem preferir esta. 

S. Paulo, 7 de Junho de 1886 

Atilio Giannotti.92  

 

                               Quanto ao cimento, tanto o Portland como o romano  este último também 

chamado inglês93 , aparece esporadicamente na publicidade da época; era importado e de 

restrita aplicação. No reservatório que a Empresa Cantareira e Esgotos construiu na 

Consolação foram empregados tijolos do Bom Retiro, considerados excelentes, e cimento de 

Helton & Cia., de Londres. Com este aglutinante chegou-se a fazer inclusive concreto94. 
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                               As madeiras, agora aparelhadas mecanicamente (o que reduzia seu custo em 

20 ou 30%), permitiam a transformação das tradicionais técnicas de carpintaria: forros, 

soalhos e sistemas de cobertura sofrem um rápido processo de aperfeiçoamento, quer nas 

estruturas quer nas sambladuras, o mesmo ocorrendo nas esquadrias de portas e janelas95. A 

marcenaria e serraria a vapor do alemão Gustavo Sydow & Cia., já existente em 187296 na Rua 

de São José, e transferida dois anos depois para o Morro do Chá, onde permanecerá até 

190297, foi durante certo tempo o único estabelecimento paulistano desse tipo. Em 1877 era 

inaugurada no Bexiga a Fábrica de Santo Antônio, de Braga & Cia98. Na imprensa essa serraria 

se anunciava da seguinte forma: 

Officina de Santo Antonio  grande carpintaria á vapor NO BEXIGA. 

Os proprietarios desta importantíssima officina tem a honra de communicar 

a todos os seus amigos e fregueses, e a todos os srs. carpinteiros e 

constructores civis que se acha inaugurada a sua grande carpintaria a vapor 

sita no Bexiga. 

Esta officina para a qual os seus proprietarios nada pouparam afim que [sic, 

por de que] ella fosse de todo ponto digna da confiança do publico, e para 

que a par da perfeição dos seus trabalhos, apresentasse a modicidade de 

preços aliás tão justamente reclamada, é a mais completa e bem montada 

da provincia. 

Tem machinas para os seguintes trabalhos: 

Apparelho de batentes, apparelho de soalhos e forros, por todos os 

systemas conhecidos, apparelho de molduras direitas e tortas; tem 

machinas para furar e respigar, torneados lisos, torcidos e ovaes, recortes 

finos e vasados, serragens de volta, serragens de folha para encasque, ditas 

de almofadas ate 3 palmos de largura proprias para os srs. marcineiros. 

Na mesma vende-se linda folha de raiz de oleo, de vinhatico e de jacarandá. 

Encarrega-se de pequenos e grandes fornecimentos tanto para a capital 

como para o interior.99 

 

                Anos mais tarde (1881), voltava essa serraria aos jornais. Agora pertencente a 

Domingos José Coelho da Silva, comunicava que continuava apta a satisfazer prontamente a 

sua clientela, não só com as peças habituais de carpintaria, mas também com ornatos de 
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madeira recortada100, postos em moda pelos pitorescos chalés, que então começavam a 

povoar os arredores e até algumas ruas importantes da cidade. Fornecia igualmente madeiras 

resinosas importadas: 

 

CARPINTARIA A VAPOR denominada Fabrica de Sto. Antonio de D.J.C. 

Silva. 

Neste bem conhecido estabelecimento continua a se apromptar com 

brevidade, perfeição e modicidade de preços, batentes, soalhos, forros, 

molduras  tudo a gosto do fregues: 

Fabricam-se portas, janellas, caixilhos, portões e gelosias, entregando-se na 

fabrica, ou assentes nas obras, segundo o ajuste. 

Fabricam-se armações, balcões, vetrinas e mostradores para casas de 

negócio de pinho de Riga, de óleo, ou de qualquer outra madeira. 

Placage (folha de encasque) 

e bem assim toros de 70 centimetros de largo em qualquer grossura e com a 

maxima precisão 

Recortam-se 

Ornatos para chalets 

por desenhos de um habil DESENHISTA FRANCEZ para este mister 

contractado. 

Torneam-se toda a sorte de torneados em madeira e marfim e columnas de 

grandes dimensões para terraços ou armazens. 

Além disso ha sempre completo sortimento de 

Pinho de Riga, suecco e branco americano 

bem como vigas, vigotões, vigotas, caibros, soalhos e forro prompto etc 

Largo do Riachuelo (Antigo Bexiga).101 

 

 

               Sobre esses pinhos estrangeiros, que desde muito tempo vinham sendo 

empregados na Corte, escreveu o engenheiro César de Rainville (O vinhola brazileiro, 1880) 

com certa generalização: 

 

O pinho é muito usado entre nós. Em sua maior parte é importado da 

America do Norte, da Russia e Suecia. Ha tres qualidades de pinheiros: 

“pinus sylvestris”, pinheiro bravo; “pinus laria” [sic], pinheiro manso, larico 

[sic], e “pinus abies”, pinheiro tardo, alvar oubas abete. Ha pinho vermelho e 
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pinho branco. Esta madeira é muito elastica e tem bastante dureza, podem 

fazer-se dellas vigas e traves de grande comprimento; deve-se empregar-se 

somente no interior dos edificios, embaixo d’agua tambem dura muito, 

porém a alternativa de humidade e de sol destróe esta madeira muito 

depressa. O emprego desta madeira não deixa de ser perigoso, porque 

inflamma-se com muita facilidade, e além disto é muito sujeita ao cupim.102 

 

 

                Por uma discussão havida na Assembleia Provincial em 1874 a respeito da 

oportunidade da criação de uma companhia de urbanos que se encarregasse da extinção de 

incêndios na Capital, sabemos que esses desastres eram naquela altura pouco comuns em 

São Paulo, mas muito frequentes na Corte. Como responsável por esse fenômeno era 

apontado pelos deputados o costume de usar geralmente nas construções cariocas o pinho, 

tanto o de fora quanto o do País, e outras madeiras, quase todas elas de cerne resinoso, que 

podiam sustentar o fogo por muito tempo103. Esse mau hábito ainda não se introduzira em 

São Paulo, mas no Rio de Janeiro já era antigo. Segundo Debret, o emprego de madeiras 

resinosas esteve proibido nessa última cidade até a chegada da assim chamada Missão 

Francesa. Usado inicialmente nas decorações efêmeras realizadas pelos artistas franceses, o 

pinho logo se generalizou na construção civil. Graças sem dúvida a seu baixo preço quando 

vindo do Exterior, passou a ser impunemente utilizado até nos vigamentos das casas 

particulares104. Fato que atesta que a europeização da arquitetura brasileira nem sempre foi 

sinônimo de emprego racional e eficiente dos materiais de construção. 

               Na capital paulista, contudo, só é possível confirmar a presença do pinho 

nacional em obras arquitetônicas a partir dos últimos anos da década de 1880. Em 

correspondência datada de fins de 1886, endereçada a seu amigo Paula Sousa (1843-1917), 

residente em Itu, Ramos de Azevedo (1851-1928) contava que determinado personagem 

andava comprando todos os pinhais do Paraná e que ele, Ramos, fizera ver ao explorador 

dessa madeira a necessidade de classificar desde logo as diversas variedades existentes e de 

expedir o melhor pinho. Tão promissor se mostrou esse tipo de negócio que pouco depois era 

o próprio engenheiro-arquiteto quem, associado a Paula Sousa e a um outro empresário, 
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montava uma companhia industrial para o corte do pinheiro paranaense, com o qual iria 

suprir o mercado paulistano então em franca expansão105. 

            Se é fato que ainda em 1874 não se empregavam pinhos estrangeiros nas 

construções paulistanas, também é verdade que já no ano seguinte estava o pinho de Riga 

sendo normalmente comercializado numa importante marcenaria recém-aberta na Rua de S. 

Bento n. 85 e 87, de que eram proprietários o Sr. Antônio José Leite Braga e Cia., os primeiros 

donos da oficina poucos anos depois instalada no Bexiga. A madeira então oferecida era 

apresentada em grossuras próprias para forros, assoalhos e portadas106, mas, ao que tudo 

indica, a importação de artigos de construção fabricados com pinhos estrangeiros não se 

limitou a peças mecanicamente aparelhadas ou perfiladas nem a elementos construtivos 

previamente montados; é bem possível que desde os primeiros anos do último quartel do 

século XIX tenham sido mandados para cá chalés completos, que chegavam desmontados, 

antecessores daqueles com os quais seria formado o balneário do Guarujá no final da 

centúria. Em 1878 publicava-se numa das folhas paulistanas: 

Construcção de chalets: o engenheiro Fernando de Albuquerque possue uma 

variada collecção de plantas para construcção de chalets americanos.107 

 

             Tratava-se aparentemente de casas de madeira pré-fabricadas, de procedência 

norte-americana, das quais seria Albuquerque o representante na cidade de São Paulo108. 

              Dois anos depois, Begbie & Cia., estabelecida na Corte e com filial na capital 

paulista, fazia divulgar o seguinte reclame: 

VENDE-SE [sic] ESQUADRIAS 

de portas, janellas, venezianas e caixilhos de todos os gostos e qualidades 

ASSIM COMO 

soalhos, forros, cimalhas, cordões e molduras obra garantida por ser 

fabricada no estabelecimento a vapor dos annunciantes na Côrte, Rua do 

Visconde de Itauna n.3. 

CASA FILIAL 

RUA DE S. BENTO N. 69, S. PAULO 
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BEGBIE & COMP. 

Engenheiros constructores109 

 

              Podemos facilmente imaginar quais os tipos de esquadrias vinham sendo então 

comercializados por Begbie & Cia., sem dúvida concebidos segundo os modelos estrangeiros 

mais recentes. As portas externas, muito altas, destinadas a residências mantinham 

bandeiras na parte superior, enquanto as folhas almofadadas começavam a abrir espaço para 

amplos postigos protegidos por elaboradas grades de ferro forjado.  No caso das portas-

janelas e das janelas singelas, as bandeiras e as folhas de abrir para dentro comportavam 

caixilhos para o encaixe de lâminas retangulares de vidros planos de grande formato, pouco 

se recorrendo então aos pinázios. Os vidros, por sua vez, continuavam a ser importados, e os 

de melhor qualidade eram agora belamente lavrados com ácido fluorídrico (figs. 57 m e 194), 

em geral ornados com delicados motivos espiralados à Renascença. O vidro comum de 

vidraça (verre à vitre), fornecido em larga escala, teve seu preço barateado ao longo do século 

XIX, destacando-se como um dos mais importantes fornecedores internacionais a renomada 

fábrica francesa Saint-Gobain, hoje transformada em poderosa empresa multinacional. As 

vidraças das janelas continuavam externas, mas às vezes apresentavam pequenos painéis 

com venezianas, conforme exemplares que então começavam a ser vistos na cidade (figs. 

176, 179 a, 185 a e 185 b). Enquanto pelo lado de dentro, folhas cegas de madeira 

completavam o conjunto. Só em casos excepcionais apareciam nos dormitórios aberturas 

protegidas externamente por venezianas, de abrir para fora, ficando as vidraças por dentro. O 

objetivo dessa disposição era permitir a ventilação noturna dos aposentos, conforme as 

regras higienistas mais recentes. O sobrado (1880) do major Benedito Antônio da Silva e a vila 

(c.1882-1885) de D. Veridiana Prado (1825-1910) figuravam certamente entre as primeiras 

construções residenciais paulistanas a lançar mão desse recurso inovador (figs. 225, 230 a, 

236 a e 237). 

                                Naquele ano de 1880 a citada Begbie & Cia. não se contentava em anunciar 

produtos de carpintaria, oferecia também importantes serviços ligados à engenharia e 

construção civil: vistorias e orçamentos, levantamentos de plantas de terrenos e fazendas, 
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levantamento de plantas de prédios (de todos os gostos e estilos), obras de esgotos e 

abastecimento de água110. De modo análogo, a Serraria Bela Vista, de Elias Antônio Pacheco 

Chaves (1842-1903), fornecia madeiras aparelhadas, ao mesmo tempo que executava 

projetos arquitetônicos, talvez preferivelmente de chalés, onde as madeiras  do 

estabelecimento poderiam ser aproveitadas com abundância: 

Serraria Bella Vista  Campos Elysios  Prolongamento da Rua dos Bambús 

 Grande Deposito de Madeiras nacionaes e estrangeiras para construcção e 

marcenaria. 

Este estabelecimento industrial, já vantajosamente conhecido na Provincia, 

sob a gerencia de JOSÉ FACCHINI, acha-se actualmente provido de todos 

os machinismos mais aperfeiçoados para trabalhar madeiras, e, dispondo 

d’um motor de força de 40 cavallos, póde promptificar qualquer 

encommenda em prazo muito curto, tendo-se feito notavel reducção de 

preços com o fim de vender muito  convida-se pois aos Srs. proprietarios e 

constructores a visitarem o estabelecimento para se convencerem das 

vantagens e de ahi fazerem seus fornecimentos. 

O architecto MATHEUS HÄUSSLER, a que foi confiada a superintendencia, 

encarrega-se de fazer plantas e orçamentos para construcções de qualquer 

genero, assim como de construcção de edificios, por empreitada ou 

administração. 

Para quaisquer esclarecimentos será encontrado todos os dias uteis das 7 

horas da manhã ás 5 horas da tarde no escriptorio technico da serraria.  

As encommendas das madeiras, taboados, esquadrias, etc. etc. podem ser 

dirigidas indistinctamente ao Gerente JOSÉ FACCHINI ou o 

Superintendente MATHEUS HÄUSSLER; os contractos para construcções 

porem, serão feitos exclusivamente com este, que está apto a dar todas as 

garantias exigidas. 

Recebe-se [sic] encommendas de qualquer parte do interior da provincia  

O Superintendente Matheus Häussler 

O Gerente José Facchini111 

 

                As serrarias nesta etapa da arquitetura paulistana tornaram-se tão numerosas 

que, logo após a queda do regime monárquico, asseverava o Diario Popular, eram 

encontradas serrarias e carpintarias a vapor em todos os bairros paulistanos112, tendo o 
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almanaque de 1888, por exemplo, chegado a arrolar nada menos do que nove 

estabelecimentos dessa espécie sediados na Capital113. 

                 Alguns anos antes, porém, em 1875,o advogado João Ribeiro da Silva (c.1835-

1882), proprietário da Olaria do Bom Retiro, importadora de cimento, resolvia ampliar seus 

negócios associando-se a Guilherme Clavel, provável conhecedor da técnica francesa da 

pedra artificial. Abriu então junto da sede da olaria uma fábrica de elementos desse novo 

material, na tentativa de concorrer vantajosamente com a pedra aparelhada114.  

                                N'A Provincia de São Paulo uma notícia promocional dava a conhecer aos 

paulistanos, de modo bastante elogioso, a oportuna inauguração desse estabelecimento 

fabril, que produzia pelo aperfeiçoado sistema de Coignet (François Coignet, industrial 

francês, pioneiro do concreto armado e da pré-fabricação na construção civil, 1814-1888) 

diversos elementos construtivos, desde o tijolo de béton, que deveria substituir com 

vantagens o tijolo de barro tradicional, até peças de caráter tectônico-decorativo, que 

ultrapassavam na delicadeza dos lavores o que de mais refinado podia dar a arte do canteiro, 

conforme descreviam com ênfase e exageração115. 

                                 Em outro jornal, Correio Paulistano, um artigo assinado pelo engenheiro 

Azevedo Marques (?-1880) prolongou-se por quatro números de jornal, divulgando numa 

grande campanha publicitária a pedra artificial então praticamente desconhecida116. 

Baseando-se no guia de certo M. Lejeune (1870) chegou o engenheiro a se referir em detalhes 

à construção de uma casa segundo esse sistema francês, e, à guisa de conclusão, adiantava 

que o desembargador [Bernardo Avelino] Gavião pretendia utilizar o novo material na 

residência que iria dentro em breve construir. O artigo, porém, não deixa claro se na nova 

construção seriam usados os chamados tijolos de pedra artificial na constituição das 

alvenarias ou simplesmente aplicados elementos ornamentais na composição externa da 

moradia.  

                                Mais tarde, em outro anúncio, tomamos conhecimento de que, na verdade, 

foi um irmão do desembargador, o comendador José Maria Gavião, quem empregou a pedra 

artificial em sua nova residência (1876-1877), identificada num de nossos trabalhos 
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programados117. Erguido na Rua Florêncio de Abreu, o palacete fora concebido então com um 

novo estilo, mais próximo do neorrenascentista, e os elementos decorativos moldados em 

cimento assumiram um importante papel na composição da fachada do edifício. Na verdade, 

as novas modas arquitetônicas introduzidas na cidade, impondo edificações com exteriores 

mais enfeitados, estimularam a receptividade do público, que acabou aceitando as peças pré-

moldadas imitando pedra, muito mais por seu baixo custo em relação ao trabalho custoso e 

demorado dos canteiros, do que pela irresistível aparência do novo material. 

               Três anos mais tarde vinha a olaria a público, de novo, para fazer notar que 

edifícios governamentais e finas residências paulistanas ostentavam ornatos de pedra 

artificial, cuja composição nada mais exigia do que areia fina e cimento, convenientemente 

misturados com água e vertidos em moldes (nas peças de maiores dimensões certamente 

eram metidas varinhas de ferro para reforço estrutural). Reproduzia-se dessa forma a preços 

razoáveis a decoração eclética de tendência classicista, que naquele momento começava a se 

expandir na arquitetura da cidade (fig. 58 a a  58 g ). 

 

Pedra Artificial com privilegio para esta provincia por decreto sob n.6339 

 

Tendo feito modernamente grande aperfeiçoamento neste material, como 

se prova pelas casas dos srs. dr. Clemente Falcão de Souza Filho [*], 

commendador José Maria Gavião Peixoto, novo edificio da assembléa 

(antiga Cadêa), e outras muitas obras, chama-se a attenção dos srs. 

proprietarios e constructores para visiétarem [sic] este estabelecimento, 

onde encontrarão á venda toda a sorte de ornamentos para edificios, com 

grande reducção de preços á saber: 

Batente para portas e janellas, de diversos dezenhos. 

Soccos e soleiras. 

Escadas com ou sem corrimão. 

Pilastras e columnas, com seus competentes capiteis. 

Cimalhas com architrave e friso. 

Platibandas com balaustradas, pedestaes e corrimão. 

Gradis para jardins, de lindos modelos. 

Pilastras para portão. 

Pedras guias para calçadas, de diversas dimenções e preços. 
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Ladrilhos mozaicos, imitação de marmore e mais forte que este, de diversas 

côres e dezenhos. 

Ladrilhos brancos para terreiros de café. 

Tumulos e gradis para os mesmos. 

E grande variedade de artefactos, que seria difficil enumerar. 

Encarrega-se de construcção de qualquer obra, até onde chegar a estrada de 

ferro, e apromptam tambem as plantas. 

Olaria do Bom Retiro de Ribeiro & Riezemberger [sic], Bairro da Luz.118 

 

 [*] A casa do Dr Clemente Falcão de Souza Filho mencionada neste 

anúncio é muito provavelmente a que aparece na fig. n.186 a desta tese. 

                Embora executasse a Olaria do Bom Retiro ladrilhos mosaicos (ladrilhos 

hidráulicos) de diversas cores e desenhos, o produto nacional não atingia, nem de longe, a 

alta qualidade técnica, a beleza e a vivacidade de cores dos similares importados, dos quais os 

franceses e os belgas pareciam ter então a preferência (fig. 58 h e 58 i): 

 

LUXO e ECONOMIA 

Ladrilhos 

Lithoidios  mozaicos 

de invenção de 

F. Lauzun e Comp. 

de 

França (Ardeche) 

Dos quaes são importadores e unicos correspondentes desde o AMAZONAS 

ate o PRATA, e por escripturas authenticas lagalmente [sic] 

Fiorita & Tavolara 

50  Rua da Quitanda  50 

Rio de Janeiro 

unico agente na Provincia de S. Paulo 

Pedro Rampi 

Recebe-se encommendas em S. Paulo, em casa do Sr. Gustavo Bernard, e 

em Campinas na casa do Gaucho, onde se distribuem prospectos 

gratuitos.119 
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                 Na mesma página do Correio Paulistano em que colhemos o anúncio da Olaria 

do Bom Retiro anteriormente reproduzido, lemos que essa fábrica ingressava também no 

promissor mercado imobiliário paulistano: 

ANNUNCIOS  Terrenos 

Vendem-se lotes de terrenos, já demarcados, nas ruas dos Bambús, Santa 

Ephigenia, Andradas e do Triumpho, sendo esta ultima margeando as 

estradas de ferro ingleza e Sorocabana, contiguos aos terrenos de Mauá, na 

maior parte vendido [sic] e com edificações. 

Estes terrenos seccos e solidos, offerecem grande facilidade para qualquer 

construcção, porque demandam poucos alicerces; além disso estão situados 

no bairro mais importante da cidade, onde esta terá necessariamente de 

estender-se se continuarem como até aqui, as construcções de pequenas 

casas, que nestes 3 ultimos annos attingiram o numero superior de 2000, 

como se poderá verificar pelo imposto da camara municipal. 

A Olaria do Bom Retiro, fabricando grande parte dos materiaes empregados 

em construcção como tijolo, pedra artificial e mozaicos, encarrega-se de 

edificar casas e chalets, nestes terrenos ou em qualquer [sic] outros, tanto 

nesta cidade como em outra localidade da provincia, onde chegarem as 

estradas de ferro, por commodo preço. 

A planta dos terrenos, bem como alguns projectos de casas, acham-se 

expostos com o sr. Julio Martin á rua de S. Bento, notando-se que offerecem 

uma casa com commodidades para pequena familia, ornamentada com 

pedra artificial e mozaico, ao preço de 3.000$000, inclusive o terreno. 

Acha-se encarregado das obras e plantas que forem encomendadas a este 

estebelecimento o distincto engenheiro architecto Charles Peyrouton, 

formado na academia de Bordeos e vantajosamente conhecido na America 

do Sul, pelas importantes obras que tem feito. 

Para mais informações dirijam-se á Olaria do Bom Retiro, na Luz.120 

 

              Mais alguns meses e a mesma olaria retornava aos jornais. Num curto reclame 

declarava produzir, além dos artigos conhecidos, louça e esculturas de barro: 

Casas e chalets 
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O estabelecimento do Bom Retiro, com olaria a vapor, fabrica de pedra 

artificial e ladrilhos mosaicos, de louça e esculptura em barro, dispondo de 

todos os materiaes necessarios para construcções, encarrega-se de edificar 

casas e chaletc [sic], tanto nesta cidade como em qualquer localidade da 

provincia, onde chegue a estrada de ferro, com reconhecida vantagem para 

os pretendentes. 

Tambem fornece as plantas, que estão a cargo do sr. Charles Peyrouton, 

distincto architecto francez, conjuntamente com a direcção das obras. 

Trata-se com Ribeiro & Risemberg [sic], bairro da Luz.121 

 

               Voltava à carga um ano mais tarde, especificando os elementos de pedra 

artificial e os de barro então fabricados: 

PEDRA ARTIFICIAL 

Deposito da Olaria do Bom Retiro 

66  rua da Imperatriz  66 

Aos srs. proprietarios, mestres de obras, constructores, etc., etc. 

Pedra artificial para passeios, lages, ladrilhos para terreiros de café, 

terraços, armazens, etc., etc. Mosaicos para entrada de casas, corredores, 

botequins, etc., etc. Soleiras, sóccos, portaes para portas e janellas, portões, 

ventiladores de casas, balaustradas para platibandas, jardins, columnas, 

etc., etc. Estatuas, vasos, pyramides, etageres para salas, porta-parasitas, 

urnas para platibandas, pinhas, etc., etc. 

Canos para encanamentos de agua, chaminés, jarras para agua, talhas 

bahianas, potes, moringas, copos, bilhas, quartinhas, pinhas, panellas, 

alguidares, boios [sic] vidrados para doce, canecas de bico, porção de louça 

vidrada para todos os misteres de casa de familia etc., etc., etc. 

PREÇOS COMMODOS 

Tijolo, telhas, cal, cimento, gesso, etc., etc.122 

 
 

Pouco menos de um ano depois, a olaria vinha de novo aos jornais (A Provincia 

de São Paulo, do dia 21 de dezembro de 1879, p.3), insistindo em dar publicidade à sua 

extraordinária diversidade de produtos, generosamente postos à disposição do público: 

                                                                                      OLARIA 

                                                                         DO 

                                                              BOM-RETIRO 
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com fabrica de pedra artificial, com privilegio em toda a província de                  

S. Paulo, e officina de esculptura e louça 

                                              ________________________ 

 

Neste estabelecimento encontrarão os srs. Proprietarios, edificadores e 

mestres de obras, todos os materiaes concernentes á construcção, como 

sejam: 

                                                      Pedra artificial   

          

Soleiras de todas as dimensões, direitas e de volta. 

Ventiladores de todos os tamanhos. 

Sócos, idem idem. 

Portões de todos os feitios e dimensões. 

Balaustrada para escadaria e para platibandas, de diversos gostos. 

Pias para cosinha. 

Janellas e portas conforme a medida exigida 

Pilastras completas, contendo pedestaes, columnas e capiteis, em estylo 

jonico, gothico, etrusco, etc. 

Tumulos e jazigos feitos e [sic] por encommendas 

Pedras de soubasement, frisos, cimalhas, sacadas com consolos, etc. 

Chafarizes, gradis diversos e chapellinhos para ornamentos de janellas 

[sobrevergas?]. 

Pyramides, meridianos, mictorios, etc. 

Pedra para passeios de todos os tamanhos e preços, bem como guias, 

mosaicos para cosinha e terreiros de café. 

Ditos de diversas côres e desenhos para corredores, áreas, terraços, etc. 

Aprompta-se qualquer encommenda pelos tamanhos recommendados. 

 

                                                             OLARIA 

 

Talhas de superior qualidade, de barro, a 60$000 o milheiro. 

Grande quantidade de tijollos communs e de volta, proprios para poços. 

Ladrilhos prensados para fornos, etc., etc. 

 

                                                    ESCULTURA E LOUÇA 

 

Estatuas para jardim, de barro e louça. 

Vasos para portões e platibandas, de todos os tamanhos, vidrados e por 

vidrar. 
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Ditos, ditos, pintados. 

Pinhas, globos, urnas, etc. 

Leões, galgos para portões, etc. 

Florões para platibandas, capiteise todos os artigos para enfeite. 

Parasytas de lindos gostos, imagens, botinas, costumes portugueses, etc. 

Jarras, paliteiros, talhas da Bahia, etc. 

Canos para encanamento, vidrados e por vidrar, de todos os diâmetros. 

Curvas e ramaes para os mesmos. 

Canos para chaminés e cupolas. 

Moringas, talhas, potes, copos, boiões de dous vidros, alguidares, panellas, 

assadeiras, cassarolas, canecas, apparelhos para chá e café, cuscuzeiros, 

vasos, brinquedos, torradeiras, assobios, gaitas, aloás, infusas, compoteiras, 

terrinas, quartinhas, copos em pé, farinheiras, ourinóes, pratos, bacias, e 

muitos outros artigos que seria longo enumerar. 

                                                       ___________________ 

 

Para melhor se apreciar o que acabamos de expôr, rogamos ao respeitavel 

publico visitar o nosso estabelecimento, que se acha aberto das 6 horas da 

manhã ás 6 da tarde. 

 

               Na década seguinte esse estabelecimento produtor de pedra artificial, agora 

nas mãos de Narciso A. de Morais123 e desmembrado da Olaria do Bom Retiro, então 

pertencente a Manfred Meyer124, tinha uma concorrente aqui em São Paulo, a Fábrica de 

Cerâmica da Vista Alegre, de Silva & Comp., também instalada no Bom Retiro. Esta última 

punha no mercado louça de todas as qualidades, canos de barro e gré, estátuas, lambrequins 

[sic], balaústres, bacias de esgoto, consolos, capitéis e toda a sorte de ornamentação tanto 

em gesso, como em barro e em cimento. Executava quaisquer desenhos, estátuas, vasos ou 

qualquer outro artefato vidrado a branco ou de qualquer outra cor125. 

             Os ornatos moldados em “pedra artificial” tiveram aceitaç~o imediata, mas, 

como bem notou o professor Lemos 126, o tijolo feito com esse material não pegou, decerto 

por ser muitíssimo mais caro que o tijolo de barro requeimado. A casa à venda erguida com 

esse elemento construtivo, encontrada em anúncio publicado em jornal de 1877, por 

pertencer a alguém ligado à Olaria do Bom Retiro, só confirma a nosso ver a impopularidade 

do produto: 
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                                                      Casa á venda 

 

Vende-se uma casa de dois lances, toda construida de pedra artificial, 

rendendo 40$000 rs de aluguel, com grande quintal, poço com excellente 

agua, situada no paredão do Piques. 

Para tratar na olaria do Bom Retiro com Francisco Andriola.127 

 

               Apesar das aparentes vantagens da pedra artificial aludidas na notícia d'A 

Provincia de São Paulo de 1875, em parte transcrita em Alvenaria Burguesa128, ou nos artigos 

do Correio Paulistano assinados por Azevedo Marques, esse material seduziu, como dissemos, 

fundamentalmente por seu baixo custo e praticidade em relação à decoração de pedra 

lavrada. Elementos construtivos das ordens clássicas (colunas, pilastras, capitéis, 

entablamentos) e outros ornatos (florões, crateras-cálices e urnas, estátuas, etc.) tiveram 

então largo consumo, porque o estilo arquitetônico que entrava em moda exigia a aplicação 

de grande quantidade de ornatos nas fachadas, mas, para enquadramentos de vãos, ao 

contrário, continuou-se a preferir as pedras de lancil. 

                  Por documentos conservados no Arquivo Público do Estado, datados de 1876, 

somos informados de que a cantaria empregada no Palácio do Tesouro Provincial era 

proveniente de Santos129.  Henrique Raffard (1851-1906) faz saber que esse material procedia 

também de Santo Amaro e Itapecerica, conjuntamente com a pedra bruta para alvenaria 

ordinária130. A publicidade da época revela que havia em São Paulo vários depósitos de pedra 

de cantaria, anunciando batentes, soleiras, vergas e socos e alertando que faziam qualquer 

obra desse material, fossem “dos mais apurados gostos” ou da “cantaria mais vulgar”131. Entre 

os anúncios relativos a esses depósitos, um chama a atenção em particular por nos fazer 

lembrar que a cantaria nunca se incorporou completamente na tradição construtiva 

paulistana, estando sempre nas mãos de especialistas vindos de fora. Alemães, portugueses e 

brasileiros, como Tebas (1733-?) no século XVIII, iniciaram-se nesse mister em locais onde 

sobejava esse material de construção, explorado naquele tempo sobretudo em regiões 

litorâneas. Assim anunciava em jornal paulistano o açoriano José Coelho Pamplona (1843-

1906), futuro industrial, benemérito, comendador e, finalmente, Visconde de Porto Martim: 
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Aos srs. proprietarios e mestres d’obras 

Cantaria 

em quantidade 

de todas as qualidades 

e dos mais 

apurados gostos 

José Coelho Pamplona com deposito no morro do Chá, encarrega-se de toda 

e qualquer obra pertencente a sua arte, executando qualquer trabalho com 

a maior promptidão e por preços os mais razoaveis, pela pratica que tem de 

18 anos nas principaes pedreiras do Rio de Janeiro 

Mora á rua da Conceição n.18B132 

 
 

                 O engenheiro Eusébio Stevaux (1826-1904), proprietário desde 1871 da 

Chácara do Pantojo em São Roque, logo começou a colocar no mercado paulistano a sua cal 

de pedra, mas com bem menos facilidade conseguiu fazer o mesmo com os seus famosos 

mármores, com os quais tentou revestir algumas obras públicas provinciais erguidas na 

Capital: o Palácio do Governo (1881-1886), os pilares dos portões do Jardim Público (1881-

1883) e, supomos, o edifício interrompido da Tesouraria de Fazenda (1881-1882)133. Em 1874, 

Stevaux enviou seis amostras de seus mármores à redação do Correio Paulistano, 

acompanhadas de uma descrição sucinta, da qual extraímos os trechos referentes aos tipos 

mais notáveis: 

                                              [mármores betuminosos] 

 

n.l Marmore preto (noir antique ou drap mortuaire) marmore luculleum dos 

romanos. É geralmente para pedestaes, almofadas, [sic] de Stylobatos, e 

para monumentos funerarios. 

[...] 

n.3. Marmore de Sant'Anna. Este marmore é o mais usado em França para 

mesas, commodas, chaminés, lavatorios. Emprega-se geralmente em 

portadas, frisos, almofadas, etc. [era um mármore negro com veios 

brancos]. 

n.4. Verde antigo (ophicalce veiné). 

Emprega-se em columnas, architraves, cornijas, degráus de escada, frisos 

etc. 
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Na fazenda do Pantojo existem jazidas consideraveis desses materiaes, 

sobretudo dos ns. 1, 3 e 4134 

 

               No ano subsequente, um artigo de jornal lamentava o fato de que na futura 

visita que o Imperador faria à Sorocaba (1876), passaria o monarca pelas ricas minas de 

mármores diversos existentes no Pantojo e saberia com pesar, como todos os que tinham 

visto suas amostras na exposição provincial, que esses mármores até então só para cal eram 

extraídos. E acrescentava: 

E entretanto chegam constantemente ao Rio de Janeiro navios carregados 

de marmores em que nada lhes são superiores, e esta provincia importa em 

parte, pagando-os pelo triplo e quadruplo do preço porque poderia obter do 

Pantojo!135 

 

                 Um ponto que chama muito a atenção de quem estuda a arquitetura 

paulistana de fins do século XIX é o real empenho havido então por parte dos membros das 

camadas abastadas na renovação dos processos construtivos. Um desses membros, por 

exemplo, foi o tenente-coronel Andrade, já possuidor de uma olaria em sua chácara em época 

anterior a 1844. Com sua morte, a propriedade foi transformada na Olaria do Bom Retiro, a 

vapor, por seu filho, o Dr. José Maria de Andrade. Mais tarde, esta olaria foi parar nas mãos do 

advogado e empresário João Ribeiro da Silva, cunhado de dois dos irmãos Gavião Peixoto, 

Bernardo e Camilo, e sócio de ambos na primeira casa bancária paulistana. Ribeiro da Silva, 

associado a Guilherme Clavel, e em seguida a Francisco Manuel Riesenberger, fundou ao lado 

daquele estabelecimento a primeira fábrica de pedra artificial da cidade. O advogado Elias 

Pacheco Chaves, por sua vez, chegou a dispor de uma serraria, a Bela Vista; Eduardo Prates 

(1860-1928), futuro Conde de Prates, de uma casa importadora de ferragens e cimento por 

atacado136, e temos na figura do coronel Proost Rodovalho (1838-1913), industrial e 

capitalista, mais um conspícuo personagem da sociedade de então envolvido no 

aprimoramento das construções paulistanas, em quem muito apropriadamente o professor 
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Lemos137 já havia reparado. Estabeleceu sua Fazenda das Caieiras nos Perus, próximo a 

Juqueri, e aí, além de preparar cal de pedra, instalou uma fábrica de cerâmica e outra de 

papel, origem da atual Companhia Melhoramentos138. Na fábrica de cerâmica começou a 

produzir imitações das telhas mecânicas de Marselha, exibidas na Exposição Provincial da 

Associação Comercial e Agrícola de São Paulo (da qual Rodovalho foi instalador e presidente), 

realizada de janeiro a março de 1885 na biblioteca da Faculdade de Direito139. 

             Realmente, foi esse empreendimento fabril uma demonstração de bom tino 

comercial, pois as telhas planas, timidamente introduzidas alguns anos antes  na imprensa 

começam a ser mencionadas por volta de 1877 , iriam nas décadas vindouras tomar 

praticamente o lugar do modelo tradicional. Anos mais tarde, três irmãos marselheses de 

nome Saccoman copiariam com muito êxito essa iniciativa de Rodovalho140. As telhas de 

Caieiras, tal como a cal aí produzida, estavam sendo utilizadas em 1886 no matadouro de Vila 

Mariana, projeto do engenheiro alemão Alberto Kuhlmann (1845-1905) realizado pela 

municipalidade de São Paulo141. Temos conhecimento também de que, 

contemporaneamente à aparição das primeiras telhas francesas, se empregavam ardósias, 

naturalmente importadas, na cobertura tronco piramidal do Paço da Assembleia Provincial142. 

              Se a adoção da alvenaria autoportante de tijolos foi, sem sombra de dúvida, o 

aspecto técnico mais digno de atenção da arquitetura paulistana do período monárquico, 

quase outro tanto se pode dizer do emprego de estruturas metálicas. Já na década de 1860 

engenheiros estrangeiros propunham estruturas de ferro para duas importantes pontes da 

cidade de São Paulo, a de Santana e a de Pinheiros143, e nessa mesma época a estação 

paulistana da Companhia Inglesa esperava receber do Exterior as cobertas de ferro das 

plataformas, “tanto do lado dos trilhos como do lado da rua”144. Com o surgimento da 

fundição de Hund e Roesch, tornou-se habitual a utilização de peças estruturais de ferro 

fundido nas construções oficiais executadas na Capital. As colunas de ferro do pavilhão 

erguido no Jardim Público em 1874, projeto do engenheiro Trigo de Loureiro (c.1841-1879), as 

previstas por esse mesmo engenheiro para a sustentação da escada do Palácio do Tesouro 

(1876) e o pórtico do Hospital de Variolosos (1879-1880)145 devem ter sido encomendados a 
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fornecedores paulistanos, entre os quais a fundição da Luz, que em 1875 se tornou 

propriedade de Eugênio Seide. 

Grande deposito  Na fundição de ferro e bronze da Luz, de Eugenio Seide, 

chegaram recentemente modellos de elegantes gostos tanto em grades 

como em bandeiras para portas e portões, chafarizes, escadas etc. etc. 

Na mesma se encontra á venda um grande e variado sortimento de 

machinas e instrumentos agrarios, como arados, enjenhos de moer canna, 

ventiladores, tornos mechanicos, machinas de moer sevada, machina de 

amaçar pão prenças de copiar, escada de caracol, ferragens de mesa para 

serras circulares, enjenhos de serras verticaes, pezos de killos, chapa de 

fogões, sinos, cruzes de diversos gostos, um variado sortimento de collunas, 

e diversos enfeites, bombas hydraulicas, buchas de carroça, carro e troly, 

pés para bancos de jardins, mesas e cadeiras (gostos rusticos e muitos 

outros artigos que seria longo mencionar). 

Na mesma officina trabalha se com porção [sic, por perfeição] em obras de 

ferro batido [...]146. 

 

                De data um pouco posterior (1881-1883), são os novos gradis do Jardim 

Público executados na fábrica do Ipanema; encomenda que sofreu os atrasos costumeiros 

provocados por aquela fundição147. E para a Estação do Norte, inaugurada em 1877, todos os 

elementos construtivos vieram do Exterior (da Inglaterra e dos Estados Unidos): telhas, 

tijolos, madeiras para telhados, assoalhos e forros e, além disso, colunas e vigas de ferro 

armadas para os tetos da plataforma e da estação148. O Viaduto do Chá (1889-1891), cujos 

planos definitivos atribuímos ao engenheiro João Pinto Gonçalves, teve sua estrutura 

metálica fabricada nas oficinas Harkort, de Duisburg (Reno-Vestfália do Norte, Alemanha), 

enquanto o Mercado de São João (1886-1890), curioso exemplar de arquitetura industrial, 

como hoje se sabe, foi todo ele executado na Bélgica, conforme o sistema Danly149. O 

responsável pelo projeto desse último edifício era o escritório Aurélio, Vilanova & Comp., 

representante do sistema Danly em São Paulo. José Jacinto Ribeiro150 chega mesmo a afirmar 

que o autor do mercadinho da Rua de São João era na realidade Francisco Teixeira de 

Miranda Azevedo, um dos sócios daquele escritório, de que se conhecem os anúncios 
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parcialmente transcritos em Arquitetura do ferro no Brasil151. Por aí vemos quão variado era o 

sortimento de artigos metálicos importados fornecidos por aquela firma, relativos à 

engenharia civil e à ferroviária: instrumentos de engenharia, meteorologia; ferro fundido, 

ferro laminado e perfilado; aço, cobre, bronze, zinco, chumbo e estanho; trilhos de ferro e de 

aço de todos os pesos e de qualquer perfil; construções metálicas de aço embutido 

galvanizado (sistema Danly privilegiado); vias férreas portáteis; material rodante para 

caminho de ferro, locomotivas e máquinas a vapor de todas as forças; edifícios de ferro, 

pontes metálicas e giratórias. E além disso, dormentes metálicos, telhas de zinco, arame 

farpado e fios de ferro e de aço152. 

                  Durante todo o século XIX o ferro manteve o seu compromisso com a 

modernidade, por isso tão logo as condições se mostraram favoráveis, invadiu os prédios 

domésticos e comerciais da elite paulistana, por meio de lanternins, claraboias, escadas, 

colunas e respiradouros de porão, ao lado dos já tradicionais gradis e guarda-corpos de 

sacadas e de balcões corridos (fig.59). E ainda por meio de vigas e alpendres. O uso de vigas 

de metal associadas a colunas de ferro fundido veio ampliar a área útil de armazéns, lojas, 

depósitos e... teatros, uma vez que assim era possível reduzir o número de apoios e suas 

respectivas seções153. Também a construção de terraços ficou facilitada pela substituição das 

abóbadas de berço, executadas com alvenaria, por vigamentos de ferro em duplo T, ou 

mesmo por trilhos, interligados por abobadilhas de tijolos154. Solução que deve ter sido 

estendida no crepúsculo da era aqui estudada à execução de pisos situados em áreas 

molhadas (cozinha, sala de banho e w.c.), devidamente pavimentados com ladrilhos 

hidráulicos. Quanto aos avarandados, embora sem menção explícita a eles na publicidade da 

época, tornaram-se elementos característicos das residências abastadas dos últimos anos 

imperiais. A implantação das novas casas, erguidas em bairros suburbanos, permitiu o 

surgimento de estreitos corredores de serviço e amplos jardins a flanquear as residências. A 

porta de entrada, deslocada da fachada principal para a lateral, passou então a ser 

comumente abrigada por alpendre metálico agregado à construção. Suspeitamos que já pelo 

fim da década de 1870, algumas moradias de alto nível apresentassem esse tipo de elemento 
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arquitetônico supletivo. A mansão de D. Veridiana Prado (1826-1910), construída entre 1882 e 

c.1885, exibia um belíssimo exemplar e a casa da Rua Florêncio de Abreu, n.111, datada de 

1884, conserva até hoje um singelo alpendre suportado por colunas metálicas, que 

seguramente faz parte da construção original.  

                              Embora o ferro fundido, tal como o aço  depois, exercesse grande apelo  sobre 

o público em geral, em razão de seu compromisso com a industrialização e modernidade, em 

São Paulo  no tempo do Império não foi erguido nenhum edifício que fosse inteiramente 

construído com ele. A grande exceção foi o mercado de verduras da Rua São João (1888-

1890). Encomendado no final da Monarquia, só seria inaugurado no primeiro ano da 

República ( fig.60). 

               Com a rápida sucessão de empresas de serviços públicos postas em atividade 

na Capital nas duas últimas décadas do Segundo Reinado  Companhia de Gás, 1872; 

Empresa Cantareira e Esgotos, 1882; Companhia Telégrafos Urbanos (telefônica), 1884; 

Empresa Paulista de Eletricidade, 1888  começam a proliferar lojas dedicadas à 

comercialização de artigos destinados a instalações de água, esgotos, gás, telefone e 

eletricidade155. É longa a enumeração dos produtos industrializados colocados à venda no 

mercado paulistano: canos de ferro galvanizado, de chumbo, de barro e de borracha, boias, 

registros, bombas, aríetes, torneiras, latrinas de variados sistemas, entre eles o de [George] 

Jennings, conhecida loja inglesa de artigos sanitários156, mictórios, banheiras de barro e de 

ferro esmaltados, de zinco, banhos de chuva a alta pressão, lavatórios, bidês, repuxos, fogões 

americanos de ferro, ditos econômicos, lustres e arandelas para gás e para eletricidade, 

campainhas elétricas, pára-raios, telefones, etc.157. 

               Tudo à disposição do público de alto poder aquisitivo, que podia assim 

aparelhar tecnicamente seus ambientes domésticos com o que havia de melhor e de mais 

moderno no mundo ocidental em termos de higiene e conforto, dois conceitos nascidos no 

seio da sociedade burguesa internacional e finalmente ao alcance da rica moradia paulistana. 

Destinados a princípio a poucos afortunados, foram sendo esses artigos, com o passar do 
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tempo, já na República, gradualmente introduzidos nas casas das famílias de mais moderados 

recursos. 
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                                                      NOTAS - Capítulo 4 (4.1) 

   1- Para maiores informações sobre as técnicas construtivas empregadas na arquitetura paulista do 

período colonial, consulte-se, por exemplo: 

          LEMOS, Carlos A. C. Casa paulista. São Paulo, EDUSP, 1999. passim. 

         2- REIS Filho, Nestor Goulart. Quadro da arquitetura no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1970.  p.186. 

   3-  Id., ibid., p.159. 

Segundo os estrangeiros, os responsáveis pelo acabamento grosseiro das construções brasileiras eram 

a má qualidade do material empregado, as ferramentas elementares usadas, os velhos métodos 

construtivos imperfeitos e a estupidez rotineira dos artífices, desinteressados em evitar desperdícios, 

pois muito lucravam com isso. Entre os viajantes, era sem dúvida Debret (1768-1848) o mais severo 

em suas críticas, no que era acompanhado por Vauthier (1815-1877) e Ewbank (1792-1870). Segundo o 

artista francês, a ganância levava o empreiteiro a empregar como aprendizes negros novos, 

recentemente chegados da África; mal alimentados, extenuados pela travessia e com inteligência 

pouco desenvolvida, trabalhavam pouco e mal, sob o rigor das chicotadas. Cf.: 

DEBRET. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil. V.1. p.306, 307 e 334. 

     4 -A propósito da terra vinda de longe para a execução de taipas em obras oficiais, ver: 

 LEMOS. As obras do quartel de Voluntários de São Paulo, em 1791. p.85. 

   5 -A terra apropriada para a taipa devia ser pouco argilosa, areenta, sem matéria orgânica e com certo 

grau de umidade. A melhor era a terra vermelha uniforme. A grande quantidade de argila tornava a 

taipa sensível às variações de umidade. Durante a secagem ela se retrairia e as fissuras resultantes 

comprometeriam a resistência da terra apiloada, pois num novo período de umidade as trincas 

conduziriam a água diretamente ao centro das paredes. A variação de volume dos solos argilosos na 

presença de água, provocando inchamento e retração, era um dos grandes inimigos da taipa. Esse 

inconveniente poderia ser eliminado com a correção da granulosidade do solo, sendo a ele misturado, 

por exemplo, saibro. Por outro lado, a ausência completa de argila não daria coesão aos elementos 

constitutivos do solo (areia, saibro e silte). A presença de matéria orgânica, por exemplo, provocaria 

com o tempo instabilidade nas características do material, como resultado de sua decomposição; a 

terra ficaria porosa e com pouca resistência à água. Cf.: 

CRATERRE. Construir en terre. Paris: Editions Alternatives, 1983. passim. 

        CORONA, Eduardo e LEMOS, Carlos A.C. Dicionário de arquitetura brasileira. São Paulo: Edart, 1972. 

Verbete Taipa. p. 437. 

   6 - TAUNAY. História da cidade de São Paulo. V.3. p.332. 

Supomos que, neste caso, o Caaguaçu em questão fosse uma região relativamente distante, 

localizada na parte leste da Capital (atual bairro de São Mateus), e não a situada nos arredores da 

atual Avenida Paulista. 

   7 - RAFFARD. Alguns dias na Paulicéia. p.60. 

   8 - LEMOS. Alvenaria burguesa. p.37. 

9 - R.G., 1836. p.79. 
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Em 1829, empregavam-se na reconstrução da Ponte dos Pinheiros tanchões de uvamirim. Cf.: 

R.G., 1829-1830. p.46. 

10 - Citado por: 

GODOY. A Província de São Paulo. p.33 a 38. 

LEMOS, op. cit., p.36 e 37. 

São citadas ainda na documentação camarária do início do século XIX três madeiras então 

estimadíssimas, enviadas de Santo Amaro: a canela legítima, a massaranduba e a canela parda, 

usadas em 1827 na reforma do assoalho das enxovias da cadeia pública (R.G. 1826-1827, p.204). Na 

realidade, a canela legítima estava substituindo duas qualidades de madeira requisitadas 

anteriormente, mas não encontradas: a saguaraji e a cangerana (R.G., 1826-1827. p.28). 

Por documentos do ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sabemos que numa construção 

muito posterior, pertencente à fase de transição da arquitetura paulistana do período imperial entre o 

Neoclassicismo e o Ecletismo, o Palácio do Tesouro Provincial (1874-1877), foram empregadas tábuas 

de canela no assoalho e pranchas de guatambu. E no Correio Paulistano de 21 de abril de 1887, um 

grande depósito localizado em Santo Amaro fornecia como madeiras de construção canela, canelinha, 

comixava, óleo, etc. Cf.: 

      SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Obras públicas. Ordem 

5169. Documentos relativos ao Palácio do Tesouro Provincial, 1876. Conta apresentada por Samuel 

Berber relativa a fornecimento de madeiras. Datada de 11 de abril de 1876. 

 SANTO Amaro. Correio Paulistano. São Paulo, 21 de abril de 1887. p.4. 

11 - R.G., 1853. p.129. 

12 - TAUNAY. História da cidade de São Paulo no século XVIII. V.2, P.2. p.13; V.3. p.355 e 362. 

13 - ATAS, 1873. p.129. 

RELATORIO, 14 de fevereiro de 1875, p. 37. 

14 - MÜLLER. Ensaio d’um quadro estatístico... p.125. 

15  CASAL, Aires de. Corografia brasílica. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1976.    p.110. 

16 - ATAS, 1839. p.125. 

17 - RAFFARD. Alguns dias na Paulicéia. p.30. 

Um artigo da Revista de Engenharia, datado de 11 de agosto de 1879, descreve o processo seguido na 

fabricação de cal de marisco vendida no Rio de Janeiro. O autor, o engenheiro civil José Américo 

Santos, atribuía a característica higrométrica dessa cal { presença de “chlorureto de magnesium”. 

Afirmava, concluindo, que essa indústria caminhava para a decadência, à medida que se ia 

generalizando na região o uso do cimento Portland. Cf.: 

SANTOS, José Américo. Cal de marisco. Revista de Engenharia. Rio de Janeiro, n.l, 4-7, jan. 1880. 

18-  LEMOS, op. cit., p.45. 

   19- BUENO, Francisco de A. Vieira. A cidade de São Paulo, recordações evocadas de memória. São Paulo: 

Academia Paulista de Letras, 1976. p.21. 

ATAS, 1858. p.20. 

LEMOS, op. cit., p.26. 

20 - R.G., 1826-1828. p.16. 
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ATAS, 1844-1845. p.23. 

21 - ATAS, 1839. p.133. 

ATAS, 1856. p.60. 

22 - R.G., 1822-1824. p.101, 129 e 235. 

R.G., 1830-1832. p.124 e 172. 

23 - ATAS, 1850-1851. p.77 e 126. 

MARTINS. São Paulo antigo. p.82. 

24 - ATAS, 1850-1851. p.77. 

ATAS, 1857. p.102 e 126. 

ATAS, 1858. p.88. 

Segundo Gilberto Freire, 1900-1987 (Ingleses no Brasil, passim), as ferragens existentes no Brasil, e na 

Corte em particular, na primeira metade do século XIX, eram sobretudo de procedência inglesa. Pelo 

Ensaio Estatístico de 1836, de Müller, sabemos que o Rio reexportava para portos paulistas ferragens 

estrangeiras e a Bahia fazia o mesmo com ferro em barras e em obras. No porto de Santos chegava 

ainda ferro em obras de Hamburgo e da cidade do Porto. Spix e Martius (1817-1828) afirmavam que 

também a França nos enviava ferragens. Ewbank (1846), por seu turno, dizia a respeito das ferragens 

cariocas que eram importadas de Portugal. O ferro trabalhado era mais bem feito e muito mais 

durável que o fornecido pelas oficinas inglesas. Tudo, porém, era muito antiquado. Peças havia 

semelhantes às conservadas no museu de Nápoles, obtidas nas escavações arqueológicas de 

Herculano e Pompéia. Não deixava de notar, no entanto, que alguns bons trabalhos em ferro eram 

realizados no Rio. 

Em São Paulo, alguns ferreiros e serralheiros eram estrangeiros. Já mencionamos anteriormente os 

alemães que trabalhavam nas ferragens da Casa de Correção. É conhecido também o inglês George 

Scorrar, que se deu muito bem financeiramente, pois aparecia como capitalista no almanaque de 1857, 

tendo conseguido formar seu filho em engenharia na Alemanha. Na parte final da era monárquica, 

destacou-se na cidade Carlos Plaster, autor de algumas peças magníficas, como o portão da casa 

urbana do Marquês de Três Rios, situada na Rua do Carmo, antes pertencente ao Barão de São João 

do Rio Claro, a que aludem alguns cronistas paulistanos da primeira metade do século XX.  

25 - TAUNAY. História da cidade de São Paulo sob o Império. V.4, p.60. 

26 - Id., ibid, p.58 e 59. 

          Muito embora os primeiros canos de ferro tenham aparecido na Inglaterra em 1746, não foram muito 

usados nesse país até que uma lei especial de 1817 determinou que todos os novos encanamentos 

fossem confeccionados com esse material. Cf.: 

         MUNFORD, Lewis. A cidade na História. São Paulo: Martins Fontes,1998. p.501.  

27 - Ver nota n.39 do Capítulo 7, seção 7.1, O peso da tradição. 

   28 - ATAS, 1859. p.22 e 23. 

RAINVILLE dizia em 1880 que o ferro fundido estava em uso na Corte havia cinquenta anos. Cf.: 

RAINVILLE. O Vinhola brazileiro. p.405. 

29 - LEMOS, op. cit., p.28. 

30 - TAUNAY, op. cit., V.4, p.351. 



 

                                                                                                                          Capítulo 4- 351                 

           

                                                                                                                               

31 -  SAINT-HILAIRE. Viagem à província de São Paulo. p.128. 

Ainda em 1833 a casa da antiga Chácara dos Ingleses, então sede do Hospital da Misericórdia, tinha 

suas janelas vedadas com rótulas e não com vidraças. Cf.: 

TAUNAY, op. cit., V.5, p.169. 

         32-  CAMPOS, Eudes. Quatro moradias paulistanas do tempo do Império. São Paulo: trabalho do CPG-FAU 

USP, 1990. p.2 e ss. 

Também o vidro que nos enviava a Corte era de procedência inglesa, a se crer em Gilberto Freire 

(Ingleses no Brasil, passim). Pelo Ensaio de Müller somos informados que o vidro também nos chegava 

pelo porto de Santos reexportado da Bahia. 

33-   Embora os historiadores da arquitetura paulista considerem a ausência de alicerces de pedra nas casas 

seis e setecentistas uma marca de ortodoxia construtiva, de fato, essa característica era uma 

simplificação técnica decorrente das dificuldades enfrentadas nesta região isolada, pobre e sem mão 

de obra qualificada. As taipas europeias, africanas e hispano-americanas, geralmente, assentam-se 

sobre fundações de pedra. Consulte-se, por exemplo, o excelente manual sobre construções de terra, 

já referido: 

CRATERRE. Construir en terre, passim. 

E para a taipa especificamente portuguesa, cf.: 

      ARQUITECTURA popular portuguesa. 3ª ed. Lisboa: Associação dos Arquitetos Portugueses, 1988. 3v. 

V.3. passim. 

34-  ATAS, 1829-1830. p.92. 

35 - TAUNAY, op. cit., V.4, p.457. 

36 - CAMPOS. Moradas burguesas da São Paulo imperial. p.61. 

          37 -  BRUNO, Ernani S. História e Tradições da cidade de São Paulo. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1195. 3v. V.2. 

p.473. 

38 - ATAS, 1852. p.95. 

39 - RELATORIO, 7 de janeiro de 1841. In: ANNAES, 1840-1841. p.381. 

          40 - FERREZ, Gilberto. O Brasil do Primeiro Império visto pelo botânico William John Burchell, 1825/1829. Rio 

de Janeiro: Fund. João Moreira Salles, Pró-Memória, 1981. p.102 (fig. n.151). 

41- A esse respeito, consultar: 

LEMOS. As obras do quartel de Voluntários de São Paulo, em 1791. p.85. 

Id. Alvenaria burguesa. p.31. 

42- SÃO PAULO (Cidade). MUSEU DA CIDADE DE SÃO PAULO. Seção Arquivo de Negativos. Neg. n.344F. 

Lembra-nos o professor Carlos Lemos, nosso orientador, que o reforço estrutural da taipa com peças 

de madeira era, por vezes, essencial, na medida em que a moda arquitetônica de vãos muito próximos 

uns dos outros nas fachadas, típica do século XIX, anulava totalmente a capacidade de receber 

esforços por parte dos maciços de terra socada localizados entre as aberturas. Daí as peças de madeira 

formarem uma estrutura independente embebida na terra socada, fazendo diretamente a 

transmissão das cargas do telhado para as fundações. Recorda-nos ainda o professor que em casas 

rurais paulistas do oitocentismo até hoje existentes é comum encontrar a taipa de pilão associada a 

um esqueleto de madeira, sistema rígido de sustentação do telhado que auxilia, neste caso 
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inutilmente, a terra socada na recepção dos esforços de compressão. Segundo Lemos, a origem desse 

sistema misto teria sido a gaiola pombalina, que, quando associada à taipa, revela muitas vezes o 

desconhecimento técnico dos construtores. De modo geral, podemos afirmar que esse reforço indica 

a desconfiança crescente na solidez da taipa, preconceito desenvolvido a partir da difusão de outros 

sistemas construtivos na região paulista nos meados do Oitocentos, mas revela também, no caso da 

cidade de São Paulo, como veremos, o justo temor fundado no desastre provocado pela inundação de 

1850. 

43 - R.G., 1824-1826. p.331. 

R.G., 1829-1830. p.38 e 39. 

ATAS, 1839. p.100 e 115. 

ATAS, 1840-1841. p.158. 

Em 1843, na reconstrução do encanamento das sobras de água do Recolhimento de Santa Teresa, a 

Câmara quis saber qual era o material mais barato, se a pedra ou se o tijolo. Decidiu-se então pelo 

tijolo, o que demonstra que na época este material saia mais em conta. Anos mais tarde, em reparos 

do Paredão do Carmo, a Comissão Permanente recomendou o emprego da pedra, por ficar mais 

barato que o tijolo e ser de maior solidez. Este fato talvez se explique pela maior oferta de pedra de 

alvenaria no mercado paulistano durante os anos de 1850 que ao longo da década anterior. Cf.: 

R.G., 1843. p.73 e 77. 

ATAS, 1859. p.170. 

44- Um anunciante no Correio Paulistano de 1877 afirmava ter em estoque mercadorias estrangeiras para 

decoração de interiores, que vendia por atacado e a varejo 25% menos que na Corte, “em virtude de 

receber estes artigos da Europa, em grande escala”. Cf.: 

         ARMAZEM central... Correio Paulistano. São Paulo, 5 de julho de 1877. p.3. 

45- RELATORIO, 7 de janeiro de 1841. In: ANNAES, 1840-1841. p. 385. 

46 - RELATORIO, 7 de janeiro de 1842. In: ANNAES, 1842-1843. p.123. 

47- RELATORIO geral do estado das obras publicas provinciaes..., 20 de março de 1852. p.32. In: 

DOCUMENTOS que acompanhão o discurso..., 1o de maio de 1852. 

48 - Ibid, p.34. 

49 - Não deixa de ser curioso saber que enquanto a taipa paulista era vista com desprezo pelos engenheiros 

brasileiros e estrangeiros que chegavam da Corte, e pelos próprios paulistanos desejosos de reformar 

os costumes tradicionais pelo figurino dos mais adiantados centros urbanos brasileiros de então, na 

Europa ocorria fenômeno inverso. No século XVIII Goiffon (L’art du maçon piseur, 1772) e Cointereaux 

(Les cahiers de l’Ecole d’Architecture Rurale, 1790) estudaram essa técnica construtiva em detalhes, que 

na França persistia com tenacidade na região do Lionês, do Delfinado, da Auvernha e da Bretanha. 

Esses autores, defensores da técnica, chegaram a influenciar países como a Alemanha e mesmo a 

Dinamarca, onde se construíram, graças à taipa, mais de 2.000 construções rurais entre 1800 e 1870, 

assim como o haras do castelo real de Frederiksborg. Eram, no entanto, construções utilitárias ou 

rurais; aqui, porém, as construções urbanas de taipa foram-se tornando cada vez mais inviáveis frente 

à nova ordem econômica, social e cultural que começou a se formar na capital paulista a partir de 

1850. Cf.: 
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CRATERRE, op. cit., p.12. 

50 - ATAS, 1870. p.48. 

51- SCHMIDT, Carlos B. Construção de taipa. Boletim de Agricultura. São Paulo, série 41A, número único, 

1946. p.133. 

       52 - TAUNAY. História da cidade de São Paulo no século XVIII. V.2, P.2. p.54 a 56; V.3. p.330 e 331. 

    53 - O ATERRO da rua Formoza. Correio Paulistano. São Paulo, 30 de outubro de 1873. p.3. 

       54- PAPÉIS avulsos (1808). Revista do Arquivo Municipal. São Paulo, v.19, 119-137, jan. 1936. p.125. 

R.G., 1824-1826. p.329. 

55 - TAPEIROS. Correio Paulistano. São Paulo, 12 de maio de 1878. p.3. 

       56 - RELATORIO que tem a honra de apresentar... (2a parte). Correio Paulistano. São Paulo, 20 de janeiro 

de 1859. p.2 e 3. 

ANNAES, 1863. p.346. 

57 - FALLA, 15 de fevereiro de 1851. In: ANNAES, 1850-1851. p.428. 

58- QUEM precisar... Correio Paulistano. São Paulo, 3 de janeiro de 1856. p.4. 

59 - RUA do Piques... Correio Paulistano São Paulo, 11 de janeiro de 1856. p.4. 

60- ESTABELECIMENTO de obras... Correio Paulistano. São Paulo, 22 de janeiro de 1859. p.4. 

61- BRUNO, op. cit., V.2, p.599 (ilust. 70). 

62- A esse respeito, ver: 

LEMOS, op. cit., p.43 a 47. 

63- DEPOSITO de cal. Correio Paulistano. São Paulo, 18 de novembro de 1859. p.3. 

64- O SEGUNDO  andar... Correio Paulistano. São Paulo, 7 de outubro de 1862. p.2. 

65 - CAL... Correio Paulistano. São Paulo, 24 de outubro de 1862. p.4. 

66 - GRANDE deposito de cal. Correio Paulistano. São Paulo, 21 de outubro de 1875. p.3. 

67 - CAMPOS. São Paulo em 1860. p.69 e 70. 

68 - RUA do Rozario.... Correio Paulistano. São Paulo, 18 de dezembro de 1862. p.3. 

69 - CAMPOS, op. cit., p.32. 

 70- AOS SRS. proprietários. Correio Paulistano. São Paulo, 20 de setembro de 1862. p.3. 

 De acordo com Ewbank, em meados do século XIX todo cobre usado na Corte era importado da 

Inglaterra. Cf.: 

         EWBANK. Vida no Brasil. p.151. 

 71- ATAS, 1874. p.64, 76 e 90. 

    72-Vauthier no Recife de 1840 afirmava em carta a seu amigo César Daly (1811-1894) que o uso do estuque 

era então recente no Brasil. Assegurava que sua introdução se dera por intermédio de artífices 

estrangeiros, o que aliás é confirmado por Gilberto Freire, que coletou em jornal recifense de 1847 a 

notícia da chegada de pintores e de estucadores vindos de Londres. Contudo, em outra obra de Freire, 

aparece menção a tetos de estuque em anúncios de venda de casas de chácaras publicados em jornais 

da Corte datados de 1821, tetos provavelmente executados com mão de obra lusitana. Em jornais 

cariocas dessa mesma época há referências também a elementos decorativos da faiança para 

ornamentação de jardins. Quanto aos marmorizados, eram aplicados externamente pelo processo de 

escaiola, com gesso e cola (e decerto com a inclusão de elementos impermeabilizantes, tal como pó  
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            de mármore, granito, etc.). O paço da cidade do Rio de Janeiro aparecia com essa decoração num 

daguerreótipo de 1842, atribuído a Augustus Morand, e esse mesmo tipo de pintura era visto 

contemporaneamente no palácio imperial de Petrópolis. Cf.: 

VAUTHIER. Casa de residência no Brasil. p.56. 

FREYRE. Ingleses no Brasil. p.238. 

Id. Sobrados e Mucambos. V.1. p.252 (nota 112), 235 (nota 1). 

            FERREZ, Gilberto e NAEF, Weston J. Pioneer photographers of Brazil, 1840-1920. New  York: The 

Center of Inter-American Relations, 1976. p.15. 

        LACOMBE. O palácio imperial de Petrópolis. p.18. 

   73-O uso de azulejos nas fachadas de prédios civis e religiosos só se introduziu em São Paulo com o 

Neoclassicismo no início dos anos de 1860. O costume de forrar fachadas de sobrados com azulejos, 

ao que parece, surgiu no Brasil por volta de 1830 ou 40. Segundo estudo recente, teriam sido os 

emigrantes portugueses regressados do Brasil que disseminaram essa prática em Portugal, sobretudo 

na cidade do Porto. A princípio, o hábito foi considerado de mau gosto, sendo apontada a construção 

azulejada, de forma derrisória, como a “casa do brasileiro” ou a “casa do penico”. Logo, porém, 

generalizou-se, tanto nessa cidade portuguesa como no resto do país. Por volta de 1868, o bairro 

oriental do Porto era dominado pela presença de retornados do Brasil. Enriquecidos em casas de 

comércio estabelecidas na ex-colônia e possuidores de gosto espalhafatoso, erguiam “enormes moles 

graníticas, a que chamam palacetes”, com paredes externas de azulejo azul, verde ou amarelo, liso ou 

de relevo; o telhado de beira azul, e as varandas azuis e douradas (Júlio Diniz, em Uma família inglesa). 

         Segundo um estudo encontrado na web:  

Os azulejos particularmente característicos desta época são fortemente 
relevados e produzidos nomeadamente nas fábricas de Massarelos, S. 
António do Vale da Piedade, Miragaia, Cavaquinho, Carvalhinho e 
Devesas, quase todas adquiridas em meados do século XIX pelos 
emigrantes regressados do Brasil. São azulejos confeccionados com 
moldes e pintados normalmente com uma, duas ou três cores associadas 
ao branco. Esta técnica é aliás semelhante à utilizada para a produção de 
cerâmica de uso doméstico. 
Os diversos motivos relevados combinados com as diversas cores dão 
origem a uma enorme variedade de azulejos quer de "tapete" quer de 
cercadura. 
Grande parte dos motivos são de inspiração vegetalista e a sua 
exuberância combinada com a vivacidade das cores empregues denota 
bem a influência tropical. Cf.: 

 
AZULEJOS de fachada na cidade do Porto. 

Disponível em:< http://paginas.fe.up.pt/porto-ol/bcr/index.html>  

Acesso em 29 de novembro de 2008. 

Ver também: 

http://paginas.fe.up.pt/porto-ol/mlr/index.html
http://paginas.fe.up.pt/porto-ol/bcr/tabpad.html
http://paginas.fe.up.pt/porto-ol/bcr/index.html
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        MOITA, Irisalva. Cerâmica aplicada à arquitetura oitocentista em Lisboa. In: ALCÂNTARA, Dora de 

(org.) Azulejos na cultura luso-brasileira. Rio de Janeiro: IPHAN,1997.p 11 a 39. 

  74-Ao contrário do que afirmou Pedro Luís Pereira de Sousa, nesse prédio nunca esteve instalada a 

Imperial Confeitaria de Adolfo Nagel, que ocupava na verdade o térreo do sobrado contíguo. Cf.: 

SOUSA, Pedro L. P. Casa barão de Iguape. São Paulo: s.n.,1959. p.51. 

  75 -Sobre algumas das construções citadas, consultem-se, por exemplo, dois estudos de nossa autoria, 

publicados nos Anais do Museu Paulista:  

CAMPOS, Eudes. A cidade de São Paulo e a era dos melhoramentos materiaes: obras públicas e 

arquitetura vistas por meio de fotografias de autoria de Militão Augusto de Azevedo, datadas do 

período 1862-1863. Anais do Museu Paulista: história e cultura material.  São Paulo,  v. 15,  n. 1,11-

114, jun. 2007.  

Id. Nos caminhos da Luz, antigos palacetes da elite paulistana. Anais do Museu Paulista: história e 

cultura material. São Paulo, v. 13, n.1,11-57, jan. 2005.  

 76- ATTENÇÃO. Correio Paulistano. São Paulo, 13 de janeiro de 1858. p.4. 

 77- QUEM quizer... Correio Paulistano. São Paulo, 9 de março de 1857. p.4. 

 78- LOJA de ferragens. Correio Paulistano. São Paulo, 15 de junho de 1855. p.4. 

   79-Sobre a introdução de caixas de ar ou porões nas construções paulistanas, ver Os novos conceitos de 

higiene e conforto, 5.1. 

80 - FARIA, Alberto de. Mauá. São Paulo: Nacional, 1946. p.122. 

81- ATTENÇÃO. Correio Paulistano. São Paulo, 26 de agosto de 1868. p.3. 

82- FUNDIÇÃO de ferro... Correio Paulistano. São Paulo, 8 de outubro de 1868. p.3. 

    83- O ferro barato era proveniente da Inglaterra, mas o de melhor qualidade vinha da Escandinávia. Cf.: 

FREYRE. op. cit., p.212. 

RAINVILLE, op. cit., p.403. 

          84- ALMANACH do Estado de S. Paulo para 1890. São Paulo: Jorge Seckler, 1890. p.8 e 9 (Annuncios). 

85 - ATTENÇÃO. Correio Paulistano. São Paulo, 26 de setembro de 1868. p.3. 

86- Havia entre os donos dos antigos sobrados o hábito da ostentação estrutural para denotar opulência. 

Segundo Louis de Freycinet (Voyage autour du monde, Paris, 1827), era habitual os soalhos 

repousarem sobre vigas de desmesurada grossura e muito aproximadas, o que os proprietários faziam 

para mostrar que nada poupavam. Cf. : 

FREYRE. Sobrados e mucambos. V.1. p.255. 

     87-Pela lei n.1157, de 26 de junho de 1862, ficou substituído em todo o Império o sistema tradicional de 

pesos e medidas pelo sistema métrico francês, que deveria entrar em vigor dez anos depois. Em 1872, 

saiu o regulamento dessa lei (11 de dezembro), mas só em 1874 circular do governo provincial remeteu 

à Câmara paulistana um exemplar dos desenhos de pesos e medidas a fim de que os empregados da 

aferição tivessem conhecimento das formas prescritas naquele regulamento. Cf.: 

ATAS, 1874. p.108 (sessão de 30 de julho). 

     88- ALMANACH... 1884. p.607. 
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Trata-se de anúncio de Arens Irmãos, com sede no Rio de Janeiro e em Campinas, importadores de 

máquinas de diversos tipos. 

   89-Em 1870, a técnica da alvenaria autoportante de tijolos já havia superado completamente a taipa de 

pilão. Contudo, sobreviviam outros sistemas tradicionais usados como técnicas auxiliares. Até inícios 

do século XX, eram habituais paredes divisórias de pau a pique, conhecidas em versão mais 

aprimorada como “paredes francesas”. Duas casas ecléticas na Rua Dr. Ces|rio Mota Junior (antiga 

Z8-200-012), hoje não mais existentes, datavam de 1895 e possuíam paredes internas de taipa de 

mão. O Liceu do Coração de Jesus (ZEPEC-004), cuja ala esquerda foi erguida nos primeiros anos do 

século passado, também dispunha, antes da reforma interna por que passou nos anos de 1980, de 

“paredes francesas”, construídas com madeiras aparelhadas e recheadas de capim para isol|-las 

acusticamente. 

         90-SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Obras públicas. Ordem 5169. 

Documentos relativos ao palácio do Tesouro Provincial, 1876. Conta de João Lopes do Nascimento 

Nóbrega pelo fornecimento de sacos de cal provenientes de Santos. Datada de maio de 1876. 

    91- Gilberto Freire  cita em Sobrados e mucambos o engenheiro Antônio de Paula Freitas (1843-1906), que, 

em memória apresentada ao ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império em 1884, 

criticava acerbamente os defeitos das construções cariocas, a má qualidade dos materiais 

empregados e a baixa capacidade profissional dos mestres de obras e operários que as construíam. 

N~o deixava de fazer alus~o explícita { cal [de mariscos], “contendo matérias deliquescentes em 

maior ou menor quantidade”. Cf.: 

FREYRE, op. cit., p.210. 

    92- COM os donos... Correio Paulistano. São Paulo, 8 de junho de 1886. p.3. 

De acordo com Rainville a areia de rio podia ser mais limpa, mas a de mina por ter grãos mais agudos 

era de melhor qualidade. Cf.: 

RAINVILLE, op. cit., p.96. 

93 - Id., ibid. p.96. 

94 - COMPANHIA Cantareira e Esgotos. Revista de Engenharia. Rio de Janeiro, v.4, p.261, out. 1883. 

  95- Debret no início do Império fizera severas críticas aos carpinteiros cariocas: técnicas incorretas, 

desperdício, falta de inteligência e amor ao lucro fácil eram os defeitos que descobriu nos artífices da 

Corte. Talvez em locais menos expostos à vida tumultuada dos grandes centros, os operários, embora 

apegados à tradição, se mostrassem mais capazes ou, ao menos, mais honestos. Cf.: 

DEBRET, op. cit., V.1, p.306, 307, 334 a 336. 

96- MORSE. Formação histórica de São Paulo. p.236. 

No seu relatório de 21 de dezembro de 1872, João Teodoro enumerava, cheio de orgulho, alguns 

estabelecimentos fabris com maquinismos a vapor existentes na Capital: a serralheria de Adolfo 

Sydow, a marcenaria de Gustavo Sydow e a olaria do Dr. João Ribeiro da Silva. Reparava igualmente 

que nesses estabelecimentos os trabalhadores livres predominavam. Pouco tempo depois, 

inaugurava-se a primeira fábrica de tecidos da Capital, do major Diogo Antônio de Barros, também a 

vapor. Cf.: 

RELATORIO, 21 de dezembro de 1872. p.18 a 21. 
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97- AVISO. Correio Paulistano. São Paulo, 1o de dezembro de 1874. p.4. 

A serraria permaneceria no Morro do Chá até ser desapropriada para a construção do Teatro Municipal 

em 1902. 

98- FABRICA de Santo Antonio. Correio Paulistano. São Paulo, 26 de junho de 1877. p.2. 

   99- OFFICINA de Santo Antonio. Correio Paulistano. São Paulo, 1o de julho de 1877. p.3. 

  100 - Na Corte por esse tempo eram comuns lambrequins de zinco, estampados. Não encontramos menção 

a eles, mas eram possivelmente conhecidos em São Paulo. Na imprensa paulistana encontramos 

anúncio relativo a singulares lambrequins de cerâmica! Ver a esse respeito nota n.122. 

101-CARPINTARIA á vapor. Correio Paulistano. São Paulo, 3 de abril de 1881. p.3. 

102- RAINVILLE, op. cit., p.83. 

Além de generalizar, Rainville foi confuso em sua explicação: pinus sylvestris não é pinheiro bravo 

(pinus laricio), nem pínus larix é pinheiro manso (pinus pinea).  A madeira do pinheiro bravo, ou 

marítimo, é pesada, rija e de tecido grosseiro. De cor pardacenta, é pouco elástica e muito resinosa. 

Conserva-se indefinidamente na água, mas não tão bem quando está exposta às alternativas de 

secura e umidade. Usado em estacaria, dormentes, vigamentos, barrotame, tabuado, etc. o pinheiro 

bravo é chamado em Portugal de “pinho da terra”. O pinheiro manso é resistente, de madeira pouco 

densa e compacta, mais macia que o pinheiro bravo. De cor branca amarelada, seu cerne apresenta 

textura grosseira. Deforma-se sob ação do calor e umidade. O pinus sylvestris é encontradiço nos 

Alpes, nos Vosges, no Maciço Central, na Escandinávia, na Europa Central e na Área Central. Sua 

aparência e características são variáveis: na zona setentrional da Rússia, apresenta crescimento lento 

e a madeira é de textura fina; no sul da Suécia, seu crescimento é vigoroso e a madeira densa. O 

acabamento e o envernizamento nem sempre dão resultados excelentes, daí talvez o fato de ter sido 

sempre pintada antigamente (e nunca envernizada como alguns maus restauradores de hoje 

pretendem), apesar da aparência uniforme e atraente quando proveniente do norte da Europa. 

Classificada segundo sua qualidade, Eassie (1874) afirmava que a madeira de Riga e a da Noruega 

eram as melhores (pinho de Riga e pinho sueco são formas do pinus sylvestris). O pinus larix, ou larix 

decidua Mill, vulgarmente chamado lariço ou lárice, tem cor parda avermelhada e tecido fino. Pesada e 

dura, sua madeira apresenta elevada resistência mecânica e longa duração em ambientes pouco 

favoráveis, própria portanto para a grande carpintaria, obras civis, navais e hidráulicas. Ocorre na 

região subalpina, mas sua verdadeira pátria é a Rússia setentrional. Os melhores exemplares são 

originários das montanhas altas. O pinus abies de Linnaeus, depois classificado como pinus excelsa por 

Link (1841) é, de fato, um falso abeto (abeto vermelho), uma espécie resinosa procedente da Europa 

Central, Setentrional e Oriental. Sua madeira tem cor esbranquiçada ou branca amarelada, com veios 

evidentes. De tessitura média, apresenta modesta duração quando exposta ao tempo úmido ou às 

intempéries. As características de resistência mecânica são discretas e é usada em estruturas 

construtivas em geral. Da América do Norte nos vinha o pinho branco americano ou pinho branco do 

Canadá, mencionado no anúncio da Oficina de Santo Antônio. Conhecido cientificamente por pinus 

strobus foi por muito tempo a mais importante madeira de construção americana e canadense, mas a 

exploração abusiva levou-o à escassez. Encontrável desde as regiões situadas a nordeste dos Estados 

Unidos até a região dos lagos, adjacente ao Canadá, e na região das Montanhas Apalaches. É fácil de 
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ser trabalhado e muito leve; não empena ou dilata de modo apreciável. Com ela eram feitos desde 

mastros até palitos de fósforo, incluindo esquadrias, estruturas construtivas, shingles, etc. 

Provavelmente era dessa madeira o tabuado de pinho que, segundo o Ensaio Estatístico de 1836, 

chegava a Santos remetido de Portsmouth (na Virgínia). Diversos tipos de pinhos estrangeiros eram 

exportados para a Inglaterra, país que havia consumido grande parte de suas florestas nativas na 

produção de carvão vegetal, durante a época anterior à da Revolução Industrial. Foi sem dúvida por 

intermédio do comércio britânico que todas essas madeiras aportaram pela primeira vez no Brasil. Cf.: 

EASSIE, P.B. Wood and its uses. Gloucester: W. Eassie & Co. 1874. p.3 a 5. 

ENCICLOPEDIA italiana. V.1. p.67 e 68. 

      ENCICLOPAEDIA Universal Ilustrada. Europeo-Americana. Bilbao: Espasa-Calpe S.A., 1922, V.4. p.527. 

FREYRE. Ingleses no Brasil. p.168. 

GIORDANO, G. I legnani del Mondo. Roma: Il circlo Ed., 1980, p.153 e 154. 

LA madera. Barcelona: Blume, 1980. p.184, 262 a 264. 

         MCGRAW-Hill Encyclopedia of Science and Technology. New York: Mcgraw-Hill, 1966.  V.10. p.235. 

MÜLLER, op. cit., p.228 

MATERIAES de construção. Lisboa: Biblioteca de instrucção profissional, [19--]. V.2. p.22 

 103- ANNAES, 1874, p.320. 

 104- DEBRET, op. cit., V.1, p.237. 

 105- LEMOS, Carlos A. C. Ramos de Azevedo e seu escritório. São Paulo: Pini, 1993 p.21 e 22. 

 106- MARCENARIA. Correio Paulistano. São Paulo, 8 de setembro de 1875. p.1. 

PINHO de Riga. Correio Paulistano. São Paulo, 29 de setembro de 1875. p.3. 

Na marcenaria e no depósito de móveis anexo trabalhavam um hábil escultor italiano e um entalhador 

português, que sem dúvida se encarregavam também de aprontar o mobiliário da moda, segundo os 

estilos historicistas que nos chegavam da Europa. Estavam em exposição no estabelecimento 

elegantes colunas de madeira destinadas { sala da C}mara, executadas “com todo o gosto e fiel 

observancia das regras da arte”, peças que constituíam novidade, pois, conforme os anunciantes, no 

gênero era o primeiro trabalho que por aqui se fazia. 

 107 - CONSTRUCÇÃO de chalets... Correio Paulistano. São Paulo, 1o de fevereiro de 1878. p.3. 

    108- Como reparamos na nota n.250 do capítulo 2, seção 2.1, Os engenheiros, a própria casa de Fernando de 

Albuquerque, situada na Bela Vista, na Rua de Santo Antônio, e visível em certas fotografias que 

registram aquela região em fins do século XIX, possuía a forma de chalé. Inicialmente pensamos ter 

sido importada dos Estados Unidos, mas fotos do século XX mostraram que a construção era fora 

levantada com tijolos aparentes. Sua planta era cruciforme e aparecia assinalada no mapa topográfico 

do município executado por SARA-Brasil (1930). Ver também nota n.82 do Capítulo 7, seção 7.3, O 

Historicismo e o Ecletismo. 

109 - VENDE-SE esquadrias. Correio Paulistano,. São Paulo, 19 de janeiro de 1880. p.3. 

 110 - Entre 1o de janeiro e 19 de fevereiro de 1880 localizamos no Correio Paulistano uma série de anúncios 

de Begbie & Comp., Engenheiros e Construtores, radicados na Corte. Ao que parece, essa firma não 

conseguiu manter representantes em São Paulo por muito tempo. 

111- ALMANACH... 1886. p.31 (Annuncios). 
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   112- RAFFARD, op. cit., p.25. 

   113- ALMANACH... 1888. p.283. 

114- NOVA industria... Correio Paulistano. São Paulo, 15 de janeiro de 1875. p.l. 

           Os trabalhos da nova fábrica estavam sendo executados sob a direção de um operário que servira de 

mestre numa acreditada indústria do Rio de Janeiro. Provavelmente, esse trabalhador qualificado era 

o próprio Clavel, que teria sido enviado da França por Coignet para treinar a equipe da nova fábrica, tal 

como era norma acontecer.  

   115-  FABRICA de “pedra artificial”... A Provincia de São Paulo. São Paulo, 27 de janeiro de 1875. p.l. 

             Em 1853, François Coignet (1814-1888), industrial com preocupações sociais, interessado em 

conseguir construir casas baratas e de forma rápida, pesquisador de novos materiais e novos métodos 

de construir, contratou, por necessidades promocionais, um arquiteto para projetar uma residência 

para si numa cidade perto de Paris, Saint-Denis, onde se havia recentemente estabelecido. Na obra foi 

adotada, por iniciativa de Coignet, a técnica do concreto aglomerado, por ele inventada, segundo a 

qual, o concreto era apiloado em fôrmas, tal como ainda se praticava com o pisé (taipa de pilão) na 

região do Lionês, de onde Coignet era proveniente. Essa casa existe até hoje, embora bastante 

maltratada, e está tombada pelo patrimônio histórico francês. Nela não há pisos de madeira nem 

telhado. Tudo foi feito com concreto. No caso do piso e da cobertura, vigotas metálicas foram 

mergulhadas no material para reforçá-lo convenientemente.  

            A composição da argamassa apiloada levava cal, cinzas de carvão, escórias de fornos siderúrgicos 

(clínquer) e água, misturadas de forma homogênea. Tal composição,  à base de  elementos 

constituintes simples, fazia com que os edifícios saissem mais em conta, do que se executados de 

modo tradicional. Nas proximidades dessa casa sobrevive outra construção, o antigo alojamento dos 

empregados da usina Coignet, erguido em 1870, e hoje igualmente salvaguardado.  

             Um exemplo pioneiro de construção de concreto nos EUA é a antiga sede da Companhia de Pedra 

Coignet, edificada entre 1872 e 1873, numa esquina do bairro do Brooklyn, em Nova York. Embora mal 

conservada, essa casa ainda se mantém de pé. Nela foi empregada uma técnica construtiva diferente, 

feita com blocos de concreto (pedra artificial) e elementos decorativos pré-moldados, enquanto a 

fundação foi executada com concreto moldado in loco.  

             A que tudo indica, os blocos de concreto para a feitura de alvenarias nunca foram populares nessa 

época (a fábrica norte-americana de Coignet, por exemplo, fechou em 1882) e os elementos 

decorativos de cimento só fizeram grande sucesso ou em construções baratas, ou situadas em lugares 

distantes e pouco desenvolvidos, onde os trabalhos de cantaria escasseavam ou atingiam preços 

proibitivos.  Nas cidades afluentes, continuou-se a atribuir prestígio às fachadas em que a cantaria se 

mostrava laboriosamente talhada por hábeis artífices ou engenhosamente cinzelada por talentosos 

artistas. Até o período Art Déco (décadas de 20 a 40 do século passado), os grandes edifícios 

comerciais, administrativos e financeiros, tanto em Londres, como em Paris e Nova York, por 

exemplo, persistiram na faustosa decoração à base de cantaria, com representações de figuras 

humanas, animais e vegetais esculpidas com grande arte.  

             Cf.:  

             FRANÇOIS Coignet. Wikipédia. 
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             Disponível em:<http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Coignet> 

             MAISON de François Coignet. Wikipédia. 

              Disponível     em:<http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Fran%C3%A7ois_Coignet> 

              MAISON de logement des ouvriers de l'usine Coignet 

              Disponível em:                 

<http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_logement_des_ouvriers_de_l%27usine_Coignet> 

           Acesso em 10 de abril de 2011 

                 NEW YORK and Long Island Coignet Stone Company Building 

                 Disponível em:< http://www.flickr.com/photos/emilio_guerra/5697132998/ 

                   Acesso em 10 de abril de 2011 

   116 - PEDRA artificial (Partes 1 a 4). Correio Paulistano. São Paulo, 27, 28 e 30 de janeiro e 6 de fevereiro de 

1875. p.2; p.l e 2; p.1; p.1 e 2 respectivamente. 

  117 - CAMPOS. Moradas burguesas da São Paulo imperial. p.25 a 29.        

     118-  PEDRA artificial com privilegio para esta Provincia por decreto sob nº. 6339. Correio  Paulistano. São 

Paulo, 27 de fevereiro de 1878. p.3. 

  119 - LUXO e economia. Correio Paulistano. São Paulo, 18 de janeiro de 1875. p.3. 

Anos depois encontramos outro interessante anúncio relativo a mosaicos, como eram então 

chamados os ladrilhos hidráulicos: 

 

                                  Azulejos 
                          Ladrilhos, Mosaicos  
                                        E  
                             Telhas francesas          
                        Á rua da Estação n.19 
Armazem de commissões de Victorino Gonçalves Carmillo. 
Acabam de chegar da França e da Belgica um variado sortimento 
de azulejos e mosaicos de lindos padrões e diversas qualidades. 
Vende-se [sic] a preços reduzidos. 

                                                             Rua da Estação n. 19    Cf.: 

 

AZULEJOS. A Província de São Paulo. São Paulo, 16 de novembro de 1888. p.3. 

   120- ANNUNCIOS  Terrenos. Correio Paulistano. São Paulo, 27 de fevereiro de 1878. p.3. 

         121- CASAS e chalets. Correio Paulistano. São Paulo, 2 abril de 1878. p.3. 

         122- PEDRA artificial. Correio Paulistano. São Paulo, 9 janeiro de 1879. p.3. 

         123- ALMANACH... 1887. p.227, p.24 (Annuncios). 

                  A esta altura a fábrica de pedra artificial apresentava como novidade:  

 

                                                                Mosaicos, iguais aos franceses, feitos por um novo processo. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Coignet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Fran%C3%A7ois_Coignet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_logement_des_ouvriers_de_l%27usine_Coignet
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124- ALMANACH... 1886. p.613. 

          ALMANACH... 1887. p.226. 

125- Ibid., p.17. (Annuncios). 

126- LEMOS. Alvenaria burguesa. p.49. 

127- CASA á venda. Correio Paulistano. 21 de novembro de 1877. p.4. 

128- LEMOS, loc. cit. 

129- SÃO PAULO. ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Obras públicas. Ordem 5194. 

Documentos relativos ao palácio do Tesouro Provincial. 1876. Conta de José Coelho Pamplona pelos 

17 dias de serviço de um oficial para aperfeiçoamento das pedras das janelas vindas de Santos. 

Recebeu no dia 2 de junho de 1876. 

130 -  RAFFARD, op. cit., p.60 e 61. 

131 -  AOS SRS.. proprietarios. Correio Paulistano. São Paulo, 29 de julho de 1876. p.3. 

DEPOSITO de pedras de cantaria. Correio Paulistano. São Paulo, 22 de novembro de 1877. p.4. 

   132 - AOS SRS. proprietarios... A Provincia de São Paulo. São Paulo, 12 de março de 1875. p.3. 

José Coelho Pamplona nasceu em 1843, nos Açores, na freguesia de Porto Martins, concelho de Praia 

da Vitória, na Ilha Terceira. Veio aos 13 anos morar com meios-irmãos estabelecidos no Rio de Janeiro, 

onde exploravam pedreiras na Gamboa, fornecendo pedras para as obras do porto da cidade. Daí 

proveio seu tirocínio de 18 anos, como afirmava no anúncio que mandou publicar em 1875. Dizem que 

manejava as pedras com  muita destreza, munido apenas de uma barra de ferro.  Em 1874, transferiu-

se para São Paulo, porque a expansão econômica da região oferecia grandes oportunidades a homens 

de iniciativa como ele. Fez-se industrial com fábricas de sabão e de velas e assim se tornou rico. 

Passou então a dedicar-se a negócios imobiliários, que o transformaram em milionário. Devotou-se 

durante anos ao Hospital de São Joaquim, da Beneficência Portuguesa, e aplicou-se em obras 

filantrópicas em sua terra, nos Açores, conquistando com isso o título nobiliárquico conferido pelo Rei 

de Portugal em 1905. Traía sua origem portuguesa ao grafar clunas em vez de columnas em recibo 

guardado no Arquivo Público do Estado de São Paulo (Obras públicas. Ordem 5169). Ver nota n.145. 

Sobre esse personagem, ver, por exemplo: 

PAMPLONA, José Coelho. Enciclopédia açoriana. Centro de conhecimento dos Açores. 

Disponível em: <http://pg.azores.gov.pt/drac/cca/enciclopedia/ver.aspx?id=9285> 

Acesso em 1º de outubro de 2009. 

     133-  No palácio do governo, por exemplo, Stevaux propôs que no peristilo a ser erguido a partir de 1885 as 

colunas fossem talhadas em mármore verde do Pantojo, e esse mesmo material deveria, por sua 

sugestão, revestir os pilares do portão do Jardim Público.  

                 Por medida de economia,porém, os fustes das colunas externas do palácio do governo, segundo 

Raffard,  acabaram sendo executados com tijolos.  

     134 - MARMORE paulista. Correio Paulistano. São Paulo, 28 de junho de 1874. p.1. 

     135 - A fabrica de ferro... Correio Paulistano. São Paulo, 20 de agosto de 1875. p.1 e 2. 

     136 - ALMANACH... 1886 p.19 (Annuncios). 

     137 - LEMOS, op. cit., p.47 e 48. 

     138 - RAFFARD, op. cit., p.24. 

http://pg.azores.gov.pt/drac/cca/enciclopedia/ver.aspx?id=9285
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        139 - RIBEIRO, J.J. Chronologia Paulista. V.1. p.78 e 79.  

Para dados biográficos do Coronel Rodovalho, ver: 

Id., ibid., p.80 e 81. 

 140 - LEMOS, op. cit., p.54. 

 141- O novo matadouro. Correio Paulistano. São Paulo, 20 de novembro de 1886. p.2. 

 142 - ATAS, 1885. p.80 e 188. 

  143 - RELATORIO, 24 de agosto de 1865. p.12 e 13. 

RELATORIO, 3 de fevereiro de 1866. p.65. 

       QUADRO Estatistico  da  Provincia de S. Paulo. p.25. In: RELATORIO, 9 de novembro de 1866. 

Ao que parece, a primeira ponte metálica da Província foi projetada e construída pelo engenheiro 

francês Martin d’Estadens entre 1852 e 1856. Tratava-se da ponte do Casqueiro: possuía estrutura de 

ferro batido e peitoris com pilares de ferro fundido e grades de ferro forjado. Era sustentada por nove 

pilares de cantaria argamassada com cimento hidráulico feito com a cal de Parnaíba. Cf.: 

RELATORIO, 16 de fevereiro de 1853. In: ANNAES, 1852-1853. p.535. 

RELATORIO, 22 de janeiro de 1857. In: ANNAES, 1857. p.563. 

Ver também nota n.65. 

  144-RELATORIO, 12 de maio de 1867. p.39. 

Também no Teatro de São José havia escadas metálicas, já instaladas em 1862. Cf.: 

AMARAL. História dos velhos teatros de S. Paulo. p.81. 

  145 - SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Ofícios diversos da Capital. 

Ordem 951. Antônio Bernardo Quartim envia ao presidente da Província conta de Sampaio Moreira & 

Cia. referente a fornecimento de ferro para o caramanchão do Jardim Público. 

       Ibid. Obras públicas. Ordem 5169. Documentos relativos ao Palácio do Tesouro Provincial. Conta de 

José Coelho Pamplona referente a 62 palmos cúbicos de cantaria com moldura para os pedestais das 

colunas grandes de ferro encomendadas para a escada pelo Dr. Trigo de Loureiro. Recebeu no dia 2 de 

junho de 1876. 

ATAS, 1879. p.149. 

FUNDIÇÃO de ferro... A Provincia de São Paulo. São Paulo, 5 de outubro de 1875. p.4. 

            Já em 1873, os negociantes de Félix da Silva Guimarães & Cia. requereram à Assembleia, e obtiveram, 

o privilégio para construir na Capital praças de mercado de ferro fundido, semelhantes às existentes 

na Corte. No que foram seguidos pelo desembargador Bernardo Avelino, que também pretendia o 

mesmo privilégio. A iniciativa, porém, não teve prosseguimento. Um ano depois passava na Câmara a 

proposta de isentar do imposto de muros a parte correspondente a gradis de ferro. A justificativa 

apresentada era a de que o objetivo do imposto de muros não era adensar a cidade, o que seria anti-

higiênico, mas sim favorecer o embelezamento dela. Este foi, sem dúvida, um estímulo importante à 

adoção de elegantes gradeamentos metálicos como forma de vedar propriedades privadas. Cf.: 

ATAS, 1873. p.168. 

ATAS, 1874. p.90. 

146 - GRANDE deposito. Correio Paulistano. São Paulo, 22 de novembro de 1875. p.4. 

147 - RELATORIO, 10 de janeiro de 1883. p.61. 



 

                                                                                                                          Capítulo 4- 363                 

           

                                                                                                                               

148- COMPANHIA DA ESTRADA DE FERRO S. PAULO E RIO DE JANEIRO. Relatorio da Directoria. Rio de 

Janeiro: Typ. G. Leuzinger & Filhos, 1875. p.14; Annexo n.1. p.37 e 38. 

   Id. 3o Relatorio da Directoria. Rio de Janeiro: Typ. G. Leuzinger & Filhos, 1876. p.8; Annexo n.1. p.24. 

Da Inglaterra vieram trilhos e acessórios; dos Estados Unidos, todo o material rodante e seis pontes de 

ferro. Infelizmente não eram citados os portos donde provinham os vários navios que traziam material 

de construção para a estação central. 

149 - SILVA, Geraldo Gomes da. Arquitetura do ferro no Brasil. São Paulo: Nobel, 1980. p.196 a 200. 

150 - RIBEIRO, op. cit., V.2, P.2. p.227 e 228. 

151 - SILVA, op. cit., p.198 e 199. 

152 - ALMANACH... 1890. p.50 e 51 (Annuncios). 

153 - Sobre as estruturas metálicas diz Rainville: 

 

O uso das columnas e traves fundidas, que têm o perfil em fórma de T ou de 

T duplo, é bastante conhecido; as columnas usão-se geralmente para os 

lados dianteiros ou fachadas de trapiches e armazens, e tambem na 

construcção dos tectos de diversos edificios; as traves de ferro fundido 

devem somente usar-se com o maior cuidado, e podem, em certos casos, 

recommendar-se por economia, e ás vezes mesmo para ganhar altura [...] 

Cf.: 

 

RAINVILLE, op. cit., p.405.  

Por volta de 1873, o governo provincial cedeu grande número de tubos de ferro da antiga canalização 

das águas da Capital para que fossem empregados como colunas no Teatro Provisório Paulistano. 

Cessão que provocou protestos na Assembleia Legislativa daquele tempo. Cf.: 

ANNAES, 1874. p.493. 

 154- Já em 1880, na Corte, o engenheiro-arquiteto alemão Luís Schreiner recomendava esse sistema de 

construção para tetos de edifícios hospitalares. Cf.: 

          SCHREINER, Luiz. Estudos sobre hospitaes. Revista de Engenharia. Rio de Janeiro, n.10, 161-165, out. 

1880. p.162. 

   155 - MARTINS, op. cit., p.292, 332 e 333. 

 MASSARANI, Emanuel v. L. A paisagem paulistana à espera do telefone. São Paulo: Telesp, 1984. s.p. 

     RAFFARD, op. cit., p.22. 

SOUZA, Edgard de. História da Light; primeiros 50 anos. São Paulo: Eletropaulo, 1982. p.6. 

                     Apesar de organizada em 1886, a Empresa Paulista de Eletricidade só conseguiu clientes dois anos      

depois. Segundo Raffard, perto de 30 casas eram iluminadas em 1890 com luz elétrica conjuntamente 

com a de gás carbônico. 

        156 -  SEGURADO, J. E. dos S. Encanamentos e salubridade das habitações. [Lisboa?]: Aillaud e Bertrand, [19--

]. p. 87. 

NOVO almanach... 1883. p.418. 

157 -  Ibid. 
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  ALMANACH... 1886. p.30 e 66 (Annuncios).  
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56 a-  Vista da cidade de São Paulo tomada da Ladeira da Memória. Detalhe mostrando uma casa 

térrea em ampliação. Desenho de William John Burchell (1781-1863), datado de 1827. 
Aqui surpreendemos  a transformação de um térreo de taipa em sobrado..Para não sobrecarregar a construção, a parte 
superior estava sendo erguida com uma estrutura autônoma de madeira,  contraventada com barras oblíquas, já havendo 
recebido assoalho e cobertura. O fechamento das paredes seria feito sem dúvida com pau a pique.  
FONTE: TOLEDO. Anhangabahú. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 

 

 

 

 



 

                                                                                                                          Capítulo 4- 366                 

           

                                                                                                                               

 

 

 

56 b - Casa de taipa em demolição, na Rua da Tabatinguera. Foto de autor não identificado, 

datada da década de 1940. (A imagem, ao que dizem, está invertida). 
Nesta fotografia podemos observar claramente a estrutura de madeira embutida na taipa, auxiliando a terra socada a 
receber os esforços provenientes do telhado. 
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (CIDADE). Museu da Cidade de São Paulo. Seção Arquivo de Negativos. 
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57 a - Vaso ornamental de faiança na cor branca, moldado em forma de cratera grega (cratera-
cálice), também conhecido como vaso Médicis. Um dos símbolos da arquitetura neoclássica 
luso-brasileira. Fábrica de Santo Antônio do Vale da Piedade, Porto. Peça pertencente ao 
acervo do Museu Quinta das Cruzes, Funchal, Ilha da Madeira, Portugal. Foto de autor 
ignorado, data desconhecida. 
FONTE:< http://www.museuquintadascruzes.com/Data/ContentImages/Coleccoes/mqc878_detalhe.jpg> 
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57 b - Cratera-cálice portuguesa no Museu do Açude, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto de 

autor ignorado, data desconhecida.  
 Versão belamente pintada do exemplar anterior. 
FONTE: 
<http://velhariasdoluis.blogspot.com.br/search/label/Faian%C3%A7a%3A%20Sto%20Ant%C3%B3nio%20do%20Vale%20da%20Pi
edade> 
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57 c - Exemplar produzido na Fábrica de Louça de Miragaia. Peça do acervo do Museu do 

Açude, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto de autor ignorado, data desconhecida. 
   FONTE: <http://velhariasdoluis.blogspot.com.br/search?q=miragaia> 
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57 d - Pinha produzida na Fábrica de José Pereira Valente, Devesas, Gaia (Porto) 

Portugal, fundada em 1884. Exemplar encontrado no Antiquário Marcelo Aquila, Embu 

das Artes, SP, Brasil. Foto de autor ignorado, data desconhecida. 
     FONTE:<http://antiquariomarceloaquila.blogspot.com.br/> 
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57  e - Peças decorativas de louça ou faiança encontradas no Antiquário Marcelo Aquila, em 
Embu das Artes, SP, Brasil. Foto de autor ignorado, data desconhecida. 

              FONTE:<http://antiquariomarceloaquila.blogspot.com.br/> 
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57  f - Figuras decorativas de faiança, de fabricação portuguesa. Peças que podiam tanto ornar 

jardins, quanto serem dispostas sobre as platibandas dos edifícios. À esquerda, Mercúrio,  em 

Ouro Preto, MG (arquivo fotográfico do Museu Nacional do Azulejo, Portugal; autor 

desconhecido), e, à direita, Inverno,  em Pelotas, RG, Brasil (foto de Rejane Costa). Ambas 

provenientes da Fábrica de Cerâmica das Devesas, de Antônio Almeida da Costa. Fotos 

de data desconhecida. 
FONTE :< http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/13.148/4484> 
FONTE:< http://www.queirozportela.com/pelotas.htm> 

 

 

 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/13.148/4484
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57 g - Azulejos de padrão relevado nas cores azul e amarelo  revestindo fachada de edifício em 

Santos,SP, Brasil (certamente peças contemporâneas empregadas em restauração, 

reproduzindo  elementos faltantes  datados de c. 1860). Autor da foto: Marco Aurélio Alarcon 

Ralhado, 2008. 
FONTE:<http://olhares.uol.com.br/azulejos-portugueses---centro-antigo-de-santos-foto1794663.html> 
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57 h - Pormenor de fachada neoclássica carioca datada de 1865, com o famoso padrão chamado 

em Portugal Bicha da Praça e no Brasil Bicha e Estrela ou Estrela e Bicha, muito usado naquele 

país e no Brasil. Os azulejos em questão, produzidos pela Fábrica da Viúva Lamego, fundada em 

1849, são os localizados nos rins dos arcos, bordejados por estreita faixa com gregas. Foto de 

autor ignorado.  
Segundo a professora Dora Alcântara, especialista em azulejos, essa padronagem foi copiada de azulejos holandeses 
conhecidos como Viersterren, ou Quatro Estrelas. 

                 FONTE: <http://azulejosantigosrj.blogspot.com.br/search/label/mod%3AEstrela%20e%20Bicha> 
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57 i - Belos exemplos de telhões de beiral, que complementavam as fachadas azulejadas de 

meados do século XIX. As imagens  são de peças recolhidas  na cidade do Porto, Portugal, mas na 

cidade do Rio de Janeiro ainda sobrevivem uns poucos exemplares, mal tratados pelo tempo e 

pelo vandalismo. Fotos de autor ignorado. 
FONTE:<http://paginas.fe.up.pt/porto-ol/bcr/telhas.html> 
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57j - Conjunto de marcas portuguesas de destaque na produção de peças decorativas de 

faiança para uso em arquitetura: Fábrica de Miragaia; Fábrica de José Pereira Valente 

(1884) Devesas, Gaia, Porto; Fábrica de Santo Antônio do Vale da Piedade, Porto; Fábrica 

de Cerâmica das Devesas, de Antônio Almeida da Costa (1865); Fábrica de Massarelos; 

Fábrica Cerâmica do Carvalhinho, entre outras. Fotos de autor ignorado. 
FONTE:< http://velhariasdoluis.blogspot.com.br/search?q=marca> 
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57 k - Vista interna do lanternim existente no antigo Palacete Itapeva, obra do arquiteto 

francês Charles Peyrouton, Pindamonhangaba, década de 1870. Detalhe de foto de Gilberto 

Marques,2012. 
A instalação do lanternim de vidro obrigava a execução de um largo tubo atravessando a região do telhado que 
permitisse conduzir a luz do dia para o interior tanto da casa neoclássica como da eclética. A solução estética aqui 
adotada foi recobrir toda a face interna do tubo com barrados decorativos feitos com elementos repetitivos de gesso. 

   FONTE:< http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lefotos.php?id=9861> 
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    57 l - Bandeira de janela  de estilo neoclássico, ornada com vidros coloridos. Exemplar 

encontrado numa casa abanonada em   Portugal. Foto de João Barrento, 2007. 
     Embora em estado de extrema precariedade, a bandeira  vista na foto, mesmo desmantelada e desfalcada de vários de seus 

vidros, provoca grande encanto, fazendo-nos imaginar os vibrantes efeitos de luz que animavam o interior dos antigos 

ambientes domésticos assim decorados. 

    FONTE:< http://escrito-a-lapis.blogspot.com.br/2007/09/crnica-da-casa-futurante-o-plano-do_17.html> 
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57 m - Exemplo de porta dupla provida de vidros lavrados com ácido fluorídrico 

(método tradicional), à venda no mercado norte-americano, procedente de Boston, 

Ma, EUA, década de 1880. Foto de autoria não identificada. 
A foto nos dá uma idéia do tipo de decoração sutil e primorosa que passou a figurar em vidraças de portas e janelas 
em São Paulo a partir dos últimos anos do Império. Moda que se prolongaria por algumas décadas durante o século 
XX.  
FONTE:< http://www.noreast1.com/dr0015.html> 
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58 a a 58 g - Cast stone, em inglês, ou pierre reconstituée, em francês, são expressões atuais 

equivalentes à antiga pedra artificial. Desde o século XIX elementos arquitetônicos pré-fabricados 

em pó de pedra e cimento Portland vem sendo empregados na  substituição das custosas peças 

de cantaria. Ainda hoje artesãos norte-americanos e ingleses, entre outros, mantêm a tradição da 

decoração de tendência historicista destinada a  guarnecer construções ricas que insistem em se 

inspirar em luxuosos estilos do passado, conforme podemos ver nas imagens  aqui reunidas. O 

sucesso da pedra artificial no Brasil, no último terço do século XIX, frente ao uso dos elementos 

de faiança de procedência lusa, deu-se sobretudo porque a sóbria aparência da pedra artificial  se 

coadunava mais com o ideal estético da arquitetura neorrenascentista então em voga. 
58a-Acima, modenatura clássica toda executada com elementos de pedra moldada aplicados à arquitetura: pilastra de canto, 
molduras, dentículos, e pináculo. 
58b- Coluna e capitel de ordem coríntia. 
58 c- Mísula de modelo clássico. 
58 d- Moldura de uso interno com cabeças de leão 
58 e- Exemplo de lareira palaciana 
58f- Rosácea  decorada com mascarão 
58 g- Mesa de jardim 
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58 h a 58j – Exemplos de antigos “mosaicos litoídeos”: na página anterior, dois aspectos do 

belo piso de ladrilhos hidráulicos existente no Palacete Itapeva, Pindamonhagava, SP; 

abaixo, piso de uma casa na Bélgica, ambos os exemplares produzidos entre o final do 

século XIX e início do XX. A primeira foto é do Autor, 1995; a segunda, de autoria de 

Aurélie Henriet, sem data. 
A indústria brasileira contemporânea desde algum tempo vem imitando a velha técnica de fabricação de ladrilhos hidráulicos, 
mas sem nunca atingir a qualidade e a beleza dos antigos pisos. Quem quiser conhecer bons exemplares desses ladrilhos de 
cimento deve observar o piso do saguão do Museu Paulista, em São Paulo, datado dos anos 1890, ou ir admirar em 
Pindamonhangaba o assentado na entrada do Palacete dos Barões de Itapeva (década de 1870 ou 80, aproximadamente), 
construção cujo projeto  é de autoria de Charles Peyrouton. 
FONTE:< http://pinterest.com/pin/99712579221244151/> (58j) 
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59-Cast iron consoles, corbels, and urn. Do livro de autoria de D. Badger intitulado Illustrations of 

Iron Architecture made by the Architecture Iron Works, NY, EUA, 1865, prancha 48. 
Durante o século XIX, o ferro fundido foi considerado um material de grande versatilidade. Um sem número de objetos foram 
produzidos com ele. Em arquitetura era empregado não apenas na moldagem de peças estruturais, como pilares e vigas, mas 
também em guarda-corpos de balcões, grades de portas e janelas, gradis e portões, escadas em caracol, etc., muitas dessas 
peças até então feitas tradicionalmente com ferro batido (ver figs. 184 a e 184 b). Com ferro fundido também passaram a ser 
fabricados elementos iguais aos de cantaria, concorrendo assim com as imitações que vinham sendo executadas em 
terracota, faiança ou pedra artificial, tal como os detalhes arquitetônicos decorativos ilustrados neste catálogo norte-
americano, datado de 1865. 
Fonte:< http:://www.brynmawr.edu/cities/Cities/imgb/digcapt3.html> 
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60- Mercado de verduras (1889 - 1890), sito na Rua de São João. Foto de  Guilherme Gaensly, 

datada do início do século XX, impressa sob a forma de cartão postal. 
Embora considerados indícios seguros de modernidade, o ferro e o aço, materiais construtivos típicos da Revolução 
Industrial, quase não deixaram traços na paisagem da cidade de São Paulo no tempo do Império: umas poucas pontes sobre 
rios paulistanos, um viaduto ainda em projeto (Viaduto do Chá, 1888-1892), um ou outro avarandado complementando 
edifícios residenciais de recente construção, e alguns elementos construtivos empregados em chalés e quiosques do Jardim 
Público e da Ilha dos Amores ou no Teatro Provisório. Não se via na cidade nenhuma obra arquitetônica de porte significativo 
que fosse inteiramente executada com esses materiais, salvo o mercado de verduras da Rua de São João, que constituía sob 
esse aspecto grande exceção à regra, embora só tenha sido inaugurado em junho de 1890. Contratado pela Câmara em 1888, 
o escritório Aurélio, Villanova e Cia., representante do sistema criado por Joseph Danly, optou, sem dúvida por uma questão 
de exigüidade do prazo de entrega da obra acabada, por encomendar um mercado pré-fabricado, de acordo com o 
mencionado sistema, à fabrica belga  Forges d’Aiseau, conforme deduziu Geraldo Gomes da Silva em sua pesquisa sobre a 
arquitetura do ferro no Brasil. O edifício era inteiramente feito de chapas prensadas de aço, combinadas com perfis de seções 
pequenas. Com o propósito de amenizar a ofensiva rudeza funcionalista das construções metálicas, o sistema Danly dava às 
chapas estruturais a aparência de silhares renascentistas (diamantes). Afinal, a estética arquitetural oitocentista sempre 
recorria a referências historicistas, na tentativa de tornar suportável à sensibilidade romântica, nostálgica e evasiva, as mais 
ousadas realizações da civilização capitalista moderna, como é o caso das estruturas utilitárias erguidas segundo avançadas 
técnicas industriais. 

    FONTE: TOLEDO. Anhangabahú. 
    REPRODUÇÃO DIGITAL 
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4.2 - O uso do tijolo na Imperial Cidade de São Paulo 

 

                                Por séculos a taipa de pilão predominou nas construções paulistanas. De todas 

as técnicas construtivas postas em uso pelos portugueses no Brasil foi ela que melhor se 

adaptou às circunstâncias ambientais, econômicas, sociais e culturais do planalto paulista, 

circunstâncias essas que permaneceram praticamente inalteradas durante trezentos anos. 

Numa região de escassez e isolamento, sem materiais nobres de construção (ou, antes, sem 

condições que possibilitassem sua extração e utilização) e com mão de obra numerosa mas 

pouco qualificada, a mão de obra índia, a taipa apresentava uma série de vantagens sobre 

todos os demais sistemas: custo mínimo do material (a própria terra, geralmente local), rapidez 

de construção (dois homens trabalhando doze horas diárias podiam construir até oito metros 

cúbicos de taipa), utilização de poucos braços (basicamente um amassador, um carregador e 

dois apiloadores) e economia de madeiras e pedras (este último material sendo somente 

empregado na fatura de sarjetas junto das bases das paredes, garantindo o isolamento contra 

a umidade). A isso se somavam virtudes incontestáveis: solidez e durabilidade ilimitada (desde 

que observados rigorosos cuidados), bom isolamento térmico e incombustibilidade. Com todas 

essas características positivas não admira que a técnica da terra socada se tenha tornado com o 

tempo marca segura da presença de paulistas, que a levaram consigo para onde quer que se 

fossem estabelecer durante a fase dos desbravamentos seis e setecentistas1. 

                                No entanto, nos meados do século XIX, com a mudança das condições de 

época, ou seja, com as modificações econômicas, sociais e culturais havidas na Província de 

São Paulo, vai-se impondo uma nova realidade técnica na capital paulista: a taipa, pouco a 

pouco, passa a sofrer a concorrência de outros sistemas construtivos, como, por exemplo, as 

estruturas autônomas de madeira, preenchidas com diversos  tipos de tapamento  entre eles 

a alvenaria de tijolos  e a ser objeto de preconceitos. Logo esses sistemas também serão 

abandonados em favor da estrutura maciça de tijolos, que no curto espaço de vinte anos 

acabará por predominar completamente na construção civil da cidade. 



 

                                                                                                                          Capítulo 4- 397                 

           

                                                                                                                               

                                Sem dúvida, foi o tímido progresso econômico da região paulista atingido no 

final da primeira metade do Oitocentos que tornou possível o enraizamento da nova técnica na 

Capital, trazida de início, ao que tudo indica, diretamente da Metrópole pelos engenheiros 

militares portugueses (pode ser este o caso, por exemplo, da Ponte do Carmo, construída entre 

1805 e 1808, à qual retornaremos adiante) ou, pouco mais tarde, do Rio de Janeiro, onde a 

técnica tijoleira concorria com a alvenaria de pedra desde o primeiro quartel do século XIX2. 

Como veremos, sob o Império, foram os engenheiros – em geral postos à disposição da 

Província pelo governo central e formados na escola militar da Corte  os primeiros 

profissionais a aparecer em documentos oficiais sugerindo a adoção do desconhecido processo 

de construção, ainda nos anos de 18203. Com o decorrer do tempo, os engenheiros só 

ganharam aliados: entre as camadas abastadas paulistanas, das quais saíram proprietários de 

olarias e empreiteiros de obras públicas; entre os engenheiros estrangeiros, que a partir dos 

meados do oitocentismo começaram a freqüentar São Paulo com crescente regularidade; 

entre os mestres de ofícios e os operários, sobretudo portugueses e alemães, que passaram a 

preponderar no setor da construção civil paulistana desde os anos de 1840 ou 1850. 

                                 A rigor, elementos cerâmicos de construção, de formas variadas, já eram 

fabricados na cidade desde os remotos tempos da Colônia. É bem conhecido o caso do 

pelourinho de tijolos cozidos argamassados com barro que Fernão Álvares propôs erguer na 

vila piratiningana em 16104. Um inventário executado em 1827 informa-nos também que na 

igreja jesuítica, reconstruída na segunda metade do século XVII, havia tijoleiras recobrindo o 

pavimento da nave e molduras de tijolos e massa guarneciam as entradas das capelas laterais 

(possivelmente neste último caso tijolos chatos, usados na confecção de sobrearcos e 

cimalhas); a cantaria comparecendo unicamente na singela portada do templo, nos aros das 

janelas e no arco triunfal da capela-mor5. Em 1742, o ouvidor-geral corregedor da comarca 

pretendeu exigir dos moradores que calçassem suas testadas com tijolos ou pedras conforme 

suas possibilidades, encargo do qual a população paulistana procurou eximir-se sem demora. 

Alegou-se na ocasião não existir pedreira estabelecida nas proximidades da cidade para que a 

pedra fosse extraída sem dispêndio e, além disso, n~o havia praticamente “tijolos na terra”. Até 
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as igrejas que andavam em obras naquele tempo não dispunham de tijolos em grande 

quantidade, enquanto os moradores, em situação de penúria, careciam de recursos para poder 

atender a exigência do ouvidor6. Por outro lado, durante a construção do Chafariz da 

Misericórdia, obra realizada entre 1791 e 1792, sob a administração direta do sargento-mor 

João da Costa Ferreira (1750-1822), sabemos terem sido empregados tijolos na construção do 

rego que conduzia água ao chafariz7. E já no princípio do século seguinte (1808), documentos 

municipais registram os dois tipos básicos de tijolos que continuariam sendo usados por muito 

tempo: o tijolo quadrado, empregado no ladrilhamento de pisos e na execução de fogões, e o 

tijolo comprido, que devia servir especialmente para a composição de alvenarias em obras 

secundárias8. Em nosso entender era essa segunda espécie de tijolo, o comprido, que substituía 

habitualmente a pedra, e só muito raramente a cantaria  constituindo este último material um 

luxo reservado aos mais importantes monumentos paulistanos: o Chafariz da Misericórdia 

(1792), o pelourinho (1812) e o Obelisco da Memória (1814). 

                               Em 1827 o capitão João Maria de Sousa Chichorro (?-1861), tendo recebido da 

Corte a planta do monumento comemorativo da Independência, consultou o vice-presidente 

em exercício para saber se a obra deveria ser feita de pedra ou tijolo. A que a autoridade 

provincial respondeu que deveria ser de pedra de cantaria9. Apesar da dificuldade de obtenção 

de pedra de boa qualidade e do alto custo da mão de obra especializada era a cantaria, material 

nobre por excelência, o único apropriado a ser empregado em um monumento de tão alta 

significação pátria. 

                                Os tijolos, por sua vez, continuaram a ser utilizados com bastante parcimônia 

em obras prosaicas como, por exemplo, no rego calçado de tijolos (tijolos compridos?) e 

coberto de pedras que o capitão Joaquim Floriano de Godói pretendia abrir para conduzir água 

para sua chácara em 182510, ou nos fogões e “fominés” a serem feitos na cadeia em 1827 

(tijolos quadrados certamente)l1. Dois anos mais tarde, ocorreria um incidente que nos leva a 

supor também servissem eventualmente os tijolos quadrados na composição de alvenarias 

comuns, e não apenas em ladrilhamentos e em fogões, como acabamos de ver. Naquele ano, o 

vice-presidente da Província acusou terem sido desmanchados o fogão e o piso da cozinha do 
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antigo convento franciscano, então Academia de Direito, para com os tijolos se fazer o 

encanamento de água do Chafariz de São Francisco. Dessa acusação se defendeu a Câmara, 

responsável pela obra, alegando ser público o fato de terem sido vistos de dia, pelas ruas da 

cidade, pretos com cestos carregados de telhas e tijolos, conduzindo-os para a obra da 

Tesouraria Geral e para o referido chafariz12. Em 1831, informava a comissão especial 

encarregada de fiscalizar a obra dos canais dos chafarizes da cidade, que os dois mestres 

pedreiros contratados para o serviço julgavam que as paredes laterais do canal então em 

execução deveriam ser construídas com tijolo e não com pedra13. Pouco depois, a Câmara 

ordenava ao fiscal que apresentasse o orçamento referente às obras faltantes para a feitura dos 

três lugares destinados a depósitos de lixo; na opinião dos edis as rampas necessárias podiam 

de ser executadas com tijolos ou pedras14. 

                                 Vemos desse modo que tanto o tijolo (na verdade, uma pedra artificial) quanto 

a pedra eram em geral utilizados em obras onde a presença de um ou outro material era 

indiferente do ponto de vista técnico. Parece que determinante para a escolha do material era 

na verdade o custo de cada um deles no momento da realização dos trabalhos. Assim é que em 

1843 a Câmara devolvia a seu fiscal o orçamento com a despesa da mudança do encanamento 

do Recolhimento de Santa Teresa, visto tê-lo considerado exagerado. Determinou então que o 

funcionário o refizesse, tendo em vista o modo mais econômico, se feita a obra com tijolos ou 

se com pedras15. Supõe-se que na ocasião as circunstâncias tenham favorecido o tijolo, pois 

dias depois a Câmara ordenava que o encanamento fosse executado com este elemento 

construtivo16, situação que muitos anos depois se inverteria (1859). Em anos posteriores 

continua-se a deparar na documentação camarária com menções ao emprego de alvenaria de 

tijolos em vários trabalhos municipais, a exemplo do que ocorreu em 1841, quando comunicou 

o fiscal à Edilidade ter mandado fazer uma caixa de tijolos para servir de reservatório para o 

Chafariz da Misericórdia17. 

             Em face desses exemplos, podemos afirmar que até fins da primeira metade 

do século XIX era basicamente em pequenas construções, com frequência em contato com a 

água ou umidade, que se empregavam os tijolos paulistanos, embora na maioria das vezes 
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seja impossível precisar o tipo de tijolo que estava sendo utilizado: o chato, o comprido ou o 

de outro formato. Os pilares aos quais começavam a ser chumbadas gradarias de ferro ou 

madeira podem ter sido confeccionados tanto com pedra quanto com tijolo: os edificados 

para fechar a Praça da Pirâmide em 1845 e os que coroavam o muro de arrimo em frente à 

Ordem Terceira de São Francisco (1849) se achavam justamente nesta condição18. Já os 

erguidos por Marcelino Gerard sobre o Paredão do Carmo (1854) eram provavelmente 

formados de tijolos19, e, como veremos adiante, esse empreiteiro chegou a dispor por longo 

tempo de uma olaria em sua chácara na Água Branca. Quanto aos pilares de sustentação de 

edificações erguidas em encostas, os quais principiaram a surgir substituindo os velhos 

esteios de madeira, podiam também ser feitos indiferentemente com um ou outro material. 

Por um anúncio, somos informados de que os que suportavam o sobrado de uma 

determinada casa de chácara à venda em 1860 eram de tijolos: 

Vende-se uma rica chacara com boa casa de sobrado, construida toda de 

novo com pilares de tijolos, sita na rua da Tabatinguera [...]20 

 

            Não devemos esquecer, outrossim, que executados com esse material eram os 

pilares e as paredes divisórias da penitenciária em 1844, como adiantamos anteriormente21, 

fato que nos faz presumir fossem à época as paredes divisórias compostas com esse tipo de 

alvenaria usuais em construções de pilão, pois ainda em 1875 era vendida uma casa de 

sobrado “constituída de tijolos e taipas”22. Esse elemento construtivo cerâmico deve também 

ter sido utilizado nos meados do Oitocentos no encamisamento de construções feitas com 

terra socada, para impermeabilização das bases das paredes, e na execução de molduras e 

cimalhas, convenientemente rebocadas. Contudo, repetimos, nunca se pode ter certeza do 

formato dos tijolos então em uso, muito embora suponhamos que nessa altura fossem os 

tijolos compridos os preferidos para as alvenarias executadas na cidade. 

            Durante todo esse tempo, raríssimas foram as tentativas de empregar tijolos 

em construções mais arrojadas do ponto de vista estrutural, constituindo grande exceção à 

regra a experiência pioneira e bem-sucedida representada pela realização da abóbada da 
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Ponte do Carmo, levada a efeito entre 1807 e 1808. Enquanto as duas outras pontes da cidade 

erguidas no tempo dos capitães-generais (Ponte do Lorena e Ponte do Marechal ou do Acu) 

eram inteiramente de pedra e cal, a Ponte do Carmo estava provida de uma abóbada 

fabricada com tijolos. 

           O extravio das Atas da Câmara referentes ao período 1802-1808 dificulta a 

reconstituição precisa da história dessa pequena mas importante edificação. Em 1804, o 

sargento-mor Costa Ferreira havia elaborado para a Câmara um plano para o tapamento do 

Buracão do Carmo, e por haver sido iniciada a obra da ponte nas proximidades do buracão no 

ano imediatamente seguinte, é natural que se procure estabelecer algum vínculo entre o 

nome desse importante engenheiro português e a autoria do projeto da citada ponte, 

mormente quando se recorda que o capitão-general Franca e Horta fazia questão de afirmar 

ser esse militar o único autorizado por “documentos autênticos” a assumir a direç~o de uma 

obra pública na Capitania de São Paulo. No entanto, o militar designado pelo governador 

para inspecionar os trabalhos da ponte não foi Costa Ferreira, e sim o tenente Joaquim da 

Cunha Caldeira Machado (?-c.1806)23. Teria Caldeira desenvolvido um plano de sua própria 

concepção para a nova ponte ou apenas dirigido a execução de um projeto previamente 

idealizado por Costa Ferreira?  Manuel Eufrásio de Azevedo Marques (1825-1878)24, não se 

sabe com que fundamento, assegurava ser o projeto da Ponte do Carmo de autoria de Daniel 

Pedro Müller (c.1785-1841), mas não estamos seguro dessa atribuição, pois nos parece que 

Müller só se iniciou na prática da engenharia alguns anos mais tarde. De qualquer forma, 

todos os indícios apontam para o fato de o plano original haver saído da prancheta de um dos 

militares a serviço da Capitania, seja seu nome Costa Ferreira, Müller ou o próprio Caldeira.  

               Com a morte repentina deste último, assumiu o posto de administrador das 

obras da ponte o cabo de esquadra Francisco José Borges, que já vinha trabalhando nelas 

desde o início, em 180525. Em fins do ano seguinte, porém, resolve a Câmara nomear para o 

cargo de diretor de obras municipais o mestre João Ferreira de Azevedo, para o que teve de 

solicitar autorização ao ouvidor geral e corregedor da Câmara Joaquim Procópio Picão 

Salgado26. Foi durante a administração de Azevedo – sobre quem dispomos de pouquíssima 
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informação aliás – que se iniciou, em 1807, a construção da abóbada de tijolos da referida 

ponte. Se já havia sido decidido ou não o emprego da alvenaria estrutural de tijolos nesta 

obra antes de Azevedo assumir a direção dos trabalhos, não sabemos precisar. O que 

podemos garantir é que tudo correu perfeitamente bem, graças a Azevedo ou, quem sabe, à 

grande perícia do mestre de obras Manuel Rodrigues Ramalda. Este último não arredou pé do 

canteiro de obras durante todo o tempo que durou a construção da ponte (1805-1808) e sua 

capacidade profissional está suficientemente atestada pelo fato de ter examinado oficiais de 

pedreiro ao lado do famoso Tebas em 180827. 

              Assentamentos encontrados no livro de despesas relativo à fatura dessa 

ponte28 assinalam a execução de uma armação de cambotas de madeira para sustentação da 

abóbada, imediatamente seguida do emprego de tijolos, a cujo formato porém não se faz 

menção. Três oleiros foram então mantidos ocupados no canteiro de obras; fôrmas para 

moldagem, fornecidas por um carapina e até uma olaria, pertencente a José Joaquim de 

Toledo, alugada para se proceder à conveniente queima das peças cerâmicas29
..  AA  

ccoonnssttaattaaççããoo  ddee  qquuee  ssóó  mmeeiioo  ssééccuulloo  mmaaiiss  ttaarrddee  sseerriiaa  ppoossssíívveell  rreepprroodduuzziirr  sseemmeellhhaannttee  ffeeiittoo  eemm  

SSããoo  PPaauulloo  ((nnaa  rreeccoonnssttrruuççããoo  ddaa  PPoonnttee  ddaa  AAbbddiiccaaççããoo,,  oouu  ddoo  AAccuu,,  eennttrree  11885511  ee  11885533)),,  ddeemmoonnssttrraa  

ccoomm  ccllaarreezzaa  tteerreemm  ttrraannssccoorrrriiddoo  ooss  ttrraabbaallhhooss  ddaa  ccoonnssttrruuççããoo  ddaa  PPoonnttee  ddoo  CCaarrmmoo  ssoobb  ccoonnddiiççõõeess  

eessppeecciiaallííssssiimmaass,,  ffaattoo  hhoojjee  ttoottaallmmeennttee  iiggnnoorraaddoo  ppeellooss  ppeessqquuiissaaddoorreess  ddaa  hhiissttóórriiaa  ddaa  aarrqquuiitteettuurraa  

ppaauulliissttaannaa..  

                      FFiiccaa  aaiinnddaa  mmaaiiss  eevviiddeennttee  aa  eexxcceeppcciioonnaalliiddaaddee  ddeessssee  eemmpprreeeennddiimmeennttoo,,  aaoo  

vveerriiffiiccaarrmmooss  qquuee,,  nnoo  iinníícciioo  ddoo  IImmppéérriioo,,  ssiimmpplleessmmeennttee  mmaallooggrraarraamm  aass  iinniicciiaattiivvaass  ddee  rreeppeettiirr  aa  

ffaaççaannhhaa  pprraattiiccaaddaa  nnooss  úúllttiimmooss  tteemmppooss  ccoolloonniiaaiiss:: em 1824, o capitão Joaquim José Abreu, 

então inspetor de obras públicas, indicado provavelmente pelo governo imperial para servir 

na Província, previu e orçou, sem nenhum êxito, uma abóbada de tijolos (ladrilhos ou 

maciços?) para a ponte a ser realizada no fim do aterro do Carmo30 (Ponte do Ferrão, que era 

de madeira). Cinco anos depois, foi a vez do engenheiro militar paulistano capitão Francisco 

Antônio de Oliveira (1796-1871) fornecer o risco da Ponte do Cubatão, projeto para o qual 

indicou fosse executada uma abóbada de tijolos (de tipo desconhecido) assente em pilares de 
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pedra. Ofício do tenente Antônio Mariano dos Santos declarava, no entanto, baseando-se no 

que o mestre lhe dissera, que dificilmente se conseguiriam pedra de cantaria, tijolos e oficiais 

que trabalhassem com esses dois materiais31. 

              Só muito mais tarde é que haveria, de novo, situação favorável na Capital para 

a aplicação desse método de construir, situação decerto em parte estimulada pela construção 

da nova estrada de Santos, que se arrastou por toda a década de 1840. O engenheiro alemão 

Carlos Abraão Bresser (1804-1856), de fato mero agrimensor como vimos anteriormente, de 

início escolhido para a realização desse trabalho, tinha-se obrigado, por contrato, a construir 

olarias para a citada obra32.  

              Um desastre natural, contudo, pode ter sido o fator realmente determinante 

na substituição da técnica construtiva usada na Capital. Na noite de 1o de janeiro de 1850 um 

terrível temporal desabou sobre a cidade de São Paulo e o saldo da enchente que a ele se 

seguiu deixou deveras inquietos os habitantes: além de três mortes, caiu a Ponte da 

Abdicação, ou do Acu, bela construção de pedra de autoria do brigadeiro Müller, datada de 

1809, e várias casas de taipa33. 

             Para a reconstrução da ponte foram apresentados sucessivamente dois 

projetos elaborados por engenheiros provinciais, um carioca e outro alemão (major 

Beaurepaire-Rohan, 1812-1894, e o engenheiro civil Bastide). Ambos propuseram abóbadas 

de tijolos, compridos certamente, condição com a qual a Câmara inicialmente não concordou, 

preferindo valer-se de um material mais conhecido, a pedra. 

               O empreiteiro ganhador da concorrência foi o engenheiro francês Martin 

d’Estadens. Como estavam prestes a utilizar uma técnica incomum, de modo ousado  depois 

da Ponte do Carmo era a mais ambiciosa construção de tijolos até aí levada a efeito na Capital 

, foram necessários testes para experimentar a resistência dos elementos construtivos 

paulistanos, que sabidamente n~o eram de boa qualidade. Martin d’Estadens comprometera-

se a usar na fábrica da nova ponte tijolos de Hamburgo recozidos, ou a recozer tijolos locais 

em forno de construção particular, procedimento que lhes aumentaria a resistência34. Sem 
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dúvida foi a segunda alternativa que acabou sendo aceita, pois em 1852 d’Estadens pedia 

prazo de mais três meses para aprontar os tijolos da futura obra35. 

 Com o fito de avaliar os artefatos recozidos por Martin foram trazidos da 

Corte, para comparação, meia dúzia de tijolos hamburgueses36. A comissão encarregada de 

acompanhar a construção foi de parecer que os exemplares paulistanos ou haviam sido 

recozidos demais ou feitos de matéria menos própria37. Querendo confirmar o veredicto, a 

Câmara convocou os engenheiros José Porfírio de Lima (c.1810-1887) e Carlos Rath (c.1801-

1876) para emitir pareceres individuais sobre os tijolos e sobre a ponte concluída38. O relatório 

do Dr. Rath, alemão afeito à técnica tijoleira de seu país, externou uma opinião mais crítica, e 

talvez mais realista sobre o assunto. Fez na ocasião os seguintes reparos: a cal era da mesma 

[má] qualidade que havia em São Paulo, tratada da maneira que aí se usava (cal de marisco, 

com certeza); os tijolos eram pela maior parte bons, outros mais ou menos cozidos, “sendo 

este defeito quasi geral em S. Paulo”, defeito que bem conhecia por prática39. Já o alferes 

Porfírio de Lima, para cujos parcos conhecimentos técnicos e maleabilidade política 

chamamos atenção anteriormente, preferiu tudo examinar com olhos indulgentes: a 

argamassa era “uma das melhores que se” podiam “uzar nas abobadas” e os tijolos “de uma 

cozedura e temperatura superiores | dos feitos nas Olarias actuaes desta Cide.”40. 

             Com a reconstrução da Ponte do Acu pode-se declarar ter início, 

definitivamente, uma nova etapa na história da técnica das construções paulistanas. A partir 

de então passa o tijolo (comprido evidentemente) a predominar nas obras oficiais, 

constituindo sólidas estruturas murárias autoportantes. Pouco a pouco, irá também esse 

novo sistema construtivo conquistando as edificações particulares de São Paulo. 

             Muitos são os indícios de ter influído seriamente na transformação dos 

métodos de fatura das casas paulistanas a lembrança da grande enchente de 1850. Desastre 

que muito deve ter apavorado os paulistanos daquela época e que hoje podemos avaliar em 

seu real perigo, cotejando-o com a recente e trágica devastação do centro histórico de São 

Luís de Paraitinga (2010), quando uma inesperada enchente varreu em poucas horas 

duzentos anos do passado da venerável cidadezinha.  Oito dias após o sinistro paulistano, o 
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engenheiro polonês Cristino Wyzewski endereçou à Câmara um ofício em que recomendava 

várias medidas, objetivando evitar futuros desmoronamentos. Sugeriu então o abandono da 

terra socada, só admissível na execução de muros de cercados, e a adoção de alicerces de 

pedras ou tijolos. No caso de sobrados, os térreos deveriam ser sempre de alvenaria de tijolos 

ou pedra e cal. 

              Por aquela mesma época, Henrique Hinrichsen (ou antes, Henrichsen), o 

primeiro arrematante da reconstrução da Ponte do Acu, solicitou à edilidade paulistana uma 

data de terra, argumentando que sua casa fora arrasada na aludida catástrofe; queria 

reedificá-la, porém em melhores condições, acrescentando que ficaria 

o lugar aformoseado por um edificio novo, de uma construção especial, e 

ainda não vulgarizada nesta Cidade.41 [grifo nosso] 

 

            Esse trecho da petição parece demonstrar que talvez já se tratasse de casa a 

ser erguida com estrutura maciça de tijolos compridos, o que faria do edifício um dos 

primeiros executados de acordo com esse método construtivo na cidade de São Paulo42. 

Muitos anos depois, n'O Doze de Maio encontramos confirmação de nossas suspeitas, pois aí, 

ao serem questionados os “melhoramentos materiaes” que vinham sendo realizados na 

Capital, afirmava-se taxativamente: 

 

Se olharmos para a edificação [paulistana] alguma coisa há na realidade 

de novo, mais solido e de melhor gosto, graças a inundação de 1850, que 

lançou por terra oitenta e tantas casas [sic] da antiga edificação de 

terra e bosta; mas isto é em relação aos particulares, porque no que diz 

respeito a obras publicas nada vemos por ahi que attraia a attenção.43 

[grifo nosso[ 

 

 
            Concomitantemente à reconstrução da Ponte do Acu (1851-1853), estavam 

sendo realizadas na Capital outras obras, de pequena envergadura, nas quais os tijolos eram 

aplicados. O empreiteiro Marcelino Gerard empregava-os na confecção de alguns elementos 
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pertencentes ao muro de arrimo do Largo do Carmo. Na sessão de 26 de agosto de 185144 era 

feita alusão aos tijolos espalhados por aquele logradouro, destinados à cimalha em que se 

deveria colocar as grades de ferro previstas. No ano seguinte, um grupo de pessoas 

interessadas na conservação do edifício da Casa de Ópera, solicitava ao presidente da 

Província autorização para realizar reparos no prédio então em precárias condições. Ao 

descrever as obras necess|rias, adiantavam ser a parede de fundo do edifício “nova e formada 

de tijolo”45. Após vistoria no local, procedida por membros do Conselho de Engenheiros 

(Rohan, Porfírio de Lima, H. Bastide e Francisco Gonçalves Gomide), os técnicos provinciais 

recomendaram entre outras providências, que se construíssem sete pilares de tijolos para 

reforço da estrutura daquela casa de espetáculos46. Dois anos mais tarde, depois de 

constantes críticas feitas às paredes de taipa de pilão da Casa de Correção, foi a alvenaria de 

tijolos  usada agora de modo estrutural  finalmente adotada na construção do segundo raio 

do edifício. No Correio Paulistano de 14 de julho de 1854 era publicado pelo administrador 

daquele estabelecimento penal um anúncio de contratação de fornecedores de material para 

a nova obra; seriam adquiridas madeiras, telhas, cal, pedras e, naturalmente, tijolos47. No ano 

seguinte, num relatório apresentado ao governo provincial, foi a vez do médico Ernesto 

Benedito Ottoni fazer recomendações para a futura sede do Hospital de Morféticos a ser 

construída na Capital: deveria ser uma casa assobradada (isto é, provida de porão, como 

veremos em outro capítulo), de alicerce de pedra até o nível do pavimento e paredes de 

tijolos (com exposição este-oeste)48, sugestão muito semelhante à que havia sido feita para 

todas edificações paulistanas pelo engenheiro Wyzewski, cinco anos antes. E isso vem 

corroborar que à época a construção autoportante de tijolos, assentada sobre alicerces de 

pedra, estava intimamente associada a ideias de solidez, conforto e salubridade; de 

modernidade, enfim. 

             No relatório presidencial de 22 de janeiro de 1857, colhe-se a informação de 

que os trabalhos da caixa d'água da Rua da Cruz Preta, a cargo do engenheiro inglês Elliot e 

seus operários alemães, se encontravam em situação de receber em breve o assentamento 

dos tijolos com os quais o edifício seria construído49. Naquele mesmo ano, recomendou o 
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poder municipal a Elliot que executasse uma abóbada de tijolos na Ponte do Meio, o que 

contudo não ocorreu50. E quando finalmente foi celebrado o contrato definitivo para o 

levantamento do teatro provincial (1858), estava prescrito em uma das cláusulas que as 

paredes externas do edifício deveriam ser de tijolos sobre alicerces de pedra51. 

             Temos o palpite de que outro sinal seguro da presença de tijolos nesse tempo 

em São Paulo (embora não se possa garantir se eram ladrilhos ou maciços) é o agenciamento 

de terraços no alto de certos edifícios, moda que surgiu entre nós no princípio da segunda 

metade do século XIX52. O mais antigo exemplar arquitetônico de que se tem notícia 

integralmente coberto por terraço, donde então se gozava ampla vista sobre o Vale do 

Anhangabaú até os altos da Consolação, era o pequeno sobrado de propriedade do 

engenheiro alemão Carlos Abraão Bresser, cujo pedido de alinhamento remonta a 1851. No 

primeiro estudo que dedicamos a essa construção53 passou-nos despercebida a existência 

desse importantíssimo elemento arquitetônico, por ignorarmos qualquer outro documento 

iconográfico relativo ao imóvel que não a fotografia tirada por Militão Augusto de Azevedo 

por volta de 1862, quando ali estava instalado o Hotel Palm. Contudo, anteriormente, quando 

ainda vivia o seu proprietário original54, o edifício, destinado ao uso misto, residencial e 

comercial, era conhecido por anúncios de jornais como a “casa de sotéa”: 

 

                                                            ANNUNCIOS 

Para satisfazer o desejo de alguns Srs. estudantes que morão longe da aula, 

e para o interesse pecuniario, e comodidade de muitos Srs. solteiros me 

resolvi a mandar fazer almoço de manhã, q’ tera lugar de 9 horas até meio 

dia, conforme o costume e gosto, inglez, francez, alemão, ou brasileiro: 

principiando no dia 14 de março, na casa de sotéa no sobrado n.22 largo de 

S. Francisco. [...] 

C. A. Bresser55 

 
             Após o desaparecimento de Bresser, o sobradinho abrigou o Hotel do Lion 

d’Or, inaugurado em julho de 185656, e o hôtel des Voyageurs, em atividade no ano 

subsequente. Nos poucos anos em que este último estabelecimento funcionou no pequeno 
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edifício, seu proprietário, Pedro Imbert, fez publicar no Correio Paulistano uma série de 

anúncios onde vinha estampada uma gravura com a primitiva feição da Casa Bresser: a 

cobertura da construção era toda tomada por um terraço, rodeado com balaustrada (fig.61). 

No anúncio publicitário Imbert chegava a afirmar a certa altura: 

 

O local deste novo Hotel, é sem duvida, um dos mais aprazíveis não só pela 

excellente vista que offerece a Sotea, mas ainda pela salubridade do lugar, 

além de ficar no centro da Cidade [...]57 

 

             Aparentemente foi uma falha na construção favorecendo infiltrações que 

levou o terceiro dono do edifício, Carlos Palm, a desmanchar o terraço e substituí-lo por um 

telhado convencional. Na verdade, não devemos rejeitar a hipótese de que essa edificação 

modesta tenha sido integralmente construída de tijolos (ao menos em relação às suas 

paredes externas)  tal como, quem sabe, a bela sede da Chácara Bresser, possivelmente já 

existente em 185458  pois, afinal, para o seu primeiro proprietário e construtor, um 

“engenheiro” alem~o, a maior dificuldade na adoção da estrutura autoportante de tijolos não 

residia propriamente no aspecto técnico desse sistema construtivo, mas, sim, na obtenção de 

material de boa qualidade e na cuidadosa seleção da mão de obra, de que São Paulo ainda 

tanto carecia. Obstáculos que naquela altura podiam ser mais facilmente superados por um 

profissional experiente do que pelo resto da população paulistana. 

              Nos jornais de meados do Oitocentos encontramos também algumas 

menções a casas em cuja construção eram empregados tijolos, mas no primeiro caso abaixo 

reproduzido parece tratar-se de uma armação de gaiola, em que se aplicavam os elementos 

construtivos cerâmicos apenas no fechamento dos vãos estruturais. O sobrado, que estava 

então sendo levantado junto ao Anhangabaú, achava-se localizado justamente na área 

afetada pela inundação de alguns anos antes, e esse fato deve ter influído seguramente na 

escolha da técnica de construção: 

 

Vende-se [sic] 4 moradas de casas sitas na rua do Piques, todas unidas, ao 

pé da ponte do Lorena, todas com bom quintal e poço, situadas em 
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excellente lugar, tanto para negocio, como para morar, sendo um sobrado 

em construcção o que já se acha bastante adiantado, construido, com 

muitas boas madeiras sobre alicerces, de pedra e cal, com paredes de 

tijolos [...]59[grifo nosso] 

 

             Posteriormente topamos com outras casas; desta feita parece tratar-se de 

estruturas de “barrotes” com fundaç~o de tijolo: 

VENDE-SE muito emconta [sic] a caza sita na rua da Casa Santa, é de 2 
lances e toda forrada e assoalhada, com muitos commodos, e de 
construcção nova, é toda de madeira escolhida, sendo as bazes de tijolos 
[...]60 

 

VENDE-SE um bom sitio junto á freguesia do Ó com muito boas terras, 
uma casa de sobrado de muito bom madeiramento, sendo os alicerces de 
tijolos [...]61 

 

 

             E há ainda o caso, extremamente importante, de uma residência inteiramente 

construída com pedras e tijolos: 

                                               Aviso aos srs. Capitalistas 

No dia 8 do corrente na audiencia do Illmo e Exmo snr. Dr. Juiz de Orphãos 

hade [sic] ser arrematado um sobrado sito no Piques n.11, de construção a 

mais sólida possivel, com commodos para estabelecimento commercial ou 

fabrica em grande escala; commodos independentes para duas familias, 

quintal com agua dentro; dous puxados com salões, quartos forrados e 

assoalhados, estrebaria, sendo tudo construido de pedra e tijolo [...]62 

[grifo nosso] 

 

             Esse sobrado, de amplas dependências, provavelmente já foi executado 

conforme o novo método construtivo, com pedra no embasamento e tijolos compridos na 

estrutura das paredes, pois erguia-se também nas proximidades do Anhangabaú e o novo 



 

                                                                                                                          Capítulo 4- 410                 

           

                                                                                                                               

sistema estrutural teria sido adotado para que a construção resistisse adequadamente contra 

futuras enchentes. 

           De mesmo modo, os primeiros palacetes verdadeiramente neoclássicos, 

pertencentes a membros dos setores avançados das camadas dominantes, foram levantados 

com processos construtivos que incluíam tijolos compridos. Eram eles o sobrado de Fidélis 

Nepomuceno Prates (1857-c.1860), erguido na Luz, e a casa de José Maria Gavião Peixoto 

(1858-1860), situada na Rua Alegre63. Esta última moradia dispunha de platibandas e terraços, 

e isso denunciava de imediato o uso ao menos parcial de tijolos. No entanto, tivemos 

oportunidade de apreciar algumas fotos que documentam a demolição do imóvel, ocorrida 

em data relativamente recente (1958). A partir dessas imagens, foi possível deduzir que a casa 

havia sido executada conforme técnicas construtivas variadas. O arcabouço externo 

remanescente conservava ainda o seu revestimento, mas nos parece que nele havia sido 

empregada exclusivamente a alvenaria autoportante de tijolos, tal como acontecia na 

construção contemporânea do Teatro São José (1858-1864). Nas paredes internas que 

suportavam cargas, no entanto, fora usada a armação autônoma de madeira, com tijolos 

compridos preenchendo os vãos estruturais. Havia ainda divisórias internas secundárias, que 

não sustentavam esforços. Essas tinham sido erguidas com a técnica das paredes francesas, 

com estrutura de madeira e tapamento feito de ripas e barro. Era o caso, por exemplo, das 

paredes curvas que amparavam a escada nobre em espiral64.  

          Com relação ao edifício residencial primeiramente citado, de propriedade de 

Fidélis, a mesma multiplicidade técnica deve ter-se repetido nessa construção: as paredes 

externas e internas que sustentavam cargas eram certamente de tijolos, enquanto as simples 

paredes divisórias podem ter sido executadas de acordo com outros sistemas construtivos.  

Que as paredes exteriores eram de tijolos, não há duvida. Tão revelador quanto qualquer 

evidência construtiva, é o fato de seu proprietário ter adquirido uma olaria produtora de 

tijolos pouco meses após ter solicitado o alinhamento da obra65. Pretendia certamente 

garantir a regularidade no fornecimento do produto, num tempo em que sua fabricação era 

ainda inconstante, tanto do ponto de vista da quantidade quanto da qualidade. Mas mais 
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importante do que isso é a declaração feita pelo arquiteto Francisco de Paula Ramos de 

Azevedo (1851-1928), que se referiu a essa casa, então abrigando a Escola Politécnica, em 

1900, como sendo “um verdadeiro padr~o da arte de construir em tempos passados (cerca de 

quarenta anos)”. Declaraç~o que, a nosso ver, equivale a uma declaração quase explícita de 

que a residência havia sido construída de tijolos. Caso houvesse sido executada de acordo 

com um sistema estrutural mais grosseiro ou mais tradicional, como a taipa de pilão, o 

exigente profissional teria sido, sem dúvida, o primeiro a se expressar de forma mais direta e, 

certamente, mais crítica em relação ao fato, como já o fizera em relação à composição formal 

do edifício, a que tachou de “architectura grave e triste” 66. 

              Acerca da produção dos tijolos paulistanos, cabe aqui fazer algumas 

considerações. Embora cozido desde ao menos o início do século XVII, o tijolo, ao que tudo 

indica, não possuía expressão econômica alguma, sobretudo quando comparado à fabricação 

local de telhas. Como já foi observado por nós, ainda em 1836 a feitura desses elementos era 

insignificante, a ponto de ter sido omitida pelo engenheiro Müller na organização do seu 

ensaio estatístico. Nessa época é muito provável que nem todas as 38 olarias existentes na 

cidade se interessassem por cozer tijolos67. Bem diferente é a situação em 1850. Pois, quando 

ruiu a Ponte do Acu, observou-se na Câmara que por ela transitavam grandes carros 

carregados de pedras, mas também de telhas e tijolos68, vindos decerto do Bom Retiro e da 

Barra Funda, onde se localizavam algumas das olarias paulistanas. No almanaque de 1857 são 

arrolados nove estabelecimentos desse tipo, em geral situados nas Várzeas do Tietê e do 

Tamanduateí. Dentre eles se destaca a olaria da Viúva Andrade & Filhos. Será essa 

provavelmente o germe da mais importante indústria de tijolos da Capital, responsável 

segundo o cônego Ezequias Galvão da Fontoura (1842-1929) pelo alastramento da técnica 

tijoleira na cidade a partir do momento em que passou a produzi-los fartamente (1859). Sem 

procurar recuperar todos os passos da trajetória dessa olaria, adiantamos abaixo alguns 

dados importantes sobre ela. 

            Ignora-se a data de sua fundação, mas acreditamos tenha sido criada pelo 

tenente-coronel Jerônimo José de Andrade em sua Chácara do Bom Retiro, propriedade que 



 

                                                                                                                          Capítulo 4- 412                 

           

                                                                                                                               

já lhe pertencia em 1833, pelo que conseguimos averiguar69. Segundo documento inédito 

hoje depositado no Arquivo Público do Estado de São Paulo datado de 1844, sabemos que, 

naquela altura, os tijolos da fábrica, reputados pelo engenheiro inglês Edmund Christie como 

“de qualidade conveniente”, eram usados em obras provinciais, mais especificamente nas 

obras do encanamento das águas potáveis da cidade70. Mais tarde, em 1850, o tenente-

coronel Andrade, que atuava também como empreiteiro de obras públicas, pretendeu 

reconstruir a Ponte do Acu, conforme o plano de Beaurepaire-Rohan; caso houvesse ganho a 

concorrência teria sem dúvida feito uso na obra de tijolos de sua própria fabricação71. Morto 

em 185572, foi sucedido pela firma Viúva Andrade & Filhos, que aparece nos almanaques de 

1857 e 1858. Neste último ano a sociedade solicitou à Assembleia Provincial privilégio para 

instalar uma olaria a vapor na cidade de São Paulo73, o que aparentemente não foi concedido 

naquela sessão legislativa74. Em fins daquele mesmo 1858 desaparece essa razão social, 

sendo sucedida por Andrade e Cia., composta por um dos filhos de Jerônimo, o Dr. José Maria 

de Andrade, juiz de direito em Jacareí, e sua mãe75. No milésimo subsequente é fundada a 

Olaria do Bom Retiro, muito provavelmente a vapor76, sendo presumivelmente este 

estabelecimento o aludido por Galvão da Fontoura77. 

              Até sua criação, a feitura de tijolos em São Paulo era pequena, de qualidade e 

fornecimento incerto. Características que já haviam prejudicado o andamento dos trabalhos 

na ponte do Acu: em 1853; o empreiteiro d’Estadens solicitara { corporaç~o municipal que lhe 

fosse concedida autorização para fazer os parapeitos da ponte com alvenaria de pedra, por 

faltar tijolos no mercado78. De acordo com Fontoura também o grande edifício do Seminário 

da Luz (1853-1856) não pôde ser erguido com tijolos, em virtude da pequena produção 

paulistana desse elemento construtivo. Mas em compensação, perscrutando fotografias de 

época, cujas reproduções antigas são de alta nitidez, descobrimos que na ala nova do edifício 

(1858-1860), embora iniciada antes da inauguração da grande Olaria do Bom Retiro, haviam 

sido usados tijolos compridos na execução ao menos de suas paredes externas79. O mesmo 

cogitamos ter ocorrido com a cobertura plana do torreão de onde fazia suas observações 

astronômicas o frei Germano de Annecy. Esse elemento arquitetônico acabou demolido em 
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1879, e mais uma vez desconhecemos o porquê dessa atitude: se já por não ter serventia, 

desde a saída dos capuchinhos franceses do seminário, ou mercê de algum insanável 

problema construtivo80. Ainda em 1859 o empreiteiro Antônio Bernardo Quartim (1822-1887) 

informava que a construção de tijolos do teatro provincial se arrastava em razão da escassez 

de materiais e obreiros, o que segundo ele sempre ocasionava grandes demoras nas obras da 

cidade81. 

               Na década de 1860 a olaria de Andrade e Cia. acabou vendida a Custódio 

Fernandes da Silva82, dono também da Olaria do Brás83. E em 1869 surge a fábrica do Bom 

Retiro em poder do Dr. João Ribeiro da Silva (1821?-1882)84, advogado, banqueiro e 

empresário (fig.62). Associado a Clavel, Ribeiro da Silva, importador de cimento, deu início 

em 1875 à fabricação de elementos de pedra artificial85. A princípio chegou a fazer tijolos com 

esse novo material, mas, como visto, a produção desse artefato não prosperou, devido ao alto 

custo da matéria prima de que era feito. Mais tarde (1877), Ribeiro fez sociedade com 

Francisco Manuel Riesenberger86, de quem se separou pouco depois87. No início dos anos 

oitenta achava-se a olaria em poder de Narciso & Rocha88 e logo a seguir tornou-se 

propriedade de Manfred Mayer89. Ribeiro da Silva vendera o estabelecimento certamente 

premido pelos apuros financeiros por que passava, já que é de nosso conhecimento que 

acabou falido90. Durante todo esse tempo porém foi mantida a alta qualidade do tijolo 

produzido na olaria. Em 1880, a Empresa Cantareira e Esgotos noticiava que seu engenheiro-

chefe não havia aprovado nenhuma das amostras de tijolos a ele submetidas, por não lhe 

agradar a sua qualidade; chamavam-se por isso novos concorrentes para o fornecimento de 

um e meio milhão de tijolos das seguintes dimensões: 25 cm x 12,3 cm x 6,5 cm. Deviam ser 

de comprimento igual, duros, bem queimados e bem formados91. Anos mais tarde a empresa 

participava que a obra então empreendida era o reservatório da Consolação, construído de 

alvenaria de tijolos com argamassa de cimento: 

O tijollo empregado é dos mais perfeitos que se conhecem tendo sido 

fabricado na olaria do Bom Retiro, e o cimento foi sujeito a rigorosas provas 

de pressão hydraulica antes de sahir da fabrica Helten & Cia., de Londres  

[...] 
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Todas as obras foram executadas sob a direcção do engenheiro-chefe da 

Companhia, Sr. Henry Batson Joyner, auxiliado pelo Sr. engenheiro de 

secção J. Bryan, sendo enpreiteiros [sic] os Srs. coronel Antonio Proost 

Rodovalho, E. E. Beneste e G. S. Stevens.92 

 

             Como dissemos há pouco, no almanaque de 1857 apareciam relacionadas nove 

olarias, algumas delas pertencentes a personagens sobre os quais conseguimos obter umas 

poucas informações. Além da Viúva Andrade & Filho, sobre a qual acabamos de falar, temos: 

Francisco Taques Alvim, de que se sabe haver sido um empreiteiro estabelecido na Chácara 

do Campo Redondo onde dispunha de olaria, e filho natural de uma destacada figura da 

sociedade campineira, recentemente (1854) transferido de Porto Feliz93; Joaquim Floriano de 

Araújo Cintra, que num dos reclames que mandou publicar aparece com o título de doutor 

(talvez advogado)94, e Marcelino Gerard, empreiteiro de obras públicas e possuidor de uma 

olaria na Água Branca, que nos jornais de 1862 era anunciada do seguinte modo: 

                                                         Rua do Rozario n.7  

AGENCIA da antiga e bem conhecida fabrica de tijolos ladrilho [sic], ditos 

sem o ser requeimados e não requeimados, marca grande e pequena de 

Marcellino Gerard. A casa acima deve ser dirigida toda e qualquer 

encommenda ou pedido. 

NA MESMA casa fornece-se para construcções, telha cal, soleiras, e socos 

de pedra de cantaria. 

PEDRAS para alicerces, pilares, paredões e muitos materiaes precisos para 

edificação. 

TOMA-SE [sic] encommendas de calçadas de lages lavradas  tijolo ou 

lages de Itu! 

EMPREITA-SE [sic] obras de pedreiro, carpinteiro, pinturas de casas, 

aterros, escavações etc. 

AGENCIA-SE a venda de todo e qualquer traste em uso ou fora delle, 

mediante uma percentagem, e não se duvida dar alguma quantia 

adiantada por conta da venda.95 
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            A respeito de Joaquim Rodrigues Goulart, localizamos dois anúncios de sua 

fábrica de ladrilhos e telhas, tirados de jornais de 1858 e 1859, respectivamente: 

                                                           ATTENÇÃO 

                                            Para construcção de edificios  

Joaquim Rodrigues Goulart & Companhia offerecem aos Srs. constructores 

de edifícios, telhas de muito boa qualidade, menores, maiores, e de tres 

palmos para cobertura de muros, os quaes, ou a maior parte delles 

resistem o pezo de qualquer homem robusto, assim como tijollos de 

ladrilho para pillares de fogões, e tubos para chaminés e o mais que se 

encommendar de sua olaria: os pedidos e ajustes serão feitos na mesma, 

ou na casa da rua do Imperador n.24, e na do Meio, tanque do Zunega [sic] 

n. l.96 

 

                                                                 TELHAS 

Na Olaria de Joaquim Rodrigues Golárte áquem da Lapa, ha telha de 

muito boa qualidade, e fazem-se de encommenda telhões de 3 palmos 

para cuberta de muros, economisando-se o numero de telhas ordinarias, e 

mão d’obra. Os pedidos se farão nas casas ruas do Meio [sic] acima do 

tanque do Zuniga n.l e de S. Jose n.5.97 

 

 
              Joaquim Floriano de Araújo Cintra, que em 1856 (ano da edição do almanaque 

de 1857) estava na posse de uma olaria na Penha98, informava um ano mais tarde, pela 

imprensa diária, ter edificado outro estabelecimento desse gênero na margem direita do Rio 

Tietê99, onde aprontava telhas e tijolos. No ano seguinte essa propriedade denominada Olaria 

da Boa Vista – origem do loteamento denominado Jardim Japão (1956), no atual bairro de 

Vila Maria –, estava em poder do tenente-coronel Fidélis Nepomuceno Prates, “capitalista” 

que, como assinalado, talvez a tenha adquirido para assegurar o andamento das obras de sua 

residência na Luz100. José Antônio de Sousa Portugal, que no almanaque de 1857 aparece 

como pedreiro e mestre de obras101, certamente português, possuía uma fábrica de tijolos no 

Bexiga e uma casa de negócios na Rua da Quitanda, onde vendia queijos londrinos102. A outro 



 

                                                                                                                          Capítulo 4- 416                 

           

                                                                                                                               

lusitano, o comerciante Caetano Ferreira Baltar, durante algum tempo empreiteiro do 

mercado municipal103, pertencia uma olaria na Várzea do Carmo, depois vendida a um 

compatriota, o negociante Custódio Fernandes da Silva, futuro dono da Olaria do Bom Retiro: 

                                               TIJOLOS 

Na olaria de Custodio Fernandes da Silva, sita na Varzea do Carmo, 

chacara que foi do snr. Balthar, ha sempre para vender tijolos muito bem 

queimados e de excellente barro a 35$000 o milheiro. 

Estes tijolos pelo seu tamanho levão vantagem sobre quaesquer outros, 

pois medem 12 pollegadas de comprimento, 5 e meia de largura sobre 3 de 

altura. [33cm x 15cm x 8,25 cm] 

Um milheiro destes equivale a 1.400 de qualquer outro. 

Recebem-se encommendas á rua da Imperatriz n.19104 

 

Baltar era um abastado negociante de fazendas105, mesma atividade exercida 

por Custódio Fernandes da Silva e Antônio Bernardo Quartim, e o fato de comerciantes e 

membros dos níveis sociais superiores, como Andrade e Prates, se envolverem com a 

fabricação de tijolos indica não só o interesse direto das camadas dominantes em participar 

daquilo que estava sendo considerado um efetivo progresso técnico das construções da 

cidade, como revela também um instintivo faro empresarial por atividades altamente 

lucrativas. Aliás, anúncios de venda de chácaras nas cercanias da cidade sempre acenavam 

com a possibilidade de ser montada uma olaria nas terras à venda, dada a excelência do barro 

apropriado para a fabricação de telhas e, muitas vezes, para a produção de tijolos: 

 

VENDE-SE uma chacara no bairro de Sant’Anna, com boa casa de morada, 

grande plantação de arvoredo, e proporções para olaria, distante desta 

cidade uma legoa: a tratar na rua do Rozario n.24.106 

 

VENDE-SE a importante chacara do Pacaembú, situada á menos de meia 

legoa de distancia desta cidade, e faz-se differença consideravel no preço 

que por ella se tem pedido. Esta chacara está hoje muito criada, tanto em 

pastos, como em mattas, tem agoas que dão para tocar qualquer machina, 
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e todas as vantagens e predicados para uma boa olaria. Para vêr e tratar, 

na mesma chacara [...]107 

 

Vende-se uma chacara com boa casa de morada, ricos terrenos para 

plantar capim, logar muito proprio para fabrica de telhas, por ter barro, 

livre de enchente, e ser muito perto da cidade; vende-se por preço muito 

commodo por seu dono ter de retirar desta provincia. Trata-se na rua do 

Hospital, canto do Acú [atual Rua do Seminário], casa n.1108 

 

               O segundo dos anúncios retrotranscritos refere-se à Chácara do Pacaembu, de 

propriedade de outro membro das camadas elevadas, um Vanderlei, padre proveniente de 

Pernambuco109, que, aparentemente desistindo de vendê-la, montou nela uma fábrica de 

tijolos em breve posta em funcionamento. Em 1862, seu dono fazia divulgar na imprensa: 

Na casa do dr. Antonio Joaquim Tavares Rodovalho recebe-se 

encommendas de tijolos na olaria do Pacaembú, do abaixo assignado 

                       Joaquim Floriano Wanderley110 

                                Todos esses estabelecimentos, contudo, produziam pouco; daí Galvão da 

Fontoura ressaltar a importância da inauguração de uma grande fábrica de tijolos no Bom 

Retiro, como marco do avanço da técnica tijoleira nas construções paulistanas. Seria ela, 

provavelmente, a Olaria do Bom Retiro, a vapor. Se no entanto foi uma das primeiras, ou 

antes a primeira a funcionar com essa nova forma de energia, certamente não permaneceu 

sozinha por muito tempo. Já em 1860 pretendia-se vender uma olaria que se caracterizava 

pela alta produção de seus empregados: 

    

                                                           OLARIA 

Vende-se a posse de uma olaria dentro da cidade, tendo superior barro, e 

lenha que tudo é suprido por diminutos preços, podendose [sic] com o 

numero de duas pessoas fazer-se para mais de cem mil tijolos marca 

grande. 

Trata-se na rua do Rozario n.13 loja111 
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            Dois anos depois, punha-se à venda a olaria do Pari, movida a vapor, cujo dono 

era Mariano José de Oliveira (?-1891): 

                                                            Attenção 

Vende-se a chacara e olaria do Pary, na freguesia do Braz, a meia legua 

distante desta capital, para liquidação, por preço rasoavel, e condições que 

certamente agradarão ao comprador. Este estabelecimento acha-se 

montado com boas machinas tocadas a vapor, como a de fazer tijollos, 

moinho, engenho de serrar, [...] visto que o estabelecimento está collocado 

na borda do rio Tietê [...] 

Esta olaria é bem conhecida de muitas pessoas desta capital, e mesmo do 

interior. [...] 

                                          Mariano José de Oliveira.112 

 

 

             Em 1868, Antônio Bernardo Quartim, empresário do teatro provincial, 

defendia-se no Diario de S. Paulo das acusações dos engenheiros que, por solicitação do 

governo da Província, haviam vistoriado o edifício ainda inacabado113. A certa altura Quartim 

informa ter obtido os tijolos para a construção do teatro, ocorrida entre 1858 e 1864, de 

alguns fornecedores paulistanos: Dr. Andrade, Baltar, Mariano, Taques e Gerard. Todos eles 

identificados por nós como proprietários das olarias do Bom Retiro, da Várzea do Carmo, do 

Pari, do Campo Redondo e da Água Branca, respectivamente. 

              Apesar da baixa produção tijoleira ainda no segundo lustro dos anos de 1850, 

a nova técnica construtiva já estava sendo sistematicamente adotada em edificações oficiais. 

A superioridade desse sistema em relação aos métodos tradicionais era tão evidente para os 

contemporâneos que o engenheiro José Porfírio de Lima, na ocasião vereador da Capital, 

chegou a propor, e viu aprovado, na sessão de 7 de novembro de 1857 o seguinte 

requerimento (não levado avante porém), que deve ser entendido como uma tentativa de 

criação de um novo padrão para os edifícios paulistanos: 
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Requeiro que se nomeie uma commissão, afim de que apresente a esta 

Camara, com a possivel brevidade, um projeto q. tendo em vista os 

preceitos de salubridade publica, harmonize estas condições com as de 

segurança regularide. e embellezamento da cidade no melhor systhema de 

construcção dos predios edificios publicos.114 

 

             Um ano depois, o engenheiro Porfírio apresentava em sessão um parecer 

sobre os tijolos produzidos na Capital, recomendando-os para o calçamento dos passeios que 

então estavam sendo criados nas ruas da cidade: 

Os tijollos pa. calçamento dos passeios dos predios offerecem muita 

solidez uma vez que sejão sufficienteme. requeimados, e tenhão as 

seguintes dimensões:  

1o Cazo [sic]  10 a 12 pollegadas de comprimento, 5 a 6 de largura, e 2 1/2 

a 3 de espessura, mas devem ser collocados a tição no sentido do 

comprimento. 

2o - caso:  5 a 6 polegadas [sic] de comprimento, e 2 1/2 a 3 de espessura, 

podem ser collocados no sentido do quadrado, e offerece quasi tanta 

resistencia como no 1o caso: a área assim calçada fica mais bella, porem os 

fabricantes de tijollos podem querer mais caro por estes do que por aqles., 

por que os primeiros são applicaveis a todas as obras, ao passo que os 

segundos só o podem propriamente servir para o calçamento. 

3o - caso:  É indispensável que sejão bem dispostos sobre camada de 

saibro, o terreno convenienteme. bem nivellado, e pelos intersticios se 

lance areia regada com agua. 

Preço de cada braça quadrada de calçadas de tijollo a tição igual cem 

palmos 

100 palmos quadrados de tijollos a tição, 

dispostos no sentido do comprimento leva 

cento e trinta tijollos, 

 qua [sic] a preço cada um de 80 rs                                                           10$400                                                                                                                   

         

1 carrada de saibro inclusive areia e cal                                                 $600                                                                           

  

 

Mão d’obra                                                                2$500
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                                                                   Somma                                         13$500 

                                                      

Preço de cada braça quadrada de pedra de Itú                                                            

100 palmos a 400 rs                                                            

                                                                                             40$000 

 

Mão d’obra pa. assentar                                              4$000     

                                                                                                        44$000 

 

                                                                                                                                          

Differença a favor do tijollo          30$500             

A differença é como se vê mto. grande. É indispensavel que os passeios 

calçados e [sic] tijollos sejão guarnecidos de pedra de cantaria lavrada, 

porem os que são feitos com pedras de Itu exigem a mma. providencia. É 

quanto posso informar a esta Camara. Paço da Camara Mal. 7 de janeiro 

de 1858. Porfirio.115 

 

           Esse documento é de grande interesse por nos fornecer o tamanho médio ideal 

dos tijolos compridos de então (de 27,5 cm a 33 cm de comprimento, de 14 cm a 16,5 cm de 

largura e 7 cm a 8 cm de espessura) (figs. 73 e 74). E também por afirmar que o tijolo 

quadrado (de 14 cm a 16,5 cm de lado e 7 cm a 8 cm de espessura) poderia custar mais caro 

que o comprido pelo fato de só prestar para a pavimentação, muito embora, como vimos 

páginas atrás no caso do encanamento do Chafariz do São Francisco (1829), pudessem 

ocasionalmente ser reempregados em pequenas obras. E chama-nos a atenção o nosso 

professor orientador para o fato de que grande parte da produção das tijoleiras paulistanas 

era remetida para o Interior, para a pavimentação de terreiros nas fazendas de café, cuidado 

tomado a partir da evolução do sistema de beneficiamento do produto, ocorrida, dizem, na 

segunda metade do século XIX. 

             No final daquele mesmo ano de 1858, Porfírio expôs na Câmara as bases para 

o projeto da nova praça do mercado. Deveria ser localizada no fim da Rua Municipal (atual 

General Carneiro), “na parte do terreno mais contíguo aos arvoredos; que ali existem | 

direita”; os concorrentes deveriam no prazo de oito dias, improrrog|veis, contados da data do 

edital, apresentar em carta fechada dirigida ao presidente da Câmara não só a planta do 
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edifício como a respectiva proposta, concebidas e organizadas debaixo das condições e bases 

seguintes: 1o o edifício seria construído de tijolos, com alicerces de pedra de cantaria lavrada; 

2o seria composto de 40 quartos, cada um de 15 palmos de comprimento por tanto de largura; 

3o haveria dois portões, com soleiras, batentes e vergas de cantaria; 4o o telhado seria 

emboçado de reboque e cal e vigamento de boas madeiras etc116. 

             O edital foi publicado em 1o de fevereiro do ano imediato e o ganhador da 

concorrência, Frederico Riemann117, pretendia importar da Europa máquinas de fabricar 

tijolos para enfrentar a construção desse estabelecimento público municipal118. Para tanto, 

tratava de obter do governo imperial o privilégio de exclusividade no uso das máquinas sob a 

condição de vender tijolos por um preço abaixo do mercado. Na mesma ocasião também 

Rafael Ascoli dirigiu à Municipalidade a solicitação de um parecer sobre a utilidade e 

vantagens que poderia resultar à administração municipal com o estabelecimento de 

máquinas semelhantes que o suplicante pensava em importar. A Comissão Permanente, 

encarregada de estudar ambos os casos, acabou por se manifestar favoravelmente às 

condições de Riemann: este se obrigava a vender o produto de sua olaria com 50% de 

abatimento para as obras públicas e 40% para os particulares, em relação aos preços então 

vigentes. Condições que se revelavam extremamente vantajosas segundo a comissão, pois o 

preço dos tijolos em São Paulo ainda se mantinha excessivo119. 

             Nenhuma das iniciativas entretanto prosperou. Como visto, a solução para o 

problema crônico da falta de tijolos na Capital partiria de Andrade & Cia., que naquele mesmo 

ano de 1859 inauguraria sua olaria a vapor na Chácara do Bom Retiro. 

             Ainda em setembro daquele ano emitia a Comissão Permanente o parecer de 

que o engenheiro Florindo de Morais deveria empregar pedras no lugar de tijolos nos reparos 

do Paredão do Carmo, pois com elas a obra ficaria mais barata e com mais solidez120. Tal fato 

revela não só preconceito em relação ao tijolo, como, mais uma vez, confirma o alto valor 

atingido por esse material naqueles dias, o que impedia o seu uso em construções para as 

quais a taipa ainda era tida como uma solução viável: em muros de fecho, por exemplo. Foi o 

que ocorreu no Seminário Episcopal (conforme documentam fotos de época), no Cemitério 
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Municipal e no dos Protestantes, cujos terrenos eram originalmente cercados por muros de 

terra apiloada121. Só em 1865 é que as taipas danificadas do Cemitério Municipal começaram 

a ser reparadas com tijolos, então fornecidos por Marcelino Gerard122. Dois anos depois, 

procuravam-se pedreiros para que refizessem também com esse material parte dos muros da 

necrópole dos acatólicos123. Aliás, como se deduz facilmente, ocorre ao longo dos anos de 

1860 a banalização do uso do tijolo nas obras municipais, tão frequente se torna a referência a 

esses elementos construtivos nas Atas da Câmara relativas àquela década. 

               E certamente não só nas obras oficiais. A construção da ferrovia de Santos a 

Jundiaí desempenhou, sem sombras de dúvida, um dos papéis mais destacados no aumento 

da produção do tijolo paulistano, pois o mencionado empreendimento deve ter sido por 

muito tempo o principal consumidor desse elemento construtivo na região. Em 1861 a 

empresa anunciava na imprensa local: 

 

                                             Estrada de ferro de S. Paulo 

Precisa-se contractar o fornecimento dos tijolos para as obras da estrada 

de ferro entre S. Caetano e a freguesia do Ó. Propostas, acompanhadas 

com amostras dos tijolos, recebem-se na secretaria de Roberto Scharpe & 

Sons, S. Paulo aonde [sic] se dará as informações necessarias. O 

fornecimento comprehende ou toda a quantidade necessaria na dita linha, 

inclusive a estação da estrada em S. Paulo, ou só parte della. Campo 

Redondo. 4 de março de 1861. 

                      Assignado  Roberto Scharpe.124 

   

             Papéis sobreviventes depositados no Arquivo Público do Estado de São Paulo 

registram ainda o emprego desse material na ala do fundo do palácio do governo, reerguida 

entre 1862 e 1864 por Antônio Bernardo Quartim125, e no mercado municipal, finalmente 

construído entre 1866 e 1867. Nesse último edifício foram utilizados tijolos fornecidos pela 

Olaria do Bom Retiro, conforme suposição nossa baseada no fato de o proprietário dessa 
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fábrica, o Dr. José Maria de Andrade, ter sido o empreiteiro ganhador da segunda e última 

concorrência realizada para essa obra126. 

             Logo no início da obra publicaram-se na imprensa paulistana artigos 

satirizando a má condução dos trabalhos. Era então voz corrente que o edifício em 

construção ameaçava ruína. Num desses artigos, assinado pelo Gallo da torre da Sé, há um 

trecho que nos faz crer que por aquele tempo a produção de tijolos na Capital estava enfim 

regularizada: 

 

Fallam da praça [do mercado], até já lhe tiraram o retrato para mandar ao 

sr. Porto Alegre, em companhia da photographia da primeira torre da 

igreja de S. Pedro, e a do theatro de S. José para o sr. Porto Alegre dizer  

Sacrilegio de que é aquillo [...] 

Appareceu [no entanto] uma opinião media, é a do Motta: Se cahir esta, 

manda se fazer outra; praças hajam, que tijollos não faltam [...]127. 

 
 
             E é de 1868 a mais recuada menção explícita a construção privada 

integralmente de tijolos com a qual nos deparamos. Trata-se de uma casa de chácara cuja 

venda era anunciada no Correio Paulistano: 

VENDE-SE uma chácara na rua dos Bambús com agua dentro, muito bem 

plantada de arvoredos a maior parte já dando fructos, a mesma tem uma 

casa de dous lances toda edificada de tijolos, forrada e assoalhada. 

Para tratar na rua Direita, Quatro Cantos, na fabrica de chapéos128[grifo 

nosso]. 

 
 
           Desse mesmo ano provém a alusão às subitamente envelhecidas construções 

de pilão existente na Capital. Já ia então longe o tempo (1856) em que se punham à vender 

moradas de casas com paredes de “boas taipas”. Num anúncio de venda de sítio afirma-se 

agora haver “uma grande casa de campo, pelo gosto antigo” [grifo nosso], express~o que 

não se encontra anteriormente e que sintetiza toda a evolução arquitetônica ocorrida no 

período129. 
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             De tudo quanto se disse infere-se já não haver àquela data mais nenhum 

empecilho à plena expansão da técnica tijoleira na cidade de São Paulo, ainda que praticada 

com imperícia pelos empreiteiros de obras públicas  mas certamente não só por eles130. 

Poucos anos depois, tem-se a confirmação de que o ciclo de substituição do sistema 

construtivo havia sido definitivamente encerrado. Nos debates da Assembleia, um deputado 

assim se expressa no início de 1874: 

 

Em São Paulo, até certa época, era material essencial para edificação das 

casas a simples terra; taipas erão as columnas sobre que se baseão esses 

antigos edificios da capital mudando-se agora para o material - tijollos 

[...]131 

 

              Afirmação semelhante, aliás, já fora feita alguns anos antes pelo engenheiro 

Daniel Makinson Fox (1830-1918), da San Paulo Railway. Num relato realizado em 1869/1870, 

do qual apresentamos um trecho traduzido por Fábio Cyrino, assegurava:      

  

Todos os antigos edifícios em São Paulo são construídos com terra pisada 

ou socada, localmente denominada “taipa”. Este modo de construção 

tem, entretanto, sido ultimamente substituído por alvenaria de tijolos; 

tijolos de qualidade são feitos, havendo duas ou três máquinas Clayton em 

operação na província. Os tijolos usados no túnel [da serra do Botujuru, 

1865-1867, situado entre São Paulo e Jundiaí] foram feitos no próprio 

local pelos empreiteiros. O grande defeito dos tijolos “nativos” é que eles 

são raramente e suficientemente queimados. A alvenaria nativa é 

invariavelmente tosca, sem observar as juntas, prumo ou nível, sendo 

finalmente coberta com emboco [sic]. Algumas das estações construídas 

[ao longo da estrada de ferro] são belos espécimes do trabalho de 

alvenaria, construídas, entretanto, por pedreiros Ingleses [sic], Alemães 

[sic], e Portugueses [sic]. O preço dos tijolos, 11 polegadas de comprimento 

por 51/2 polegadas de largura e 21/2 de espessura, tem variado de £2.10s a 

£5.10s por milheiro, o preço atual para tijolos de qualidade está em torno 

de £3132.  [grifo nosso] 
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            Com a mecanização, esses elementos de construção passaram a ser 

produzidos basicamente em três tipos de máquinas: aquelas que amassavam o barro e 

formavam tijolos em forma de fita não interrompida, com grossura e largura necessárias, 

sendo somente preciso cortá-los no comprimento desejado; aquelas que lançavam o barro 

para dentro das fôrmas e aquelas que espremiam o barro preparado por um buraco, de 

maneira semelhante a que se usava para a fabricação de tubos de chumbo133. Segundo o 

engenheiro César de Rainville, os tijolos feitos nessas máquinas não eram tão duros e bonitos 

como os artesanais. Em sua opinião os primeiros ficariam sempre atrás dos segundos, e nunca 

os suplantariam no mercado134. 

             Os novos processos ocasionaram ademais o aparecimento de tipos até então 

desconhecidos: além do comprido e do ladrilho, surgem agora os porosos e os ocos, 

especialmente criados para construções leves, abóbadas e arcos. Os da última espécie 

mencionada tinham a vantagem adicional de pouparem 15 a 30% do material135. Havia ainda 

outros, entre os quais os refratários e os escacilhados para cimalhas136. 

                                 Aos srs. proprietarios e mestres d’obras 

Martins & Irmãos, proprietarios da olaria Santa Cruz em Santos, 

encarregam-se de fornecer por preços baixos, qualquer quantidade de tijolos 

cheios e furados, de 2, 3 e 6 furos, de cimalha, ladrilho, etc., etc. 

Tambem aceitam encommendas de telhas francezas e cimento, 

encarregando-se do assentamento daquellas. Para tratar com F. Martins á 

rua da Imperatriz n.33, das 9 as 3 horas da tarde.137 

 

            Mais um indício certeiro da vulgarização do uso da alvenaria de tijolos a partir 

dos anos de 1850 foi a construção de coruchéus nas torres das igrejas paulistanas. Até a 

primeira metade do Oitocentos a maioria dos campanários estavam, conforme a tradição, 

coroados por coberturas de telhas, em forma de pavilhão; agora passarão a exibir cúpulas 

bulbosas ou piramidais certamente executadas com tijolos, num claro reflexo da 

disseminação do novo método construtivo. Rosário dos Pretos, por exemplo, que possuía 

deselegante torre coberta de telhas, de acordo com um desenho de Burchell (1781-1863) 
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datado de 1827138, teve seu frontispício remodelado em 1858, oportunidade em que muito 

provavelmente foi refeita a torre, a partir daí rematada por cúpula azulejada, que se 

conservou até a demolição do templo em 1904139. Dos meados do século XIX datam também 

as torres de São Pedro dos Clérigos, que ficou em reforma durante mais de onze anos, tendo 

sido reaberta ao culto no dia do seu orago do ano de 1860140. São Bento também sofreu 

reconstrução de seu campanário no final da década de 1850. Trazia de fato sobre a portada a 

data de 1860. A nova construção, por ser mais esguia que a precedente (a que tudo indica, a 

mesma do tempo de Fernão Dias Pais), permitiu o alargamento da embocadura da Rua da 

Constituição (atual Florêncio de Abreu)141. Tal como as outras torres contemporâneas, estava 

coroada por um coruchéu de alvenaria. A Misericórdia teve renovada a cobertura de sua torre 

durante a reforma realizada entre os anos de 1869 e 1871142 e Nossa Senhora da Boa Morte 

ganhou nova frontaria com torre a partir de 1871143. Santa Ifigênia ficou durante muito tempo 

em reforma, desde 1861, datando dessa intervenção a torre sineira sobrepujada por 

coruchéu, mantida até a derrubada completa do edifício no início do século XX, para ereção 

do templo que hoje se vê144. A humilde capela dos Aflitos, pertencente ao antigo cemitério da 

Mitra, exibia no mostrador de relógio instalado no campanário a inscrição do ano de 1869, 

ano em que teria sido refeito esse elemento arquitetônico e a frontaria do pequeno templo145. 

Por ser até hoje existente, é fácil de verificar que tanto a torre quanto a pirâmide de oito faces 

que a remata são constituídas de tijolos assentados com cal (fig. 73). O mesmo ocorreu ainda 

com a matriz do Brás, entre 1862 e 1887, com Santo Antônio, entre 1862 e 1880, e com a 

matriz da Freguesia da Consolação, cujas torres foram decerto erguidas durante uma reforma 

documentada em 1885146(fig. 63 a 66). 

                                Ao contrário do que habitualmente se afirma a alvenaria de tijolos aparentes 

não se iniciou sob a influência direta dos ingleses da ferrovia de Santos a Jundiaí, ao menos 

em São Paulo147, pois é sabido que no cerco do quintal do Palácio da Presidência (1857-1859) 

já havia, em 1857, grossos pilares de tijolos nus, por cuja fatura se responsabilizou o pedreiro 

alemão Cristiano Siechrist148. Dois pilares com o mesmo acabamento ladeavam a entrada da 

Chácara Scharpe, sobrenome do empreiteiro inglês da ferrovia de Santos a Jundiaí, mas é 
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possível que remontassem ao tempo em que Francisco Taques Alvim morou naquela 

propriedade, onde já dispunha de olaria (antiga Chácara do Campo Redondo)149. 

            De qualquer forma, se não foram os ingleses que introduziram na cidade os 

paramentos de tijolos sem revestimento, foram certamente eles, e os norte- americanos, que 

os divulgaram, empregando-os em algumas das pequenas estações intermediárias ao longo 

da estrada de ferro (1860-1867), nos galpões da Inglesa (c. 1865), na fábrica de gás (1870 - 

1872), na igreja anglicana (1873) (fig. 67) e, talvez, no estabelecimento fabril do major 

Antônio Diogo de Barros (1844-1888), erguido entre c. 1872 e 1874150. Nos anos de 1870 os 

edifícios industriais se alastraram pelos subúrbios da cidade, sendo então realizados por 

artífices especializados, e podem ainda hoje ser observados nos desenhos de Jules Martin 

(1832-1906) que ilustram o mapa da cidade executado em 1877151 (figs. 68 a 70). Longos 

galpões, com telhados de duas águas, iluminados por lanternins, às vezes acompanhados por 

altas chaminés, apresentavam todos sem dúvida o mesmo repertório formal: envasaduras de 

arcos plenos ou segmentais e, talvez numa antecipação da decoração empregada em anos 

posteriores, dentículos, arcetes, arcaturas, pilastras ou faixas lombardas, óculos circulares, 

etc., enfim, uma pragmática coleção de elementos arquitetônicos e ornamentais neoclássicos 

e neo-românicos, tudo muito facilmente confeccionado com tijolos. 

               Mas não só a arquitetura industrial e utilitária dos anos 1870 recorria à 

alvenaria de tijolos aparentes, também o fazia a moderna arquitetura escolar, que então 

ensaiava seus primeiros passos na Capital. Com um senso agudo de eficiência e sobriedade, 

propunha uma brusca ruptura com a tradição construtiva local. Na busca de conferir uma 

aparência, ao mesmo tempo, despojada e agradável às construções escolares, foi empregada 

essa espécie de acabamento nos dois mais prestigiosos exemplares arquitetônicos 

construídos naqueles anos para essa finalidade. A Escola Americana, levantada entre 1875 e 

1876, era típico produto da arquitetura funcional da América do Norte, transplantada para a 

Rua de São João. A planta do edifício, o madeiramento e as esquadrias, e também o 

mobiliário, vieram dos Estados Unidos. Os tijolos no entanto, segundo informações, 

procediam da Olaria do Bom Retiro152. A mesma influência norte-americana, exercida porém 
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de modo indireto, pode ser reconhecida na escola provincial de primeiras letras erguida no 

então Campo do Arouche, com projeto do inspetor geral de obras públicas Dr. Elias Fausto 

Pacheco Jordão (1849-1901), formado em Cornell153. A escola do Arouche (1876-1877) era sem 

dúvida a mais bem acabada das três escolas então construídas pela Província. Entre outras 

características apresentava uma bem cuidada elevação frontal, extremamente discreta e 

cheia de dignidade. De tijolos à vista, ostentava platibanda corrida sem nenhuma decoração. 

Os ornatos quase se reduziam às singelas sobrevergas, que contornavam a parte superior das 

aberturas, visivelmente inspiradas no Gótico Perpendicular inglês, e muitos populares 

também na arquitetura historicista norte-americana. Abaixo da platibanda havia como que 

uma faixa ornamental, a conferir caráter à construção: era um friso que acima da cornija 

encachorrada desenvolvia uma decoração à base de tijolos assentados de espelho e dispostos 

em diagonal, constituindo conjuntamente com as sobrevergas góticas inglesas, a nota mais 

marcante da edificação154. 

              Da mesma forma que popularizaram os tijolos aparentes, foram os ingleses os 

responsáveis pela execução de alvenarias com tijolos de diferentes cores, harmonizadas em 

atraentes desenhos geométricos, tal como se via na arquitetura vitoriana155. Os 

desaparecidos galpões da Inglesa exibem ainda hoje em velhas fotos aparelhos de tijolos em 

três tonalidades: a alvenaria organizada alternadamente em faixas horizontais bicolores, 

sendo que nas faixas escuras apareciam regularmente dispostos tijolos ainda mais escuros, 

negros talvez156. Esse tipo de ornamentação repetia-se na igreja anglicana, inaugurada em 

1873157, edifício segundo consta realizado com tijolos da Olaria do Bom Retiro, conforme 

projeto de engenheiros da San Paulo Railway158. 

            No último decênio do Império vieram à luz outros relevantes edifícios cuja 

alvenaria se mantinha despida, aos menos originalmente: o Hospital da Misericórdia (iniciado 

em 1882), a Hospedaria dos Imigrantes (1886 - 1887), de Häussler159, o Prédio Chamberlain 

(1885), do Instituto Mackenzie, hoje algo modificado, e em que se fez uso de tijolos prensados 

americanos ao lado de tijolos do Bom Retiro160, e o Matadouro de Vila Mariana (1886), do 

engenheiro alemão Alberto Kuhlmann (1845-1905), notável por terem sido seus tijolos sem 
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revestimento originalmente pintados de vermelho (fig.71), decerto uma medida para, a um 

só tempo, protegê-los da umidade e uniformizá-los na aparência167 (fig.72 a). Aspecto que 

não foi considerado digno de ser recuperado durante o processo de restauração por que 

passou o edifício entre os anos de 1989 e 1993. 
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                                                      NOTAS - Capítulo 4 (4.2) 

1 - Para redação desse parágrafo, baseamo-nos em: 

SEGURADO, J. E. dos S. Alvenaria e cantaria. 4 ed. Lisboa: Aillaud e Bertrand, [19--]. p.103. 
CRATERRE. Construir en terre. p.13. 
SAIA, Luís. Morada paulista. São Paulo: Perspectiva, 1972. p.66 e 67. 
ARQUITECTURA popular em Portugal. V.3. p.34. 

2 - É bem conhecida a passagem do engenheiro Thomas Ewbank em que minora a utilização do tijolo nas 

construções cariocas observadas por ele em 1846: 

 

O tijolo [comprido, com as seguintes dimensões: 22 cm x 11cm x 6,5 cm] é 
pouco usado a não ser para fogões, arcos de descarga por cima de portas e 
janelas e para fiadas de remate a fim de servir de apoio aos frechais para 
caibros (não há nenhuma casa de tijolo no Rio) [...] 

 

Isso no entanto deve ser aceito com reservas, pois está em contradição com o que afirmou Debret 

(1834). Segundo este último foi o progresso das construções na Corte que provocou a criação sucessiva 

de inúmeras fábricas de telhas e tijolos ao longo da baía de Guanabara. De fato, em sua Viagem 

Pitoresca, a certa altura, aventa o autor a possibilidade de esse elemento construtivo haver sido usado 

na execução de um portão de chácara (em que poderia ter sido empregada igualmente a pedra) e, em 

suas ilustrações, surpreendemos o tijolo comprido na fatura de vários elementos: mureta de alpendre, 

degraus de uma escada externa (em que era usado a cutelo), pilares de barracão, respiradouros 

triangulares. E ainda no tapamento de carneiras e até constituindo as paredes autoportantes de um 

mercado de escravos. Assim se vê que o emprego do tijolo comprido na Corte já não era tão reduzido 

nos anos de 1820. Aliás, um certo Robert Burford, pintor inglês de panoramas, dizia que as casas do Rio 

eram construídas de granito ou tijolo, isso em 1823. 

De acordo com o Ensaio Estatístico de 1836, deduz-se que naquele tempo a Corte, além de sua produção 

local, consumia telhas e tijolos fabricados em São Sebastião. Sabe-se, outrossim, que aportavam no Rio 

tijolos de proveniência europeia. Cf.: 

 EWBANK, Thomas. Life in Brazil. New York, 1856. p.187. Apud: SMITH, Robert C. Arquitetura civil do 

período colonial. In: ARQUITETURA civil I. p.156. 

      DEBRET. Viagem pitoresca... V.1. p.227, 346, pranchas 8, 18, 23, 24, 25; V.2. p.25. 

      FREIRE. Sobrados e mucambos. V.1. p.248 (nota 88). 

      MÜLLER. Quadro d’um ensaio estatistico... p.232. 

Dentre as aquarelas de Debret que não foram utilizadas na edição de Firmin Didot, 1834, destacamos 

ainda uma denominada Café torrado, de muito interesse para o nosso ponto de vista por representar à 

esquerda uma modesta casa construída com estrutura autônoma de madeira. No tapamento de seus 
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vãos estruturais foram empregados tijolos compridos, facilmente identificáveis na apreciação da 

aquarela original, datada de 1826, hoje pertencente à Coleção Castro Maya, onde está registrada sob o 

n. MEA258. Cf.: 

DEBRET, Jean Baptiste. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 

1989 (edição contendo aquarelas e desenhos não reproduzidos na. edição de F. Didot, 1834). pr.44. 

3 - O estudo das características do tijolo e seu emprego devia naturalmente constar do currículo do curso 

de engenharia desde o tempo da Academia Real Militar. Há menção explícita a ele no curso de Pontes e 

Calçadas criado em 1831. Constituía uma das disciplinas do primeiro ano o estudo das propriedades dos 

materiais e elementos construtivos, entre eles o tijolo. Cf.: 

BARATA, Mário. Escola Politécnica do largo de São Francisco. Rio de janeiro: Associação dos Antigos da 

Politécnica, Clube de Engenharia, 1973. p.54. 

4 - ATAS, 1596-1622, p.268.   

Ao que tudo indica, foram as telhas os primeiros elementos construtivos feitos de barro cozido 

produzidos na vila de São Paulo.  Em 1575, era citado nas Atas da Câmara o primeiro oleiro a trabalhar 

na povoação; cujo nome era Cristovão Gonçalves. Em 1579, esse indivíduo comprometeu-se a substituir 

o sapé da cobertura da Casa da Câmara então existente por telhas, mas certamente por motivo de falta 

de recursos a obra não foi avante. As telhas então custavam muito e é possível que a Câmara tenha 

desistido de contratar o oleiro por essa razão. Em 1580, cogitou-se novamente mandar cobrir a Casa de 

Câmara com telhas de barro pelo mesmo Gonçalo Gonçalves, mas, mais uma vez, os oficiais camarários 

abriram mão da ideia; três anos depois, optaram por mandar cobrir o edifício municipal com palha, por 

ser material mais em conta. Em 1592, garantiam as Atas paulistanas que Fernão ou Fernando Álvares 

era o único oleiro existente na povoaç~o, mas em 1599 os oficiais recomendavam aos “telheiros” que 

fizessem suas peças por um único modelo.  Em 1610, o mencionado Fernão Álvares propôs-se a 

reerguer o pelourinho paulistano com tijolos, mas não se sabe se o monumento aludido dois anos 

depois na documentação camarária era o que ele pretendera construir. Mais tarde (1616), foi doada a 

pedido, no Guarepe ou Guaré, uma data de terra a Salvador Pires. Antigo carpinteiro e construtor, 

Salvador, conjuntamente com seu genro Gonçalo Pires, reformara a Casa de Câmara da vila 

piratiningana em 1575. Em suas terras no Guaré, às margens do Rio Tamanduateí, no lugar mais tarde 

chamado de Olaria, construiu uma fábrica de tijolos que, por largo espaço de tempo, na primeira 

metade do século XVII, se tornaria ponto de referência espacial, sendo  citada em várias cartas de datas 

de terra concedidas pela Câmara. nessa região ribeirinha. No local seria erguido, no início do século XIX, 

o hospital dos morféticos ou dos lázaros.Cf.: 

ATAS, 1562-1596, p. 67, 79, 151, 172, 226, 242, 438. 

Idem, 1596-1622, p. 268, 306 e 382.  

R.G., 1583-1636, p.480. 

R.G., 1637-1660, p.53. 

5 - MARTINS. São Paulo antigo. p.119 e 120. 

    6 - ATAS, 1742. p.418. 

 R. G.,1742-1743.p.442 e 445. 
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    7 - SÃO PAULO (Cidade). ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Obras Públicas – Serviços e Obras – 

1791-1792. passim. 

  8- LEMOS, Alvenaria burguesa, p.40. 

    Vauthier, estendendo-se sobre o uso do tijolo no Recife da década de 1840, cita uma modalidade 

especial que acreditamos desconhecida na cidade de São Paulo: o tijolo de tapamento. Tinha seção 

quadrada de 7 a 8 cm e faces ligeiramente côncavas sobre 22 cm de comprimento. Em São Paulo, o 

preenchimento dos vãos estruturais das construções de gaiola seria feito com taipa, com alvenaria de 

pedra miúda e com tijolos, compridos provavelmente. Cf.: 

VAUTHIER. Casa de residencias no Brasil. p.49. 

 9 - TAUNAY. Historia da cidade de São Paulo sob o Império. V.4. p.314. 

10 -R.G., 1824-1826. p.331. 

11 - R.G., 1826-1828. p.221. 

12 - R.G., 1829-1830. p.39 e 76. 

13 - ATAS, 1839. p.100. 

14 - Ibid., p.115. 

15 - R.G., 1843. p.73. 

16 - Ibid., p.77. 

17 - ATAS, 1840-1841. p.158. 

18 - ATAS, 1848-1849. p.167, 168 e 173. 

           ATAS, 1850-1851. p.26 e 70. 

           ATAS, 1844-1845. p.204. 

19 - ATAS, 1850-1851. p.182. 

 ATAS, 1854. p.144 e 149. 

 20-VENDE-SE... Correio Paulistano. São Paulo, 20 de dezembro de 1859. p.4. 

 21- SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Obras públicas. Ordem 5144. 

Exposição sobre o andamento das obras da Casa de Correção. Datada de 19 de dezembro de 1844. 

Assinada por Bento José de Morais, o administrador. 

22 - CASA. Correio Paulistano. São Paulo, 30 de setembro de 1875. p.3. 

Poderia talvez se tratar essa construção de um térreo de taipa a suportar um andar composto de uma 

estrutura autônoma de madeira preenchida com tijolos. 

23- R. G., 1803-1808.p.401. 

SÃO PAULO (Cidade). ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Obras Públicas – Carmo – Ponte do  

Carmo – Buracão. passim. 

24- MARQUES. Apontamentos históricos...V.1, p.210. 

25- SÃO PAULO (Cidade). ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Obras públicas     Carmo – Ponte do 

Carmo – Buracão. passim. 

  R. G., 1803-1808. p.442. 

26- Ibid.,p.401. 

27 - Ibid., p.531 
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SÃO PAULO (Cidade). ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Obras Públicas Carmo – Ponte do 

Carmo – Buracão. passim. 

É uma ilação nossa identificar Manuel Rodrigues, mestre pedreiro atuante na Ponte do Carmo, com 

Manuel Rodrigues Ramalda, que, conjuntamente com Joaquim Pinto Oliveira Tebas, examinava oficiais 

mecânicos em 1808. 

 Não podemos deixar de aventar a possibilidade também de a presença de Manuel Rodrigues no 

canteiro da Ponte do Carmo ter sido muito mais importante do ponto de vista técnico que a condução 

dos trabalhos feita por João Ferreira de Azevedo. Afinal, Azevedo, a partir dos primeiros dias de 1808, 

foi substituído por outro administrador, o cabo Antônio de Proença Abreu, enquanto Manuel Rodrigues 

permaneceu na liderança dos operários durante todo o período da construção da ponte, até maio de 

1808, quando ao que parece foram os trabalhos totalmente concluídos, conforme se vê nos 

documentos publicados em: 

PAPÉIS avulsos (1808). Revista do Arquivo Municipal. São Paulo, v.21,125-154, 1936. 

28 - SÃO PAULO (Cidade). DEPARTAMENTO DO ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Obras Públicas – 

Carmo – Ponte do Carmo – Buracão.   passim. 

29- Ibid.  

30 -R.G., 1822/1824. p.587 a 589. 

31 - DOC. INT., V.86. p.240. (ATAS do Conselho da Presidência, 1824-1829). 

32 - A esse respeito, ver a nota n.36 do Capítulo 2, seção2.1, Os engenheiros. 

33 - ALMANAK... 1857. p.194. 

Além de vários estragos, a chuva provocou o arrombamento do tanque do Bexiga e o crescimento das 

águas do Ribeiro Anhangabaú, o que resultou na inundação de muitas casas, destruição completa de 

quinze e dano considerável em doze. Anos depois um artigo num jornal afirmava que oitenta casas 

haviam ruído, um exagero que não deixa de revelar o terror que inspirou tal inundação. 

34- ATAS, 1850-1851. p.276. 

35- ATAS, 1852. p.158. 

36- Ibid., p.131. 

37- ATAS, 1853-1854. p.43. 

38- Ibid., p.43 e 44. 

39- Ibid., p.46. 

Na realidade o mau cozimento do barro, o mais das vezes de excelente qualidade, e as impurezas que se 

misturavam habitualmente nele, eram os defeitos principais dos tijolos brasileiros. Vauthier e os 

engenheiros e os médicos nacionais do final da era imperial pesquisados por Gilberto Freire criticavam 

esse artefato impróprio, que muito prejudicava as edificações nas quais era empregado. 

VAUTHIER, op. cit., p. 47 a 49 e notas n. 12 e 13. (de autoria de Gilberto Freire). 

 40- ATAS, 1853-1854. p.46. 

 41- Citado por: 

 SANTANA, Nuto. São Paulo histórico.V.1. p.168 e 169. 

  42-Henrique Guilherme Henrichsen saiu vencedor na primeira concorrência realizada pela Câmara para a 

reconstrução da Ponte do Acu. A Edilidade justificou sua escolha baseada no fato de o concorrente 
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residir havia muitos anos na Capital, onde estava estabelecido, sendo apreciados seus conhecimentos 

em obras públicas e particulares. Segundo recente pesquisa, era filho de colonos alemães moradores na 

antiga colônia de Santo Amaro, de onde se transferiu em 1828, e onde seu pai tivera uma fundição de 

ferro e fabricara sinos. Cf.: 

SIRIANI. Uma São Paulo alemã. p. 108 e 109. 

43 - MELHORAMENTOS materiais. O Doze de Maio. São Paulo, 8 de junho de 1863, p.3 e 4. 

          Ver nota n.33. 

44 - ATAS, 1850-1851. p.180. 

45 - SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Representação dirigida ao 

presidente da Província pedindo autorização para feitura de várias obras no teatro da Ópera. 1852. 

Apud: AMARAL, op. cit., p.46. 

    46 - Id., ibid., p.47. 

    47 - O administrador... Correio Paulistano. São Paulo, 14 de julho de l854. p.4. 

    48 - OFFICIO do Sr. Dr. Ottoni... Correio Paulistano. São Paulo, 31 de janeiro de 1855.        p.1 a 3. 

    49 - RELATORIO, 22 de janeiro de 1857. In: ANNAES, 1857. p. 560. 

Certamente os tijolos empregados nessa construção eram tijolos compridos. No final desse ano de 

1857, o governo provincial encarregava o alemão Cristiano Siegrist (ou Siechrist) de construir o 

fechamento do quintal do palácio do governo ao longo da Rua Municipal (atual General Carneiro), então 

recém-aberta. Por foto de Militão (1837-1905) tirada c.1862 sabemos que os pilares executados na 

ocasião eram constituídos de tijolos compridos aparentes. Ver a esse respeito nota n.55 do Capítulo 2, 

seção 2.2, Empreiteiros... e nosso trabalho programado  São Paulo em 1860, p.64 e ss. 

50 - ATAS, 1857. p.153. 

Naquela altura já se considerava um melhoramento técnico seguro a construção de abóbadas de tijolos 

nas pontes paulistanas. Tendo tomado conhecimento de que em razão do adiantado dos trabalhos não 

era mais possível acatar sua deliberação, a Câmara resolveu representar ao governo provincial para que 

tal disposição fosse obedecida na Ponte do Ferrão. 

 51 - AMARAL. História dos velhos teatros de São Paulo. p.7 

Rainville explica a preferência dada a fundações de pedra para a sustentação de paredes de tijolos: 

 

Na construcção dos alicerces empregão-se quasi sempre pedras, porque são 

mais baratas e tambem durão mais do que os tijolos. Cf.: 

 

RAINVILLE. O Vinhola brazileiro. p.128. 

52- É uma suposição nossa a de que nos terraços paulistanos dos anos de 1850 e 1860 se tenha recorrido 

predominantemente à técnica construtiva de abóbadas de berço, executadas com tijolos compridos, 

com preenchimento do extradorso com terra e posterior ladrilhamento. Não saberíamos dizer se em 

São Paulo se aplicou a curiosa técnica utilizada no terraço do solar do Visconde da Palmeira, em 

Pindamonhangaba. Aí, segundo o professor Lemos, fora feito um barroteamento (de pinho de Riga, de 

acordo com outras fontes) e sobre ele dispostas lajotas cerâmicas. Aplicaram-se várias camadas de 
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asfalto para impermeabilização e a seguir executou-se um ladrilhamento de mármore. Esta solução 

mostrou-se duradoura, porém a infiltração, quando ocorreu, surgiu junto dos dois ralos existentes para 

esgotamento das águas pluviais e isso, com o tempo, chegou a comprometer irremediavelmente os 

barrotes de madeira. Essa técnica foi a nosso ver influenciada por um processo tradicionalmente em uso 

no Algarve, onde lhe d~o o nome de “dormentes”. Tenham sido os terraços paulistanos construídos 

com abóbadas ou com “dormentes”, esses elementos arquitetônicos  eirados, soteias ou terraços  

denunciavam sempre o uso de elementos construtivos cerâmicos (tanto ladrilhos quanto tijolos 

compridos), que, em todos os casos, exigia muita perícia por parte do construtor. 

Em 1877 um pedreiro de origem italiana, já radicado na Capital havia alguns anos, declarava nos jornais 

que estava capacitado para construir casas, arcos, poços, fornos e abóbadas para terraços. Tudo 

naturalmente com alvenaria de tijolos compridos ou maciços. 

Ver nota n.139 do Capítulo 2, seção 2.2, Empreiteiros.... 

E deve-se lembrar que ainda hoje sobrevive em São Paulo belo exemplar de estrutura de terraço 

construído sobre abóbadas executadas com tijolos a cutelo. Trata-se do terraço posterior da casa de 

Elias Chaves, localizada na Rua São Bento. Esse exemplo no entanto já data dos anos 1880, como 

veremos em capítulo posterior. 

Sobre o sistema de “dormentes”, ver: 

ARQUITECTURA popular em Portugal. V.3. p.182 e 183. 

53 - CAMPOS. Quatro moradias paulistanas do tempo do Império. p.17 e ss.  

54 - Ver nota n.36 do Capítulo2, seção2.1, Os engenheiros. 

55 - ANNUNCIOS. Correio Paulistano. São Paulo, 8 de março de 1856. p.4. 

56 - NO PATEO de S. Francisco... Correio Paulistano. São Paulo, 4 de agosto de 1856. p.4.  

57 - CASA da sotéa. Correio Paulistano. São Paulo, 13 de agosto de 1857. p.4. 

A propósito de terraços assim se pronunciou Vauthier na década de 1840: 

 

As coberturas de terraço, que caracterizam as cidades espanholas das 

margens do Prata, são desconhecidas na maior parte do Brasil. É somente 

nas regiões do Sul que elas começam a ser encontradas. Atribui-se a 

escassez desse sistema de construção à abundância de chuvas que 

assinalam a passagem de certos meses do ano. A experiência nos fez 

reconhecer a dificuldade que tal sistema apresenta. O pequeno número das 

que existem no Norte são sustentadas sobre abobadilhas. Cf.: 

 

VAUTHIER, op. cit., p.55. 

58 - ATAS, 1854. p.190. 

A propósito dessa construção ver nosso artigo, do qual existe versão on-line: 

 CAMPOS, Eudes. A cidade de São Paulo e a era dos melhoramentos materiaes: obras públicas e 

arquitetura vistas por meio de fotografias de autoria de Militão Augusto de Azevedo, datadas do 
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período 1862-1863. Anais do Museu Paulista: História e cultura material. São Paulo, v. 15, n.1, 11-114, 

jun. 2007, p.75 a 79. 

59 - VENDE-SE... Correio Paulistano. São Paulo, 10 de fevereiro de 1855. p.4. 

60 - VENDE-SE... Correio Paulistano. São Paulo, 15 de dezembro de 1859. p.3. 

61 – VENDE-SE... Correio Paulistano São Paulo, 4 de novembro de 1860. p.4. 

62 - AVISO... Correio Paulistano. São Paulo, 6 de outubro de 1860. p.3. 

63 - CAMPOS. Moradas burguesas da São Paulo imperial. p.6 e ss. 

64-  Localizamos seis fotos datadas de novembro de 1958 registrando a demolição da antiga casa de José 

Maria Gavião Peixoto. O primeiro andar já havia sido inteiramente removido e o térreo permanecia 

intacto, com o revestimento externo inclusive. Havia porém grande quantidade de tijolos compridos no 

local. Uma foto interna focalizando a escada nobre executada com estrutura de madeira, permitia 

surpreender, por meio de algumas poucas partes descascadas, a técnica construtiva empregada nas 

paredes interiores. O falso arco sobre a escada fora executado com peças de madeira e no tapamento 

haviam sido usados grandes tijolos compridos. As paredes curvas que flanqueavam a escada em espiral 

eram construídas conforme a técnica das “paredes francesas”, compostas com ripas de madeira 

aparelhada.  

As fotos mencionadas, com identificação equivocada, foram encontradas num álbum de realizações da 

gestão Ademar de Barros, hoje conservado no ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Cf.: 

SÃO PAULO (Cidade). ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO. Administração Adhemar de Barros. 

Monumentos, Casas-museu, solenidades. nov./dez, 1958. Fotos n.1 a 6. 

O assunto das seis imagens foi identificado erradamente como sendo a “antiga residência de Gavi~o 

Peixoto, ex- governador [sic] da Província de S~o Paulo. (em demoliç~o) nov. 1958”. O Gavi~o Peixoto 

equivocadamente mencionado era Bernardo José Pinto Gavião Peixoto, presidente da Província de São 

Paulo por duas vezes, entre 1836 e 1838, e entre 1847 e 1848. Bernardo José era pai de José Maria, o 

verdadeiro proprietário do imóvel em demolição. 

Sobre essa casa ver nosso artigo citado na nota n.58, p.92 a 98. 

    65 - OLARIA. Correio Paulistano. São Paulo, 2 de agosto de 1858. p.4. 

66 - AZEVEDO, Francisco de Paula Ramos d’. Os edifícios da escola e suas dependências. In: Annuario da 

Escola Polytechnica de S. Paulo para o anno de 1900. 1° anno. São Paulo: Diario Official, 1900. p.9-

14.p.9. 

67 - MÜLLER, op. cit., p.125. 

68 - R.G., 1846-1851. p.332. 

69 - CARTAS DE DATAS, (1833 a 1835) p.142. 

  O tenente-coronel Andrade herdara a chácara de seu sogro, o brigadeiro Baumann. Cf.: 

  CARTAS DE DATAS, 1836 p.9. 

70 - SÃO PAULO (Cidade). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Obras públicas. Ordem 5144. 

Informação sobre o estado das Obras Publicas... São Paulo, 20 de dezembro de 1844. Assinado por João 

Florêncio Pereia. 

71 - ATAS, 1850-1851. p.97. 

72 - D. MARIA Carlota... Correio Paulistano. São Paulo, 30 de junho de 1855. p.4. 
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73 - ANNAES, 1858. p.385. 

 

Requerimento da viuva Andrada [sic] e Filhos, pedindo privilegio exclusivo 
por 20 annos para estabelecer na Capital, uma machina de vapor para a 

fabrica de telhas e tijolos  A Comissão de Justiça e Obras Publicas. 
 

74 - Ao que se sabe era o governo central que tinha competência de conceder privilégios para todo o 

Império. Cf.: 

ATAS, 1859. p.108. 

75 - D. MARIA Carlota... Correio Paulistano. São Paulo, 1o de janeiro de 1859. p.4. 

OS ABAIXO assignados... O Publicador Paulistano. São Paulo, 8 de janeiro de 1859. p.4. 

76 - ATAS, 1859. p.47 e 63. 

77 -  FONTOURA, E.G. Vida do Exmo. e Revmo. Sr.  D. Antonio José de Mello, bispo de São Paulo. São Paulo: 

Typ. Salesiana, 1898. p.87. Apud: BRUNO, op. cit., V.2, p.473 e 474. 

78 - ATAS, 1853-1854. p.59. 

79 - FONTOURA, E.G. História do seminário. In: Polyanthéa. p.128. Apud: BRUNO, op. cit., V.2, p.474. 

 SÃO PAULO (Estado). MUSEU DA IMAGEM E DO SOM. MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DE SÂO 

PAULO. Centro de Memória e Informação. foto n.21.453. Militão de Azevedo, c.1860. 

 Investigações arqueológicas realizadas em setembro de 1997 confirmaram o fato de que as paredes 

externas da ala nova do Seminário da Luz (1858-1860), à esquerda da atual Igreja de São Cristóvão, 

eram constituídas de tijolos sobre fundação de pedra, segundo informações que nos foram prestadas 

pela arqueóloga Lúcia Juliani, então funcionária do Departamento do Patrimônio Histórico (DPH), da 

Prefeitura do Município de São Paulo. 

Os tijolos burros, sem marca, de 14 cm x29 cm x 5 cm, estavam dispostos de modo a fazer com que a 

parede ficasse com 70 cm de espessura, sobre fundação de 80 cm de profundidade, executada com 

pedras de granito, assentadas com cal e areia. Dois tipos de tijolos foram encontrados: um bem 

queimado, de cor clara, e outro escuro, arroxeado, com restos de minério de ferro (laterita), facilmente 

esboroável. Estes dois tipos de tijolos aparecem em foto de Militão datada de 1862, visíveis em antigas 

cópias fotográficas, de grande nitidez (faixas em dois tons nas paredes). 

 Segundo Juliani, o tijolo de baixa qualidade, com restos de laterita, devia ser proveniente de olaria 

instalada em alto de morro, onde esse material é encontrável em São Paulo. O outro, de boa qualidade, 

deve ter sido fabricado com barro de várzea. 

80 -  Os capuchinhos retiraram-se do seminário em 1879. O edifício, reformado, reabriu suas portas no dia 20 

de abril desse mesmo ano. Cf.: 

 [BOURROUL], Estevam Leão. O Seminario Episcopal. In: ALMANACH litterario de São Paulo para o 

anno de 1880. 5o anno. São Paulo: Typ. da “Provincia”, 1879. p.59.  

ALMANACH ... 1890. p.97. 

MARTINS, op. cit., p.164. 

81 -  RELATORIO, 2 de fevereiro de 1859. In: ANNAES, 1859. p. 593. 

82 -  OLARIA de Bom Retiro... Correio Paulistano. São Paulo, 29 de outubro de 1868. p.3. 

83 -  OLARIA do Braz... Correio Paulistano. São Paulo, 23 de dezembro de 1868. p.3. 
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84 -  ATAS, 1869. p.235. 

85 -  LEMOS, op. cit., p.49. 

86 - O dr. João Ribeiro da Silva... Correio Paulistano. São Paulo, 24 de maio de 1877. p.4. 

87 -  FABRICA de mosaicos hydraulicos... Correio Paulistano. São Paulo, 22 de janeiro de 1879. p.3. 

88- NOVO ALMANACH... 1883. p.249. 

89 - ALMANACH... 1886 p.613. 

90 - FAZENDA a venda. Correio Paulistano. São Paulo, 19 de setembro de 1886. p.3. 

O professor Carlos Lemos, nosso orientador nesta tese, lembra-se ter visto um compromisso de compra 

e venda da Olaria do Bom Retiro ajustado entre Manfred Mayer e Ribeiro da Silva. Isso nos faz cogitar 

que a fonte citada na nota n.88 se equivoque ao informar que Narciso e Rocha eram proprietários da 

olaria em 1883. O mais provável é que Ribeiro da Silva tenha vendido a olaria a Manfred Mayer e a 

fábrica de pedra artificial a Narciso & Rocha antes de falecer em 1882. Nos almanaques, os nomes dos 

novos proprietários dessas propriedades só aparecem citados pela primeira vez em 1886. 

 91 - EMPREZA Cantareira e Esgotos. Correio Paulistano. São Paulo, 20 de abril de 1880. p.4. 

 92 - ALMANACH... 1884. p.247. 

 93- Ver nota n. 51 do Capítulo 2, seção 2.2, Empreiteiros... 

 94 - OLARIA. Correio Paulistano. São Paulo, 2 de agosto de 1858. p.4. 

 95 - RUA do Rozario... Correio Paulistano. São Paulo, 18 de dezembro de 1862. p.3 

 96 - ATTENÇÃO. Correio Paulistano. São Paulo, 25 de setembro de 1858. p.4. 

 97 - TELHAS. Correio Paulistano. São Paulo, 11 de junho de 1859. p.4. 

 98 - ALMANAK... 1857. p.149. 

 99 - O ABAIXO assignado... Correio Paulistano. São Paulo, 23 de setembro de 1857. p.4. 

100- TIJOLOS. Correio Paulistano. São Paulo, 7 de novembro de 1862. p.4. 

101 - ALMANAK.... 1857. p.152. 

102 - ATTENÇÃO. Correio Paulistano. São Paulo, 6 de maio de 1857. p.4. 

103 - Ver nota n.48 do Capítulo 2, seção 2.2, de Empreiteiros... 

104 - TIJOLOS. Correio Paulistano. São Paulo, 3 de maio de 1867. p.3. 

Custódio era comerciante, estabelecido com loja de fazendas, e certamente português, já que sócio 

fundador da Sociedade Portuguesa de Beneficência. Cf.: 

MARTINS, op.cit., p.33, 34 e 234. 

105 - ALMANAK... 1857. p.133 e 137. 

ATAS, 1859. p.121 e 158. 

 106 - VENDE-SE... Correio Paulistano. São Paulo, 12 de novembro de 1856. p.4. 

 107 - VENDE-SE... Correio Paulistano. São Paulo, 25 de janeíro de 1859. p.4. 

 108 - VENDE-SE... Correio Paulistano. São Paulo, 28 de abril de 1859. p.4. 

 109- SOUZA, José Inácio de Melo. A TV Tupi no acervo do Arquivo Histórico de São Paulo: novas fontes. O     

bairro do Sumaré. Informativo Arquivo Histórico de São Paulo, 5 (28): jan/mar.2011.  

    Disponível em:<http://www.arquivohistorico.sp.gov.br> 

    Acesso em  10 de abril de 2011. 

110- NA CASA... Correio Paulistano. São Paulo, 10 de setembro de 1862. p.4. 

http://www.arquivohistorico.sp.gov.br/
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Já no almanaque de 1857 aparecia Vanderlei como fabricante de chá no Pacaembu. No Correio 

Paulistano de 1o de outubro de 1862 lia-se: 

 

 TIJOLOS da nova olaria do Pacaembu. Recebe-se encommendas na casa do 
dr. Antonio Joaquim Tavares Rodovalho. 

 

111 - OLARIA. Correio Paulistano. São Paulo, 23 de junho de 1860. p.4. 

Marx n’O Capital, comentando o trabalho brutal a que eram submetidos os trabalhadores das olarias 

manufatureiras da Inglaterra de seu tempo (1866), cita como corrente o trabalho de 15 a 17 horas diárias 

durante a primavera e o verão. O dia de trabalho de 14 horas era considerado reduzido, moderado. 

“Numa olaria de Mosley [n~o mecanizada], por exemplo, uma môça de 24 anos fazia por dia 2.000 

tijolos, ajudada por duas meninas, que traziam o barro e arrumavam os tijolos”. Dificilmente as 

condições dos escravos e trabalhadores livres das olarias paulistanas seriam mais terríveis do que na 

Grã-Bretanha capitalista daquela época. Cf.: 

MARX, Karl. O Capital. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 197-. V.1. p.531. 

112 - ATTENÇÃO. Correio Paulistano São Paulo, 31 de dezembro de 1862. p.3. 

113 - THEATRO de S. José (cont.). Diario de S. Paulo. São Paulo, 19 de abril de 1868. p.2. 

114 - ATAS, 1857. p.142. 

115 - ATAS, 1858. p.10 e 11. 

116 - ATAS, 1858. p.220 e 221. 

117 - ATAS, 1859. p.76 e 90. 

O alemão Frederico Riemann havia sido contratado pelo governo provincial em 1854 para dirigir uma 

das seções de operários nas Obras Públicas, onde talvez tenha dado provas de inteligência e probidade. 

Acusado pelo vereador Malaquias Rogério Sales Guerra de ser testa-de-ferro de Caetano Ferreira 

Baltar, passou de fato mais tarde para este o contrato que assinara com a Câmara em 1859. Com Baltar, 

entretanto, as obras do mercado não progrediram como o esperado e o contrato acabou rescindido 

pela Edilidade. Cf.: 

ATAS, 1859. p.157 e 182. 

ATAS, 1860. p.155. 

118 - Ibid., p.98 e 129. 

119 - Ibid., p.129 e 130. 

120 - Ibid., p.170 

121 - ATAS, 1859. p.175. 

122 - ATAS, 1865. p.29, 39, 40, 147. 

123 - PEDREIROS. Correio Paulistano. São Paulo, 1o de novembro de 1867. p.3 

124 - ESTRADA de ferro de S. Paulo. Correio Paulistano. São Paulo, 7 de março de 1861.   p.4. 

125 - SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Ofícios diversos da Capital. 

Ordem 920. Orçamento das obras que serão necessarias no Palacio do Governo...]. São Paulo, 26 de 

novembro de 1862. Assinado por Antônio Bernardo Quartim. 

126 - ATAS, 1866. p.30. 
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  127 -   Esse artigo intitulado Como está o sr. da Praça do Mercado foi antecedido por outro, denominado Se deve 

cahir a Praça do Mercado, assinado pel’O mal das vinhas. Este, também irônico, falava sobre a falta de 

resistência dos alicerces executados em terreno frágil, às margens do Tamanduateí. Cf.: 

SE deve cahir... Correio Paulistano. São Paulo, 29 de novembro de 1867. p.2. 

COMO está... Correio Paulistano. São Paulo, 30 de novembro de 1867. p.2. 

128 - VENDE-SE... Correio Paulistano. São Paulo, 29 de setembro de 1868. p.3. 

129 -  VENDE-SE... Correio Paulistano. São Paulo, 17 de dezembro de 1856. p.4. 

VENDA de um bom sitio... Correio Paulistano. São Paulo, 15 de novembro de 1868. p.4. 

Usual também esclarecer nos anúncios que o imóvel { venda era uma “construcç~o moderna”. Cf.: 

ATTENÇÃO ! A Provincia de São Paulo. São Paulo, 30 de março de 1879. p.4. 

130 - A execução de paredes externas exageradamente grossas é indício certo de insegurança quanto à 

técnica tijoleira. Em plantas antigas de edifícios já desaparecidos podemos constatar paredes de até 90 

cm de espessura. Um exemplo disso é o palacete do coronel Rafael Tobias de Barros (1875-c.1877), 

depois 2º Barão de Piracicaba, construção na qual  o professor Carlos Lemos julgou ver uma 

manifestação tardia de taipa, mas que hoje sabemos ter sido erguida de tijolos  tijolos Clayton, da 

fábrica campineira de Sampaio Peixoto, conforme informações da historiadora Maria Cecília Naclério 

Homem, ou de uma olaria de Rio Claro, de acordo com as lembranças de uma neta do primitivo 

proprietário. 

Os escrúpulos excessivos eram partilhados tanto por mestres como por engenheiros. Quando o 

engenheiro militar Azevedo Marques notou fissuras na estrutura mur|ria do “mercado novo”, ent~o em 

construção pelo famigerado capitão Quartim, foi aos jornais denunciar o iminente perigo. Segundo seu 

modo de ver, o edifício construído sobre arcadas tinha como pontos fracos sobretudo as colunas das 

esquinas. Aí a tendência dos suportes era no sentido de afastarem-se da vertical, “cedendo no sentido 

da diagonal do paralelogrammo das forças convergentes representadas pela pressão dos arcos 

fechados sobre a columna em angulo recto”. 

E acrescentava: 

 A esta consideração fundamental accresce a circunstancia de que tanto as 
arcadas como as columnas, feitas de tijolo, são por isso mesmo frageis, e 
suscetiveis de ceder por esmagamento, abrindo perigoso ensejo à acção 
permanente do peso em desiquilibrio. [...] 
A possibilidade de esboroamento desta [coluna de esquina], ou por sua 
fragilidade, ou pelo desiquilibrio de pressão dos arcos, é portanto 
ameaçadora, se não inevitavel. 

Essas denúncias resultariam nas medidas de segurança tomadas pelo presidente da Província após ouvir 

vários engenheiros que se achavam em São Paulo, entre os quais alguns eminentes profissionais 

estrangeiros, episódio  que já relatado em outro ponto deste trabalho. Cf.: 

LEMOS, op. cit., p.121. 

HOMEM. O palacete paulistano. p.103. 

MOTTA. Uma menina paulista. p.23. 
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NOTICIARIO. A Provincia de São Paulo. São Paulo, 22 de janeiro de 1875. p.2. 

131 -  ANNAES, 1874. p.320. 

132 -  FOX, Daniel Makinson. Description of the Line and Works of the São paulo Railway in the Empire of 

Brazil. London: ICE Minutes of  Proceedings, 1869/1870. V.30.p.46. Apud: CYRINO, Fábio R. P. A história 

da implantação e consolidação da San Paulo (Brazilian) Railway Ltd. através da análise de sua arquitetura. 

São Paulo: Landmark, 2004. p.94.    

133 -   RAINVILLE, op. cit., p.27. 

134 -   Id., ibid. 

Opinião diametralmente oposta esposava o engenheiro Garcia Redondo em artigo na Revista de 

Engenharia de 1880, em que defendia o emprego nas residências cariocas do tijolo tubular, produzido 

industrialmente. Ver a esse respeito, nota n.148 do Capítulo 2, seção 2.2, Empreiteiros... 

135 -  Id., ibid., p.32 e 33. 

136 -  Num artigo da Revista de Engenharia editada na Corte, o engenheiro Garcia Redondo descrevia a grande 

fábrica de produtos cerâmicos Santa Cruz, situada na Ilha do Governador. Construída entre 1873 e 1876, 

esse estabelecimento, considerado modelar, era então (1880) único no gênero. Fabricava: tijolos 

comuns (prensados), tijolos refratários, tijolos escacilhados [lavrados com ponteiro metálico para que 

fiquem com superfície irregular]  para cimalha, tijolos próprios para arcos, telhas chatas (variação 

nacional da telha francesa), meias telhas e cumeeiras, tijolos tubulares de dois a nove furos. E ainda 

objetos de barro apropriados à ornamentação das construções civis, tais como balaústres, medalhões, 

cariátides, etc. 

  137 - AOS SRS. proprietarios... Correio Paulistano. São Paulo, 31 de julho de 1877. p.3. 

 138- FERREZ. O Brasil do Primeiro Reinado visto pelo botânico William John Burchell, 1825/1829. p.103 (fig. 

n.163). 

  139 - ATAS, 1858. p.122. 

ARROYO, Leonardo. Igrejas de São Paulo. Rio de Janeiro: José Olympio, 1954. p.211. 

  140 - FESTA de S. Pedro. Correio Paulistano. São Paulo, 29 de junho de 1860. p.2. 

  141 - ATAS, 1860. p.7. 

  142  BRUNO, op. cit., V.2, p.480. 

  143 - ARROYO, op. cit., p.262. 

  144 - MATRIZ de Santa Iphigenia. Correio Paulistano. São Paulo, 10 de agosto de 1868.       p.2 e 3. 

Na prestação de contas então publicada afirmava-se que a torre fora construída com tijolos fornecidos 

entre outras olarias pela do Bom Retiro. 

             145 - SÃO PAULO (Estado). SNM, Emplasa, Sempla. Bens culturais, arquitetônicos no município e na região 

metropolitana de São Paulo. São Paulo: 1984. p.168. 

146 -  As datas das reformas das torres das igrejas mencionadas foram determinadas através de documentos 

iconográficos, sobretudo fotos de Militão, tiradas no início da década de 1860 e, no caso da matriz do 

Brás, de foto do mesmo autor tirada em 1887. No caso da Igreja de Santo Antônio, sua torre já aparecia 

modificada em desenho de Jules Martin (1832-1906) realizado em 1880 (TOLEDO, Anhangabahú, fig. 

32) e a respeito da Igreja da Consolação a fonte é: 

JORGE, Clóvis. Consolação. São Paulo: SMC, DPH, [198-]. p.74. 
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147 -   REIS Filho. Quadro da arquitetura no Brasil. p.159. 

148 -   ATAS, 1857. p.166. 

149 -  SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Album comparativo da   

cidade de São Paulo, 1862-1887. [álbum de fotografias da autoria de Militão Augusto de Azevedo]. foto 

n.58. 

       150 -  Os galpões da Inglesa, provavelmente, e o gasômetro, seguramente, foram projetados por ingleses. Ver 

em relação a este último: 

MARTINS, op. cit., p.332. 

Quanto à fábrica de Antônio Diogo de Barros, presumimos que nela tenham atuado técnicos 

americanos, a exemplo do que ocorreu na fábrica de algodão São Luís, de Itu, da qual um dos 

proprietários era o 1º Barão de Piracicaba, pai de Diogo. A planta da fábrica ituana foi feita por um 

engenheiro da companhia americana Lidgerwood, embora nela não tenham sido empregados tijolos 

nus, pois de fato sua aparência era influenciada pelo Neoclassicismo à brasileira, conforme podemos 

verificar examinando a construção até hoje existente. Cf.: 

RIBEIRO, Maria Alice Rosa. Condições de trabalho na indústria têxtil paulista (1870-1930). São Paulo: 

Hucitec, Ed. da Unicamp, 1988. p.28 e 33. 

   151-  SÃO PAULO (Estado). MUSEU PAULISTA. Mappa da Capital da Pcia de S. Paulo. Publicado por 

F.[ernando] de Albuquerque e Jules Martin, em julho de 1877. 

N’A Provincia de São Paulo de 1879, um especialista em construções industriais advertia: 

UM MESTRE de chaminés altas, acostumado fazer assentamentos de 
machinas, caldeiras a vapor, caldeiras para assucar, fornos para cozinhar 
tijolos, fogões para alambiques e outros, chaminés conicas, e cyllindricas de 
todas as invenções, etc., offerece-se a fazer quaesquer destas obras, quer 
nesta capital, quer no interior, a preços muito commodos. Póde ser 
procurado na rua Vinte e Cinco de Março. Tinturaria Pariziense. Cf.: 

 

UM MESTRE... A Provincia de São Paulo. São Paulo, 21 de janeiro de 1879. p.2. 

152 - GARCEZ, Benedito N. O Mackenzie. São Paulo: Casa Ed. Presbiteriana, 1970. p.24 e 88. 

 A imagem fotográfica deste edifício foi publicada em: 

 MARQUES, Cícero. De pastora a rainha. São Paulo: s.n., 1944. ilustração entre as páginas.114 e 115. 

153 - FESTA escolar. A Provincia de São Paulo. São Paulo, 20 de junho de 1877. p.1. 

154 - A aparência desta construção pode ser vista em: 

 SÃO PAULO (ESTADO). MUSEU PAULISTA. Mappa da capital da Pcia  de S. Paulo. ilustração n.16 - IV. 

SÃO PAULO (ESTADO). INSPECTORIA GERAL DO ENSINO. Annuario do ensino do Estado de São Paulo, 

1908-1909. São Paulo: Typ. Augusto Siqueira & C., [19--]. ilustração no final da publicação, em parte não 

paginada. 

155 - Ver a esse respeito: 

MIGNOT, Claude. L’architecture du XIXe siècle. Fribourg: Office du Livre, 1983. p.128 e 129. 

Sobre esse tipo de decoração Rainville teceu o seguinte comentário: 
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Com tijolos de differentes cores podem edificar-se paredes e muros com 
variados desenhos, e desta sorte quebrar a monotonia do edificio; a 
imaginação do architecto facilmente inventará os motivos para semelhantes 
desenhos. Cf.: 

 

  RAINVILLE, op. cit., p.118. 

156 - SÃO PAULO (Estado). ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Album comparativo da  cidade 

de S. Paulo, 1862-1887. fotos n.59 e 60. 

157 - KOSSOY, Boris. Album de photografias do Estado de São Paulo, 1892. São Paulo: CBPO, 1984. [p.11]             

(ilustração). 

 158-  Informações obtidas verbalmente em setembro de 1993 do Sr. Jonathan H. Govier, secretário diocesano 

da Igreja Anglicana Episcopal de São Paulo. 

          Demolido o templo do Bom Retiro no início da década de 1960 (c. 1963), parte do material foi 

incorporado à nova igreja, erguida em Santo Amaro. Desde 1995 o templo acha-se elevado à catedral. 

 159 -  Id., ibid., [p.81] (ilustração). 

   Esse edifício acha-se hoje revestido externamente. 

160 - GARCEZ, op. cit., p.24 e 88. 

 161 - O NOVO matadouro. Correio Paulistano. São Paulo, 20 de novembro de 1886. p.2. 
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61- Hotel des Voyageurs - Casa de sotéa. Ilustração de anúncio publicado no  

Correio Paulistano de 13 de agosto de 1857. 
Este anúncio nos dá oportunidade de defrontar com a aparência original do sobradinho de Bresser, erguido no Largo do 
Capim ou de São Francisco (ver fig.54). A Casa de Soteia, como era então conhecida, estava coroada com um terraço 
rodeado de balaustrada e isso nos faz cogitar que a construção tivesse sua cobertura executada com abóbadas de tijolos, já 
que era essa a técnica construtiva habitualmente empregada nesses casos. Talvez fosse mesmo todo o pequeno sobrado 
construído segundo a técnica tijoleira, porém julgamos precipitado afirmá-lo de modo categórico. Seu proprietário e 
construtor, um agrimensor alemão, dominava perfeitamente esse processo construtivo. Viera para São Paulo para construir 
a futura estrada da Maioridade e, por exigência contratual, teria de fabricar tijolos para serem empregados nesse trabalho.  
Não devemos esquecer, porém, que o matadouro municipal paulistano, por ele projetado pouco tempo antes, fora levantado 
de acordo com um sistema construtivo tradicional, a taipa. E essa constatação nos sugere a possibilidade de haver optado 
em sua singela residência por técnicas construtivas híbridas, mais conservadoras (alvenaria autoportante de tijolos nas 
paredes externas e estrutura autônoma de madeira e barro nas paredes internas, por exemplo). 
FONTE e REPRODUÇÃO: SÃO PAULO (ESTADO). APESP. 
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62- Retrato do Dr. João Ribeiro da Silva (c.1835-1882), publicado na Chronologia paulista, de 

1904. Imagem fotográfica de autoria não identificada, datada provavelmente de fins da 

década de 1870. Nela vê-se a inscrição M. Lemmi, S. Paulo, referente a Miguel Lemmi 

(Michele Domenico Angelo Lemmi, 1872-1913), gráfico e tipolitográfico a vapor, 

estabelecido na Rua de São João, n. 38, em São Paulo (c.1905). 

De origem abastada e proveniente de uma família de origem lusa, João Ribeiro da Silva (c.1835 - 1882) cursou a Faculdade de 

Direito, mas acabou consagrando toda a sua vida aos negócios. Fundou com os cunhados, os irmãos Bernardo e Camilo 

Gavião Peixoto, uma casa bancária que, muitos anos depois, acabou falida. Adquiriu a Olaria do Bom Retiro, a vapor, por 

volta de 1869 e, por ser importador de cimento, criou ao lado dela, em 1875, uma fábrica de pedra artificial, que partilhou 

inicialmente com Guilherme Clavel e a seguir com Frederico Manuel Riesenberger. No início da expansão da cidade (1878), 

montou uma imobiliária para vender terrenos em Santa Ifigênia. Contratou então o arquiteto francês Peyrouton, de 

Pindamonhangaba, para desenvolver projetos residenciais para os lotes que vendia, e atuou também como empreiteiro de 

obras. Falido, teve de se desfazer de seus bens, vindo a falecer pouco depois. Foi assim, tal como o seu contemporâneo 

coronel Proost Rodovalho (1838-1913), um daqueles membros da elite paulistana que, apostando no futuro desenvolvimento 

econômico e físico da cidade, se mostrou altamente interessado na fabricação de materiais de construção modernos e de 

boa qualidade. 

FONTE: RIBEIRO. Chronologia paulista.  
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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63 a 66- Imagens de algumas igrejas paulistanas, cujas torres, reformadas, passaram a exibir 

coruchéus de alvenaria, seguramente alvenaria de tijolos: Rosário (1858), São Bento (1860), Santa 

Ifigênia (1861), e Consolação (1885). Reproduções de aquarelas de autoria do pintor José Wasth 

Rodrigues (1891-1959), baseadas em velhas fotografias. 
FONTE: DOCUMENTÁRIO nº 1; São Paulo antigo (I). [São Paulo: PMSP,1954?]. (25 aquarelas de Wasth Rodrigues). 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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67- Igreja Anglicana, inaugurada em 1873. Foto de Kowalsky e Hensler, datada por volta de 1892. 
Neste edifício, a alvenaria de tijolos sem revestimento forma atraentes desenhos geométricos de vários tons. Esse tipo de 
decoração externa também se via nos galpões da Inglesa e era diretamente influenciado pela moda britânica de erguer 
construções de tijolos aparentes. 
FONTE: KOSSOY. Album de photographias...1892. 
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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68 a 70- Alguns estabelecimentos industriais visíveis na planta da cidade datada de 1877, segundo 

desenhos da autoria de Jules Martin: Gasômetro, construído entre 1870 e 1872; Fábrica de 

Tecidos de Diogo de Barros (1844-1888), inaugurada em 1874, e Oficina de Santo Antônio, em 

funcionamento desde 1877. 
Aqui vemos algumas das construções fabris, a vapor, que assinalaram os prelúdios da industrialização na capital paulista. 
Seguem todas elas, mais ou menos, a mesma tipologia da arquitetura fabril internacional: longos galpões de tijolos 
aparentes; altas chaminés, construídas por mestres de obras especializados, e um repertório decorativo-estrutural baseado 
em estilos historicistas compatíveis com a alvenaria de tijolos, entre eles o neo-românico. 
FONTE: SÃO PAULO (ESTADO). Museu Paulista (USP). 
REPRODUÇÃO: Reiche Bujardão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

                                                                                                                          Capítulo 4- 456                 

           

                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

71- Matadouro Municipal (1886-1887). Foto de autor não identificado, 1904. 
                                Seguindo a mesma tipologia formal de outros estabelecimentos fabris de São Paulo, o matadouro distinguia-se por 

apresentar a alvenaria de tijolos aparentes de suas paredes externas originalmente pintada de vermelho. Uma maneira decerto 
de uniformizar o aspecto desses elementos construtivos. 
FONTE: SÃO PAULO (ESTADO). ELETROPAULO. São Paulo Registros 1899 - 1940. São Paulo: 1982.  
REPRODUÇÃO DIGITAL 
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72a a 72c- Aspectos do intradorso das abóbadas que sustentam o terraço existente na parte 

posterior do antigo palacete de Elias Prado Chaves (1842-1903) na Rua de São Bento, abóbadas 

construídas na primeira metade da década de 1880. Fotos do Autor, 1995.  
O tradicional sistema construtivo de terraços, com abóbadas cobrindo grandes vãos, executados com tijolos maciços a 
cutelo, foi sendo aos poucos substituído, com as importações, pelo sistema de abobadilhas apoiadas em vigas metálicas, que 
bem menos exigia da mestria dos pedreiros. Como podemos perceber facilmente pela imagem,os tijolos vistos aqui sofreram 
um processo de impermeabilização.  
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73 – Exemplar de tijolo recolhido da torre da capela de Nossa Senhora dos Aflitos, cujo 
antigo mostrador de relógio trazia a data de 1869. Coleta realizada durante a reforma por 
que passou a construção entre 1981 e 1982.  Acervo do Autor.       
Características físicas do exemplar: o artefato não traz nenhuma marca indicativa de olaria ou de proprietário, 
provavelmente como a maioria dos antigos tijolos produzidos em São Paulo até a década de 1870. Dimensões: 30,8 cm x 15 
cm x 6,5 cm. . Peso 4,4 k. 
Foto:do Autor. 
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74 – Exemplar de tijolo empregado na Província de São Paulo durante o último terço do 
século XIX. Fabricado pela Imperial Olaria de Sampaio Peixoto de Campinas e datado por 
volta de 1875. Proveniente da demolição da Igreja do Rosário, ocorrida em 1956, em 
Campinas. Acervo do Autor. 
Características físicas do exemplar: na face, o brasão do Império, entre as iniciais I. e O., referentes à expressão Imperial 
Olaria, honraria concedida por D. Pedro II. No tardoz, a marca Sampaio Peixoto – Campinas. Dimensões 25,2 cm X 12,2 cm  X 
0,7 cm. Peso 3,8 k.  
A superfície externa da peça encontra-se envernizada para evitar a desagregação do material. 
Foto: Pedro Campos 
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75 – Exemplar encontrado em 1988 durante as obras viárias ocorridas no Vale do Anhangabaú, 
em São Paulo. Proveniente da fundação de uma casa sita na Rua Formosa, arrasada, por volta de 
1912, para a construção do Parque do Anhangabaú (ver ilustração n. 177 b). Acervo do Autor.  
Características físicas do exemplar: na face, a data de 1882 sem nenhuma inscrição no tardoz. Dimensões: 30 cm X 14,5 cm X 
8 cm. Peso: 4,8 k 
Notar a peculiar grafia do algarismo 2, que o faz semelhante a um nove, com um pequeno traço oblíquo ascendente a partir 
da extremidade inferior do número, em direção à direita do observador. 
 Foto: Pedro Campos 

 

 
 
 


